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ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
การจัดทําหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานนั้น นอกจากจะต้องสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานแล้ว ยังต้องสามารถตอบสนองต่อนโยบายด้าน ICT ของรัฐบาลดังที่กําหนดไว้ในแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เป้าหมายหนึ่งที่นํา ICT มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ คือ
การปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน
การดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจัดทําคู่มือการ
จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใช้ในการดําเนินการจัดทําหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่กระชับ มีความ
ชั ด เจนในเรื่ อ งวิสั ย ทัศ น์ พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์แ ละเป้ าหมาย สามารถนํ า มาใช้เ พื่ อ ตอบสนองภารกิ จ ของ
หน่วยงาน เนื้อหาที่นําเสนอต้องสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมของแผนงาน และแนวทางที่ชัดเจนในการ
ดําเนินงาน
การดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับคณะที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกิดแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกําหนดแผนแม่บทด้าน ICT และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑ นี้ มีขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานภาพการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน การประเมินแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และพิ จ ารณาให้ ส อดคล้ อ งกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ (ฉบับร่าง) และกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (National ICT Policy
Framework ๒๐๑๑-๒๐๒๐: ICT ๒๐๒๐) โดยกําหนดยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์- การแพทย์
ให้สอดคล้องและรองรับแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนําแนวคิดในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความต้องการของผู้บริหารและบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการดําเนินการยิ่งขึ้น
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ตารางที่ ๑ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การศึกษาและวิเคราะห์จาก แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสํารวจ
เอกสารต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับ บุคลากรที่ ผู้บริหาร
หน่วยงาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวข้อง
ระดับสูง
และการพัฒนาด้าน
บุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ไอทีและ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

การประเมินแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔

นโยบายและ
ระเบียบ
เงื่อนไขต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกรอบ
นโยบาย ICT
๒๐๒๐

แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและ
มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

การศึกษาและสํารวจข้อมูล
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร/
นโยบาย

สถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับรองรับภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

การวิเคราะห์สภานภาพและแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑.๑ ความเป็นมา
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เป็ นหน่ วยงานสัง กัดกระทรวงสาธารณสุ ข ก่อตั้ งขึ้น พร้ อมๆ กั บ
กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และให้ทันต่อสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมี
การปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เป็น ๒๒ หน่วยงาน คือ สํานักงานเลขานุการกรม กอง
เครื่องสําอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัยสมุนไพร สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ สํ านักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๒ แห่ ง ประกอบด้วย ศู นย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วิท ยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่ น ศู นย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นครราชสีมา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์พิษณุโลก ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม และใน พ.ศ.๒๕๔๗ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ขึ้น จาก ๑๒ เป็น ๑๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย และศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ภูเก็ต
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๑.๒ ค่านิยม
เปิดใจ ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นําหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

๑.๓ เป้าประสงค์
(๑) ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/ รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
(๒) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย
(๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนําข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด พั ฒ นาศั ก ยภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอ้ า งอิ ง พั ฒ นาและรั บ รอง
คุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๑.๔ บทบาทหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑) กําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ อาหาร ยา ยาเสพติ ด วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท สารระเหย
เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และ
การชันสูตรโรค
(๒) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
(๔) ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อ
ควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐาน ทาง
คดี รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค
(๕) เป็นห้องปฏิบัติการอ้ างอิ งด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร ยาเสพติด และการ
ชันสูตรโรค เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และเป็น
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ดําเนินการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติ
การด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
(๗) พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(๘) ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่กรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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๑.๕ วิสัยทัศน์ (Vision)

 วิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
“กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ ป็ น องค์ ก รชั้ น นํ า ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ น
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย”
 วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
(พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๕๖)
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย
ภายในปี ๒๕๕๖”
 วิ สั ย ทั ศ น์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
(พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๑)
“บู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมในการขั บ เคลื่ อ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นองค์กรชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับภูมิภาค
เอเชีย”

๑.๖ พันธกิจ (Mission)
(๑) พันธกิจ (Mission) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ก) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(ข) วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งพัฒนาระบบและประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล
(๒) พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการกําหนดนโยบาย วางแผน
บริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ก) ให้มีการบริการข้อมูล ข่าวสารและความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขแก่สาธารณะ
(ข) พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
(ค) ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาและการ
ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ง) ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์อย่างมีธรรมาภิบาล
(จ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๑.๗ ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์โดยรวม (Strategy) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๕
ประเด็น และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และทั่วถึง
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพในการดําเนินการประเมินความเสี่ยงด้านภัย
สุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริม สร้ างความเข้ มแข็งในการวิจัย และพัฒนาด้ านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ส่งผลต่อภัยสุขภาพที่สําคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติงานให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ ประชาชนได้ รั บ ประโยชน์ จ ากองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ า น
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการ
ป้ อ งกั น ปั ญ หาและแก้ ไ ขปั ญ หาสาธารณสุ ข รั บ บริ ก ารได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์สารเสพติด
เป้าประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๑.๘ โครงสร้างหน่วยงาน
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบ่ง
โครงสร้างเป็นหน่วยงานระดับ กอง/สํานัก/สถาบัน จํานวน ๒๒ หน่วยงาน และ ๒ กลุ่มงาน และมีการจัดตั้ง
หน่วยงานขึ้นเป็นการภายใน จํานวน ๑๑ หน่วยงาน และ ๑ กลุ่มงาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานกลางของภาครัฐ
คณะกรรมการที่ปรึกษาภาค
ประชาชน/เครือข่าย
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สํานักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

สํานักงานเลขานุการกรม

กองแผนงานและวิชาการ

สถาบันวิจัยสมุนไพร

สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์

สํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

สถาบันวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

สถาบันชีววัตถุ

สํานักเครื่องสําอางและวัตถุ
อันตราย

สํานักคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร

สํานักยาและวัตถุเสพติด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ประเมินความเสี่ยง

ศูนย์ชุดทดสอบและ
ผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิจัยทางคลินิก

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๒ แห่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
(เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ชลบุรี
เชียงราย ภูเก็ต
นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี
สมุทรสงคราม สงขลา ตรัง สุราษฏร์ธานี)
ศูนย์รวมบริการ

สํานักกํากับ พรบ.เชื้อโรค
และพิษจากสัตว์

รูปที่ ๑ โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
*ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รูปที่ ๒ โครงสร้างหน่วยงานที่จัดตั้งอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สว่ นกลาง
*ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑
(เชียงใหม่)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑/๑
(เชียงราย)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๒
(พิษณุโลก)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๓
(นครสวรรค์)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๔
(นนทบุร)ี

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๕
(สมุทรสงคราม)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๖
(ชลบุร)ี

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๗
(ขอนแก่น)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๘
(อุดรธานี)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๙
(นครราชสีมา)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๐
(อุบลราชธานี)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๑
(สุราษฎร์ธานี)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๑/๑
(ภูเก็ต)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๒
(สงขลา)

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี ๑๒/๑
(ตรัง)

หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวง

หมายถึง หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน

รูปที่ ๓ โครงสร้างหน่วยงานที่จัดตั้งอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สว่ นภูมิภาค
*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สถานภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
การดําเนินการจัดทําแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ได้วิเคราะห์สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน ประกอบด้วยโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์
และระบบงานสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์นี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการจากแผนแม่บท ICT ฉบับเดิม และวิเคราะห์อัตรากําลังบุคลากรด้าน ICT และภารกิจของหน่วยงาน
รวมทั้งมี การวิเคราะห์ ปัจจั ยภายในและปั จจัยภายนอกของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตามรูปแบบการ
วิเคราะห์แบบ SWOT Analysis อันจะนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ ด้าน ICT เพื่อให้
สามารถผลักดันการดําเนินงานด้าน ICT ตามแผนแม่บทฯ ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนระบบ
คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบงานสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน
อีกด้วย

๒.๑ บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดําเนินการโดยการสํารวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ในประเด็น
ต่างๆ เช่น ด้านบุคคล ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมโยงด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ด้านข้อมูล ด้านระบบงานสารสนเทศ ด้านสถานที่และด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๑ ด้านบุคลากร
บุคลากรของกรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๑ คน แบ่ งออกเป็น
๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ข้าราชการ ๒) ลูกจ้างประจํา ๓) พนักงานราชการ ๔) ลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
๔๓.๗๒, ๙.๘๑, ๒.๐๖ และ ๔๔.๔๒ ตามลําดับ ซึ่งสามารถจําแนกตามจํานวน อายุตัวเฉลี่ย อายุราชการเฉลี่ย
และวุฒิการศึกษา ได้ดังตารางที่ ๒ ต่อไปนี้
ตารางที่ ๒ ลักษณะโดยรวมบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภท
บุคลากร
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
รวม

จํานวนรวม

อายุตัว
เฉลี่ย (ปี)

อายุราชการ
เฉลี่ย (ปี)

คน

ร้อยละ

๙๓๖

๔๓.๗๒

๔๓.๓๐

๑๘.๒๔

๔๔

๒.๐๖

๓๓.๖๘

๓.๙๘

๒๑๐

๙.๘๑

๕๑.๓๒

๒๔.๒๔

๙๕๑

๔๔.๔๒

๓๒.๒๑

๖.๗๔

๒,๑๔๑ ๑๐๐.๐๐

วุฒิการศึกษา
ต่ํากว่า
ป.ตรี
๕๕
(๕.๘๘%)
๖
(๑๓.๖๔%)
๒๐๐
(๙๕.๒๔%)
๔๓๕
(๔๕.๗๔%)
๖๙๖

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

๔๗๒
(๕๐.๔๓%)
๓๓
(๗๕.๐๐%)
๑๐
(๔.๗๖%)
๕๑๖
(๕๔.๒๖%)
๑,๐๓๑

๓๕๕
(๓๗.๙๓%)
๕
(๑๑.๓๖%)

๕๔
(๕.๗๗%)

๓๖๐

๕๔

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
จํานวนรวม
วุฒิการศึกษา
ประเภท
อายุตัว
อายุราชการ
ต่ํากว่า
บุคลากร
เฉลี่ย (ปี)
คน
ร้อยละ เฉลี่ย (ปี)
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
(๓๒.๕๑%) (๔๘.๑๖%) (๑๖.๘๑%)

ป.เอก
(๒.๕๒%)

*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแล
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรองอธิบดีกรม มีจํานวนบุคลากรเพียง ๑๗
คน แบ่งเป็น ข้าราชการ ๘ อัตรา ลูกจ้างประจํา ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ๖ อัตรา และลูกจ้างเหมา ๒ อัตรา
ซึ่งถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อเจ้าหน้าที่ของกรม คือ ๒,๑๔๑/๑๗ หรือ ๑๒๕ ต่อ ๑ คน จะเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่สูง
มาก โดยทั่วไป (Best Practice) สัดส่วนควรอยู่ที่ ๒๐ ต่อ ๑ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นภาระใหญ่
สําหรับ ศทส. ถึงแม้ทาง ศทส. ได้ทําการแบ่งงานด้านบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ด้วยการจ้างบริษัทช่วยดูแลบ้างแล้ว แต่ก็ทําให้บุคลากรของ ศทส. ขาดโอกาสในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโครงสร้างหน่วยงานแบ่งออกเป็น ส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งจัดตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
และหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่ง ซึ่งมีเพียง ศทส. ที่ทําหน้าที่
ดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด และด้วยอัตรากําลังคนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ไม่เพียง
พอที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงแต่งตั้งผู้บริหารสารสนเทศระดับกอง (Division
Information Officer : DIO) ประจําหน่วยงานย่อยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่หลัก คือ ช่วย
ประสานดําเนินการ ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วม
จัดทํานโยบาย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนบริหารความเสี่ยง แผนป้องกันภัยพิบัติ แผนปฏิบัติ
การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมจัดทํามาตรฐานข้อมูลกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
แต่ เ นื่ อ งจากกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ม่ มี นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ป ระจํ า หน่ ว ยงาน จึ ง
จําเป็นต้องมอบหมายหน้าที่ DIO ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทําให้เกิดข้อจํากัดในการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และในขณะเดียวกันหน่วยงานบางหน่วยได้จ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศช่วยปฏิบัติงาน โดยจ้างงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง และปฏิบัติงานได้ไม่
ต่อเนื่อง
๒.๑.๒ ด้านระบบงานสารสนเทศและระบบเก็บข้อมูล
ระบบสารสนเทศของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การจ้ า งพั ฒ นา
(Outsourcing) มีบางส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง และมีบางส่วนที่ส่วนงานต่างๆ
ดําเนินการจ้างพัฒนาเองโดยมีทั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีบางส่วนที่ศูนย์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศไม่ รั บ ทราบ โดยงบประมาณที่ ใ ช้ ใ นการจั ด จ้ า งพั ฒ นาระบบนั้ น ส่ ว นมากจะเป็ น
งบประมาณของแต่ละส่วนงาน ดังนั้นระบบสารสนเทศของกรม จึงมีความหลากหลายในด้านสถาปัตยกรรม
ฐานข้อมูลก็จัดเก็บแยกกัน ไม่มีฐานข้อมูลกลางเพื่อรวบรวมให้ข้อมูลอยู่แหล่งเดียวกัน
ขณะเดียวกันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค ได้มีการพัฒนาระบบงานเอง เช่น
ระบบงานรับตัวอย่างและลงผลวิเคราะห์ เป็นต้น ทําให้มีการเก็บข้อมูลกระจายอยู่ในแต่ละศูนย์ ส่งผลให้เกิด
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๒

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ปัญหาด้านข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งไม่มีการกําหนดมิติข้อมูลที่ต้องการใช้ร่วมกัน ไม่มีระบบฐานข้อมูล
กลาง หรือฐานข้อมูลขององค์กร และไม่มีมาตรฐานข้อมูลเพื่อกํากับการใช้งานข้อมูลร่วมกัน
จากผลการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นั้ น พบว่ า ยั ง ขาดทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน เนื่ อ งจากระบบต่ า งๆ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ แตกต่างกันหลายด้าน เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานของมูล
โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) การจัดเก็บข้อมูลก็แยกจากกัน เป็นต้น

รูปที่ ๔ ระบบงานสารสนเทศต่างกันโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลากหลายและฐานข้อมูลที่แยกจัดเก็บ
อุปสรรคของโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีที่แตกต่างกันความหลากหลายในรูปแบบ
ของระบบงานสารสนเทศจะทําให้เกิดอุปสรรค ดังนี้
 ความยุ่งยากในการดูแลบํารุงรักษาระบบและการพัฒนาต่อยอด
 จําเป็นต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทีม่ ีความรอบรู้
หลายอย่างเพื่อดูแลบํารุงรักษาระบบ และพัฒนาระบบงานต่อยอด ซึ่งเป็นเรื่อง
ยากสําหรับหน่วยงานราชการ
 ต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนมาทําหน้าที่แทน (Out Source) เพราะบุคลากร ไม่
เพียงพอ
 การรวบรวมข้อมูล (Data Consolidate) ทําได้ยาก
 เกิดปัญหาความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบรายงานที่
ต้องรวมสรุป หรืออ้างใช้งาน เพราะข้อมูล เก็บหลายแหล่ง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๒.๑.๓ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี โ ครงสร้ า งหน่ ว ยงานแบ่ ง ออกเป็ น
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค โดยหน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู่ ที่ ส่ ว นกลาง ซึ่ ง อยู่ ใ นบริ เ วณกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และในภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔แห่ง จาก
การศึกษาด้านระบบเครือข่ายของส่วนกลางและภูมิภาคเบื้องต้นสรุปได้ ดังนี้
(๑) ระบบเครือข่ายทั้งหมดและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน ของกรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์
- มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านทางระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่าย
และผ่านทางระบบเครือข่าย GIN
Old DMSC (ทีย่ ศเส)

ISP
Internet

50/1 Mbps

DMSC Network
30 Mbps

28 Mbps

60 Mbps

MOPH

NSP

MPLS

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps
2 Mbps

ส่ วนภูมภิ าค
14 หน่ วย

GIN

สถานะภาพในปัจจุบันที่
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จัดหาให้

2556-05-13

รูปที่ ๕ แผนภาพแสดงสถานภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายปัจจุบันของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-

จัดสรรช่องสัญญาณการใช้งานเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยกําหนด
ไว้เมื่อต้องการออกสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ผ่านทางระบบเครือข่ายของ
กระทรวงสาธารณสุข และผ่านทางสายเช่าของผู้ให้บริการเครือข่ายที่กรมจัดเตรียม
ไว้ ดังรูปที่ ๖

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รูปที่ ๖ แผนภาพแสดงการจัดสรรช่องสัญญาณเมื่อต้องการออกสู่เครือข่ายผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตปัจจุบัน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-

ในกรณีใช้งานระบบงานสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องเข้าสู่
เครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยตรงจากเครือข่ายของผู้ให้บริการ (NSP) แต่
มีบางส่วนที่ต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่าย GIN ดังรูปที่ ๗
Old DMSC (ทีย่ ศเส)

ISP
Internet

50/1 Mbps

DMSC Network
30 Mbps

28 Mbps

60 Mbps

MOPH

NSP

MPLS

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps
2 Mbps

ส่ วนภูมิภาค
14 หน่ วย

GIN

สถานะภาพในปัจจุบันที่
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ จัดหาให้

2556-05-13

รูปที่ ๗ แผนภาพแสดงการใช้ช่องสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย GIN
-

มีบางหน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม (ADSL)
โดยขอใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นดังรูปที่ ๘
มีการทํา Virtual Private Network เมื่อมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายร่วมหรือผ่าน
ทางหน่วยงานอื่นๆ ดังรูปที่ ๙

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
-

เครือข่ายไร้สายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนกลางมีการติดตั้งอุปกรณ์
Wireless Access Point เพื่อบริการเครือข่ายแบบไร้สาย

รูปที่ ๘ แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีการจัดหาเองในส่วนภูมิภาค

รูปที่ ๙ แผนภาพแสดงการทํา Virtual Private Network
-

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรร IP Address และระบบการ
บริหารจัดการผู้ใช้ในระบบเครือข่าย (ID Management)
การเชื่ อ มโยงระบบเครื อข่ า ยภายในหน่ว ยงานต่างๆ ที่อยู่ ใ นส่ วนกลางประกอบ
ไปด้วยอาคารหลัก ๗ อาคาร คือ อาคาร ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐ และอาคาร
Sasakawa ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่บริเวณเดียวกันทําให้สามารถทําการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายระหว่างอาคารจัดทําได้ง่าย และในปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อระหว่างทั้งหมด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ ๑๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ระบบความปลอดภัย
จากการศึ ก ษาจากแผนภาพไดอะแกรมการเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แสดงดังรูปที่ ๑ และสามารถสรุประเด็นได้ดังนี้
- มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งอุปกรณ์ Firewall หรือ IDP
- มีการจัดแบ่ง Zone ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
โดยแบ่งเป็น โซน DMZ และโซน Server Farm
- ไม่มีการจัดแบ่งโซนในส่วนของระบบฐานข้อมูลไม่มีการจัดแบ่งโซนในส่วนของระบบ
ฐานข้อมูลของโซนบริการภายนอก

Sasakawa

รูปที่ ๑๐ แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ส่วนกลาง)
-

ไม่มีการจัดแบ่งโซนการให้บริการเป็นโซนบริการภายใน (Intranet Application
Zone) และโซนบริการภายนอก (Internet Application Zone)
ไม่มีการจัดแบ่งโซนการให้บริการภายใน (Intranet Application Zone) และโซน
การบริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัย (Security and Network
Management Zone)

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
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Security and Network Management Zone

ระบบเครือข่ ายในปั จจุบันของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

รูป ที่ ๑๑ แผนภาพแสดงการเชื่ อ มโยงระบบคอมพิ ว เตอร์แ ละอุ ป กรณ์ ข องกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ในปัจจุบัน
(๑) ระบบเครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)
 สถานภาพ
- มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยหลั ก ของสํ า นั ก งานเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยหลั ก ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่วนกลาง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนกลาง
เป็นผู้ดําเนินการในการจัดหาให้
- มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เพิ่ ม เติ ม โดยผ่ า นผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโครงสร้ า ง
พื้นฐานสาธารณะด้วยระบบ ADSL เนื่องจากระบบเครือข่ายหลักที่จัดหาให้โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และงานที่ต้องการใช้ไม่ต้องการ
ให้ผ่านเครือข่ายหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รูปที่ ๑๒ แผนผังแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายในศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน
-

มีการแยกระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนใช้งานภายใน
สํานักงาน กับส่วนใช้งานอินเทอร์เน็ต
ระบบเครื อ ข่ า ยไม่ มี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ บ ริ ห ารจั ด การช่ อ งสั ญ ญาณ (Bandwidth
Management)
มีการใช้ระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ไม่มีระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่
ระบบเครือข่าย
การเชื่อมต่อภายในอาคาร จากการเข้าสํารวจหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะที่ปรึกษาพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือมีการติดตั้ง
อี เ ธอร์ เ น็ ต สวิ ต ช์ แ บบใช้ ง านตามบ้ า นมาใช้ ใ นสํ า นั ก งาน และมี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL เพิ่มเติมพร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย

 ระบบความปลอดภัย
- มีการทํา Virtual
Private Network เพื่อเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ สํ า นั ก งานของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉพาะในส่วนเครือข่ายสํานักงานที่
ส่วนกลางจัดหาให้

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๒.๒ ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุ บันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้างต้ น
สามารถนํามาวิเคราะห์สถานภาพ จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา ได้ดังตารางที่ ๓ ดังนี้
ตารางที่ ๓ ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์/
ซอฟต์แวร์

-

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบกับจํานวนบุคลากร
มีความเหมาะสม
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานใน
บางส่วนงาน มีความทันสมัย

-

-

ปัจจัยด้านเครือข่ายและการสื่อสาร -

จํานวนจุดที่ให้บริการเครือข่าย
เพียงพอ ต่อการใช้งานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

-

-

จุดอ่อน/ปัญหา
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานมีลักษณะที่หลากหลาย
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้
การบริหารจัดการและการ
บํารุงรักษาทําได้ไม่สะดวก
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(Notebook Computer/
Tablet) เปรียบเทียบกับจํานวน
บุคลากรมีไม่เพียงพอ
ระบบงานสารสนเทศหลักที่ใช้
ไม่สามารถรองรับภารกิจหลัก
ของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน
ระบบงานสารสนเทศสนับสนุน
บางระบบไม่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีไม่เพียงพอ
ต่อให้ใช้งานของบุคลกร
ระบบเครือข่ายไม่มีเสถียรภาพ
เพียงพอที่จะรองรับภารกิจของ
หน่วยงานได้
ระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะรองรับภารกิจของ
หน่วยงานได้
อุปกรณ์เครือข่ายมีความ
หลากหลายทําให้ยากต่อการ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้
มีประสิทธิภาพได้
ระบบเครือข่ายไร้สายในส่วน
ภูมภิ าค หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคทําการจัดหาเองของแต่
ละหน่วยงานทําให้ไม่มีมาตรฐาน
ยากต่อการบริหารจัดการ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
ปัจจัยด้านบุคลากร
๑. ผู้ใช้งาน

-

๒. ผู้ดูแล บํารุงรักษา งาน
ด้าน ICT

-

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
บุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการใช้งานด้าน ICT และ
การนํามาใช้ในองค์กร
บุคลากรบางส่วนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้าน ICT ได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรด้าน ICT มีความสามารถ
ทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
บุคลากรด้าน ICT มีความสามารถ
ทํางานร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

-

-

-

-

-

จุดอ่อน/ปัญหา
การจัดฝึกอบรมด้าน ICT ให้กับ
บุคลากรยังเพียงพอต่อความ้อง
การและยังไม่รองรับการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ด้าน ICT ได้ด้วยตนเอง
จํานวนบุคลากรด้าน ICT มี
จํานวนที่น้อยเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
บุคลากรด้าน ICT มีความรู้
ความสามารถด้าน ICT ไม่
เพียงพอ
บุคลากรด้าน ICT ไม่สามารถ
ทํางานทดแทนกันได้เนื่องจาก
ระบบงานสารสนเทศมีความ
หลากหลาย
บุคลากรด้าน ICT ขาดความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในบางด้าน
(Network/Security)
บุคลากรด้าน ICT ที่สําเร็จ
การศึกษาโดยตรงทางด้าน
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีจํานวนไม่เพียงพอ
บุคลากรด้าน ICT ไม่สามารถเข้า
ร่วมการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT
ในเชิงลึกอย่างสม่ําเสมอได้
เนื่องจากมีภารกิจมากมีเวลาไม่
เพียงพอ
สวัสดิการหรือค่าตอบแทนให้
บุคลากรด้าน ICT มีน้อยทําให้
บุคลากรย้ายไปอยู่หน่วยงาน
อื่นๆได้ง่าย
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
๓. ผู้บริหารสารสนเทศระดับ
กอง (Division
Information Officer
:DIO)

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
- บุคลากร DIO มีความตั้งใจและ
สามารถทํางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
- บุคลากร DIO มีความสามารถทํางาน
ร่วมกับหน่วยงานของตนได้เป็นอย่าง
ดี

๔. ผู้บริหาร

-

จุดอ่อน/ปัญหา
- บุคลากร DIO ขาดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า นในการบริ หารดู แ ลและ
การสนับสนุนงานด้าน ICT ได้อย่าง
เพียงพอต่อภารกิจของหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย
- บุคลากร DIO มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่
หลากหลายทําให้การปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้าน ICT ได้ไม่เท่าเทียม
กัน ในแต่ละหน่วยงาน และไม่
เพียงพอ ต่อภารกิจของหน่วยงานที่
ผิดชอบ
- ภารกิจที่คาดหวังหรือมอบหมายให้
บุคลากร DIO ทําเกินกว่า
ความสามารถที่บุคลากร DIO จะ
สามารถปฏิบัติได้
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการใช้ - หลักสูตรการฝึกอบรมและการ
พัฒนาผู้อํานวยการศูนย์/สํานัก
ICT ในการพัฒนาองค์กร
โดยตรงยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง
ผู้บริหารสนับสนุนและผลักดัน
เพื่อให้เกิดการนํา ICT มาใช้ใน
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีหลักสูตรการฝึกอบรมและการ
พัฒนาผู้บริหารด้าน ICT โดยตรง
และต่อเนื่อง
ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่
ดีในการนํา ICT มาใช้ในองค์กร
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
ปัจจัยด้านข้อมูล

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
- มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารบางส่วน
ภายในผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต
- มีการกําหนดระบบระดับชั้นการ
เข้าถึงข้อมูลมีระดับชั้น
- มีศูนย์รวมข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลในมิติ
ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ศทส. มีนโยบาย กระบวนการ และ
ขั้นตอนในการสํารองข้อมูลอย่าง
ชัดเจนและสม่ําเสมอ

-

-

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

-

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน
DIO ให้ความสําคัญในการ
ดําเนินการด้าน ICT
DIO มีการทํางานและประสานงาน
กันอย่างใกล้ชิด
ผู้บริหารระดับสูง ให้การสนับสนุน
การดําเนินการด้าน ICT
มีการประเมิน และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้าน ICT อย่างสม่ําเสมอ
มีการประเมินความคุ้มค่าในการ
ลงทุน และการดําเนินงานโครงการ
ด้าน ICT บางโครงการที่มี
ความสําคัญสูง

-

-

จุดอ่อน/ปัญหา
ไม่มีการจัดเก็บและปรับปรุง
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีการกําหนดมิติข้อมูลที่
ต้องการใช้ร่วมกัน
ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ
ฐานข้อมูลขององค์กร
ไม่มีมาตรฐานข้อมูลเพื่อกํากับ
การใช้งานข้อมูลร่วมกัน
ไม่มีกระบวนการ และขั้นตอนใน
การตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ต้องมีการ
ใช้งานร่วมกัน
ศทส. ขาดกระบวนการติดตาม
และทดสอบการจัดทําการสํารอง
ข้อมูลอย่างชัดเจนและสม่ําเสมอ
ศทส. มีการจัดทําศูนย์ข้อมูล
สํารองแต่ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน และไม่มีศักยภาพที่จะ
สามารถรองรับภารกิจได้เมื่อเกิด
อุบัติภัยขึ้น
ไม่มี การประชาสัมพันธ์ระบบ
ฐานข้อมูล มาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูล เจ้าของข้อมูล และการนํา
ข้อมูลไปใช้งาน
ไม่มีการบริหารจัดการด้าน ICT
อย่างเป็นระบบ ไม่มีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนที่ชัดเจน
มีนโยบายด้าน ICT แต่มีแนวทาง
ปฏิบัติ แต่ไม่มีการติดตามและ
นําไปปฏิบัติย่างจริงจัง
กระบวนการจัดหาในด้าน ICT
มีความซับซ้อนทําให้การนํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ได้ช้าหรือ
ล้าสมัย
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
ปัจจัยด้านงบประมาณ

-

ปัจจัยด้านสถานที่

-

-

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
จุดอ่อน/ปัญหา
- งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับไม่
ผู้บริหารมีการสนับสนุน
เพียงพอต่อการดําเนินการ ทําให้
งบประมาณและการลงทุนด้าน ICT
ไม่สามารถดําเนินการโครงการ
องค์กรมีรายได้จากส่วนอื่นๆที่
ต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถนํามาใช้ในการสนับสนุน
- ไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้าน
การพัฒนาด้าน ICT ได้
การบํารุงรักษาระบบด้าน ICT ทํา
ให้ระบบงานสารสนเทศ และระบบ
อื่นๆด้าน ICT ไม่สามารถให้ทํางาน
และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- อาคารสถานที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ตําแหน่งที่ตั้งของอาคารสํานักงาน
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทําศูนย์
ของ ศทส. และศูนย์ข้อมูลที่อยู่ใน
ข้อมูลโดยเฉพาะ
ส่วนกลางทําให้สามารถรองรับการ
ให้บริการ และบํารุงรักษาจากผู้
- ตําแหน่งที่ตั้งของอาคารสํานักงาน
ให้บริการได้ง่าย
ในส่วนภูมิภาคบางส่วนตั้งอยู่ใน
มีอาคารสํานักงานในส่วนภูมิภาค
พื้นที่ห่างไกลจากการให้บริการ
เหมาะสําหรับการสร้างฐานศูนย์
และบํารุงรักษาจากผู้ให้บริการ
ข้อมูลสํารอง

๒.๓ บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
การออกแบบและดําเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้น จําเป็นต้องคํานึงถึง
ปัจจัยหลายประการ การวางแผนแม่บทด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกรมวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้มีการวิเคราะห์สถานภาพของระบบสารสนเทศกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของโอกาส
และผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายและข้อกําหนดต่างๆ ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มาตรฐาน ข้อกําหนด และกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และ
งบประมาณ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แผนด้านสารสนเทศมีความ
เป็นไปได้และสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตารางที่ ๔ แสดงบทวิเคราะห์สถานะ ICT ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
-

โอกาส(Opportunities)
รัฐบาลให้ความสําคัญกับการนําระบบ ICT มาใช้ในการ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ
รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณด้าน ICT ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
ภาครัฐมีการกําหนดกฎหมายและนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยและความมั่นคงด้าน ICT เพื่อเป็น
แนวทางในการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ
ระบบเครือข่ายของภาครัฐ (Government
Information Network: GIN) มีการเชื่อมโยงไปยัง

ภัยคุกคาม(Threats)
ความล่าช้าในการกําหนดมาตรฐานข้อมูลใน
ระดับประเทศ ทําให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเทศไทยยังมีความก้าวหน้าด้าน ICT ไม่มากนัก เป็น
ลักษณะของผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยี ทําให้ต้องพึงพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็วมาก ทําให้
จําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT อย่างต่อเนื่อง
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โอกาส(Opportunities)
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ช่วยเพิ่มความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและลดความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูงสามารถสนับสนุน
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing)
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีแนวโน้มราคาที่ลดลง
ซอฟต์แวร์ประเภท Open source มีมากขึ้นสามารถ
ลดลงค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT ได้บางส่วน
ซอฟต์แวร์สําหรับสนับสนุนการดําเนินการต่างๆ มี
จํานวนมากทําให้มีทางเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้มากยิ่งขึ้น
ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นทําให้
สามารถใช้ทรัพยากรด้าน ICT ร่วมกันได้สะดวกยิ่งขึ้น
บุคลากรสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้งานระบบ ICT ใน
การพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ ได้ดียิ่งขึ้น

-

-

ภัยคุกคาม(Threats)
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็วมาก ทําให้
การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
ความเสี่ยงจากการรุกรานระบบผ่านทางระบบเครือข่าย
มากขึ้น ทําให้ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ
ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีความเข้มงวดขึ้น ทํา
ให้ต้นทุนในการลงทุนด้าน ICT สูงขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถเพิ่มจํานวน
บุคลากรด้าน ICT ให้เพียงพอต่อการขยายตัวในการ
พัฒนาระบบ ICT ของกรมได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกฏ
ระเบียบของรัฐ
อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบของรัฐไม่สามารถดึงดูด
บุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้
สามารถทํางานอยู่กับองค์กรในระยะยาวได้

-

-

-

๒.๔ สรุปการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จาก SWOT Analysis
การวิ เคราะห์ ยุทธศาสตร์ จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตารางที่ ๕ สรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในองค์กรในภาพรวม
-

จุดแข็ง(Strength)
ผู้บริหารระดับสูง DIO และบุคลากรให้ความสําคัญกับ
ICT
บุคลากรด้าน ICT สามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสม
จํานวนจุดบริการเครือข่ายมีอย่างเพียงพอทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบาย กระบวนการ และ
ขั้นตอนในการสํารองข้อมูลอย่างชัดเจนและสม่ําเสมอ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีรายได้จากส่วนอื่นๆที่
สามารถนํามาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาด้าน ICT ได้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

-

จุดอ่อน(Weakness)
บุคลากรด้าน ICT ยังขาดความรู้เชิงลึกด้าน ICT ไม่สามารถ
ทํางานทดแทนกันได้และมีจํานวนไม่เพียงพอ
บุคลากรทั่วไปยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้าน ICT
ได้ด้วยตนเอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนหนึ่งนั้นมีสภาพเก่าไม่สามารถ
รองรับภารกิจได้
ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถตอบสนองต่อความพึง
พอใจได้
จํานวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอในการใช้งาน
ระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ และขาดเสถียรภาพ
รวมทั้งมีความหลากหลายทําให้บริหารจัดการยาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังขาดการบริหารจัดการข้อมูล
และการสํารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
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จุดแข็ง(Strength)
-

โอกาส(Opportunity)
รัฐบาลให้ความสําคัญและสนับสนุนการนําระบบ ICT มา
ใช้พัฒนาหน่วยงาน
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถ
บูรณาการเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น
ซอฟต์แวร์ประเภท Open source มีมากขึ้น
บุคลากรสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้งานระบบ ICT

-

จุดอ่อน(Weakness)
งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับไม่เพียงพอ
อุปสรรค(Threat)
ความล่าช้าในการกําหนดมาตรฐานข้อมูลในระดับประเทศ
ประเทศไทยต้องพึ่งพาจากเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็วมาก ทําให้
ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT อย่างต่อเนื่องและทําให้การ
พัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
เพิ่มขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากร
ด้าน ICT ให้เพียงพอได้
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โอกาส (Opportunities)
 รัฐบาลให้ความสําคัญและสนับสนุนการนําระบบ ICT มาใช้พัฒนาหน่วยงาน
 เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้
ง่ายขึ้น
 ซอฟต์แวร์ประเภท Open source มีมากขึ้น
 บุคลากรสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้งานระบบ ICT






ภัยคุกคาม (Threats)
 ความล่าช้าในการกําหนดมาตรฐานข้อมูลในระดับประเทศ
 ประเทศไทยต้องพึงพาจากเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็วมาก ทําให้ต้องพัฒนาปรับปรุง
ระบบ ICT อย่างต่อเนื่องและทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถเพิ่มจํานวนบุคลากรด้าน ICT ให้เพียงพอ
ได้








จุดแข็ง (Strengths)
ผู้บริหารระดับสูง DIO และบุคลากรให้ความสําคัญกับ ICT
บุคลากรด้าน ICT สามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
กรม มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
จํานวนจุดบริการเครือข่ายมีอย่างเพียงพอทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
กรม มีนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนในการสํารองข้อมูลอย่างชัดเจนและ
สม่ําเสมอ
กรม มีรายได้จากส่วนอื่นๆที่สามารถนํามาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
ICT ได้
กรม มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

กลยุทธ์เชิงรุก (S,O)
พัฒนาปรับปรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องจาก
เงินงบประมาณและรายได้จากส่วนอื่นๆ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร DIO และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน ICT ที่เพิ่ม
มากขึ้น
กําหนดแนวทางในการบริหารจัดการด้าน ICT ที่ชัดเจนและสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขแก่สาธารณะ
กลยุทธ์การพลิกสถานการณ์ (O,W)
เลือกและนําซอฟต์แวร์ประเภท Open source ที่เหมาะสมมาใช้งาน
ปรับแต่งหรือพัฒนาระบบสารสนเทศทดแทนให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
และความต้องการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน
จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
ส่งเสริมการศึกษาด้าน ICT เชิงรุกจากการเรียนรู้ผ่านระบบ ICT
วางแนวทางในการพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกันได้




















จุดอ่อน (Weakness)
บุคลากรด้าน ICT ยังขาดความรู้เชิงลึกด้าน ICT ไม่สามารถทํางานทดแทน
กันได้และมีจํานวนไม่เพียงพอ
บุคลากรทั่วไปยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้าน ICT ได้ด้วยตนเอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนหนึ่งนั้นมีสภาพเก่าไม่สามารถรองรับภารกิจได้
ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจได้
จํานวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอในการใช้งาน
ระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ และขาดเสถียรภาพ รวมทั้งมีความ
หลากหลายทําให้บริหารจัดการยาก
กรม ยังขาดการบริหารจัดการข้อมูลและการสํารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
กรม มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับไม่เพียงพอ
กลยุทธ์การแตกตัว (S,T)
เตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานข้อมูลจากความร่วมมือของบุคลากรของ กรม
ส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน ICT ที่มีอยู่อย่างจํากัด
จัดจ้างบุคลากรด้าน ICT จากเงินรายได้เพิ่มเติม
ขอการสนับสนุนจาก DIO ในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน กรม

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (W,T)
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของระบบสารสนเทศอย่างรอบคอบร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศด้วย
รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีสําหรับสํารองข้อมูลที่เหมาะสมในเชิงคุณภาพ
และค่าใช้จ่าย
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ส่วนที่ ๓
การออกแบบระบบสารสนเทศ
และระบบคอมพิวเตอร์

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๓ การออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
จากผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการและการออกแบบเชิ งหลั ก การสถาปั ตยกรรมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เสนอแนวการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ ด้านระบบสารสนเทศ
ด้วยความแตกต่างในด้านสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รวมถึงฐานข้อมูลก็จัดเก็บแยกกัน ไม่มีฐานข้อมูลกลางเพื่อรวบรวมให้ข้อมูลอยู่แหล่งเดียวกัน มีระบบอยู่หลาย
ระบบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรวางแผนและกําหนดทิศทางรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลใหม่โดยควรดําเนินการ ดังนี้
 กําหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เพื่อเป็นมาตรฐานใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งในการจ้างพัฒนา (Outsourcing) และศทส. การพัฒนา
เป็นมาตรฐานสําหรับส่วนงานต่างๆ ที่จะจ้างพัฒนา สําหรับระบบใหม่ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมที่พัฒนาไปแล้ว ซึ่งต้อง
ทําอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนระยะยาวรวม จนระบบเป็นรูปแบบมาตรฐาน
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่อาจกําหนดเป็น มาตรฐาน
เดียวหรือสองมาตรฐาน ทั้งนี้ไม่ควรหลากหลายเกินไปจนทําให้ดูแล บริหารจัดการยาก
ตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ และระบบที่มีความซับซ้อนในการ
คํานวณอาจกําหนดให้เป็นภาษา Java ในขณะที่ระบบสารสนเทศขนาดเล็กก็อาจจะให้
ใช้ได้ทั้ง Php และJava
 ออกแบบและกําหนดมาตรฐานข้อมูล โดยการออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data
Modeling) และรวมกลุ่มข้อมูลทีใ่ ช้งานร่วมกันและสอดคล้องกัน (Data
Harmonization) โดยประกาศเป็นมาตรฐานข้อมูลกลาง ที่ทุกหน่วยงานต้องใช้
เหมือนกันหมด
 พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลาง เพื่ อ ให้ ร ะบบสามารถใช้ ง านข้ อ มู ล ร่ ว มกั น เพื่ อ การ
เชื่อมโยงระหว่างระบบงานสารสนเทศต่างๆ
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้ใช้ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน
 ออกแบบมาตรฐานข้อ มูล ของกลุ่ ม ข้ อมูล ที่ต้ องใช้แ ลกเปลี่ ย นข้อมู ล ระหว่า งองค์ก ร
ภายในและภายนอก
๓.๒ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๑) ระบบเครือข่ายทั้งหมดและการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค วรวางแผนเพิ่ ม ขนาดช่ อ งสั ญ ญาณการเชื่ อ มต่ อ
อินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP Internet) ให้เพียงพอกับความต้องการใช้
งานของหน่วยงาน จากการประมาณการเบื้องต้นที่ขนาด ๕๖-๑๑๒ Mbps
ใน
ขณะเดียวกันควรเพิ่มขนาดช่องสัญญาณสายเช่า (NSP)
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๙
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 เพิ่มขนาดช่องสัญญาณสายเช่า (MPLS) ที่เชื่อมโยงศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
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โครงสร้ างระบบเครือข่ ายที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต

14 หน่ วย
2556-07-09

รูปที่ ๑๓ เพิ่มขนาดช่องสัญญาณการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตขนาดช่องสัญญาณสายเช่า
-

จัดสรรช่องสัญญาณการใช้งานเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยกําหนด
ไว้เมื่อต้องการออกสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ผ่านทางระบบเครือข่ายของ
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางสายเช่าของผู้ให้บริการเครือข่ายที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมทั้งเพิ่มช่องผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายท้องถิ่น
(ADSL) อีกช่องทางหนึ่ง

รูปที่ ๑๔ เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้น
-

ควรจัดหาระบบบริหารจัดการ IP Address
ควรจัดหาระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ในระบบเครือข่าย (ID Management) พร้อม
วางแผนเตรียม Single Sign-On คือ การเข้าถึงการใช้บริการของระบบทั้งหมดได้
ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวในอนาคต

 ระบบความปลอดภัย
- จัดแบ่งโซนในส่วนของระบบฐานข้อมูลภายใน และแบ่งโซนในส่วนของระบบ
ฐานข้อมูลบริการภายนอกให้ชัดเจน
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๐

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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-

-

จัดแบ่งโซนการให้บริการเป็นโซนบริการภายใน (Intranet Application Zone)
และโซนบริการภายนอก (Internet Application Zone) ให้ชัดเจน
จัดแบ่งโซนการให้บริการภายใน (Intranet Application Zone) และโซนการ
บริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัย (Security and Network
Management Zone) ให้ชดั เจน
แยกเครือข่ายไร้สายและแบบสาย เพิ่มเป็นช่องทางสํารอง ในกรณีบริการใดมีปัญหา
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Wireline Client Zone

ระบบเครื อข่ ายของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ท่ ตี ้ องการให้ เป็ น

รูปที่ ๑๕ แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ควรปรับปรุง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๑
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(๒) ระบบเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)
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ระบบเครืข่ายศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ใหม่

รูปที่ ๑๖ แผนผังแสดงการเชือ่ มโยงเครือข่ายในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ควรกําหนดเป็นต้นแบบกับทุกศูนย์

 ควรแยกระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนใช้งานภายใน
สํานักงาน กับส่วนใช้งานอินเทอร์เน็ต
 ควรติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ (Bandwidth Management)
 ควรจัดหาระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบเครือข่าย
 ควรกําหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อภายในอาคาร มีมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่าย เช่น
อีเธอร์เน็ตสวิตช์ ADSL เป็นต้น ให้หน่วยงานได้จัดซื้อตรงตามที่กําหนด
๓.๓ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเก็บข้อมูล
๓.๓.๑ ระบบคอมพิวเตอร์
 ควรยกเลิกเครือ่ งคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทีมีอายุมากกว่า ๔ ปี และเป็น CPU รุ่นเก่า ตามทะเบียนครุภัณฑ์
 เตรียมงบเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรองรับภารกิจ
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ล้าสมัย โดยวางแผนการจัดสรรกระจายในแต่ละปีงบประมาณ
๓.๓.๒ ระบบเก็บข้อมูล
ควรวางแผนการสํารองข้อมูล กู้คืนระบบและข้อมูลจากอุบัติภัย ดังนี้
 ระยะที่ ๑ วางแผนการปฏิบัติการสํารองข้อมูลของระบบที่สํ าคั ญ ให้ มีความชัดเจน
พร้อมทั้งทําการฝึกซ้อมทดลองกู้คืนข้อมูล เพื่อยืนยันแผนการสํารองและสื่อที่ใช้เก็บ
ข้อมูลสํารองใช้งานได้จริง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ทันที
เมื่อเกิดปัญหา
 ระยะที่ ๒ วางแผนปรับเปลี่ยนให้ ระบบงานสารสนเทศทุกระบบใช้ อุปกรณ์เก็บข้อมูล
หน่วย (Storage Device) เดียวกัน เพื่อการสํารองข้อมูลเป็นแบบรวมศูนย์และง่ายต่อ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๒
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การปฏิบัติงาน พร้อมวางมาตรฐานการปฏิบัติการสํารองข้อมูลให้เป็นมาตรฐานและถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังรูปที่ ๑๗
 ระยะที่ ๓ วางแผนเพื่อสร้างระบบข้อมูลชุดที่สองไว้ที่ศูนย์ข้อมูลแห่งอื่น เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยข้อมูล ดังรูปที่ ๑๘
 ระยะที่ ๔ วางแผนสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง (Mirror Site) ซึ่งขั้นต้นสามารถเลือก
เฉพาะระบบสารสนเทศที่สําคัญต้องเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังรูปที่ ๑๙

รูปที่ ๑๗ ระยะที่ ๒ วางแผนปรับเปลี่ยนให้ระบบงานสารสนเทศทุกระบบใช้ อุปกรณ์เก็บข้อมูล
(Storage Device) หน่วยเดียวกัน

รูปที่ ๑๘ ระยะที่ ๓ วางแผนเพื่อสร้างระบบข้อมูลชุดที่สองไว้ที่ศูนย์ข้อมูลแห่งอื่น
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๓

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รูปที่ ๑๙ แสดงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง ซึ่งมีระบบงานสารสนที่สําคัญและระบบ
ข้อมูลที่ทันสมัยใหม่สามารถทํางานทดแทนได้เมื่อระบบที่ศูนย์หลักมีปญ
ั หา
๓.๔ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔.๑ การจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่าย
เครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ตามรูปที่ ๑๕ ต้องมีการ
จัดแบ่งโซนของการให้บริการเป็นส่วนๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
(๑) โซนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย GIN ซึ่งช่องทางนี้จะเป็น
ช่องทางหลักในการทํางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ไปยัง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในส่วนภูมิภาค และยังเป็นช่องทางในการให้บริการประชาชนในการขอใช้
บริการต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทําให้ต้องจัดแบ่งการใช้งานออกเป็นส่วน
ดังนี้ คือ ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีการยืนยันตัวตน ผู้ใช้งานที่ทําการยืนยันตัวตนผ่านทาง
SSL-VPN Gateway เครือข่ายที่ผ่านการรับรองผ่านทาง VNP Gateway และผู้ใช้งาน
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องการออกสู่อินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ
(๒) โซนระบบสารสนเทศสํ า หรั บ ให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ ง านจากอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet
Application Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่ต้องการ
ให้บริการกับผู้ใช้งานภายนอกเท่านั้น หรือระบบสารสนเทศที่จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ
กับเครือข่ายภายนอก เช่น เมล์ของกรม, เว็บไซต์ของกรม ระบบให้บริการข้อมูลและ
ความรู้แก่ประชาชน เป็นต้น เป็นโซนที่ต้องมีการตรวจสอบการผ่านเข้าออกของข้อมูล
การสื่อสารทั้งหมดด้วย Application Firewall และ Intrusion Detection and
Prevention
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๔
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(๓) โซนระบบฐานข้ อ มู ล สํ า หรั บ ให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ ง านจากอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet
Database Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบงาน
สารสนเทศทั้งหมดที่ต้องให้บริการกับผู้ใช้งานภายนอก เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
การแยกโซนของการวางระบบงานสารสนเทศออกจากระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล
เมื่อผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเจาะระบบความปลอดภัยเข้าถึงระบบงานสารสนเทศได้ แต่
จะไม่สามารถนําข้อมูลทั้งหมดออกไปได้เนื่องจากข้อมูลจัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น การที่จะ
ได้ฐานข้อมูลทั้งหมดไปนั้น ผู้ไม่ประสงค์ดีจะต้องทําการเจาะเข้าสู่เครือข่ายที่ ๒ โดยผู้ไม่
ประสงค์ดีจะทําให้ต้องใช้เวลาและกระบวนการในผ่านเข้าสู่โซนนี้ ซึ่งเป็นโซนที่ต้องมี
การตรวจสอบการผ่านเข้าออกของข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดด้วย Database Firewall
(๔) โซนระบบสารสนเทศสําหรับให้บริการผู้ใช้งานภายในเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Internal Application Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของระบบงาน
สารสนเทศทั้งหมดที่ต้องการให้บริการกับผู้ใช้งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งใน
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าคเท่ า นั้ น เช่ น ระบบพั ส ดุ แ ละครุ ภั ณ ฑ์ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร
เป็นต้น ที่ต้องแยกเครือข่าย Internet Application Zone และเครือข่าย Internal
Application Zone เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยสูง และง่ายต่อการบริหารจัดการและ
กําหนดนโยบายในการให้บริการ เป็นโซนที่ต้องมีการตรวจสอบการผ่านเข้าออกของ
ข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดด้วย Application Firewall และ Intrusion Detection and
Prevention
(๕) โซนระบบฐานข้อมูลสําหรับให้บริการผู้ใช้งานภายในเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Internal Database Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของระบบบริหารจัดการ
ฐานข้ อ มู ล ของระบบงานสารสนเทศทั้ ง หมดที่ ต้ อ งให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ใ ช้ ง านของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลต้องแยกโซนของระบบงาน
สารสนเทศออกจากระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เมื่อผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจเป็นบุคลากร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถเจาะระบบความปลอดภัยเข้าถึงระบบงาน
สารสนเทศได้ก็จะยังไม่สามารถนําข้อมูลทั้งหมดออกไปได้ เนื่องจากข้อมูลจัดเก็บอยู่ใน
เครื่องอื่น การที่จะได้ฐานข้อมูลทั้งหมดไปผู้ไม่ประสงค์ดีต้องทําการเจาะเข้าสู่เครือข่าย
และระบบฐานข้อมูลทําให้มีเวลาและกระบวนการในการตรวจจับเพิ่มเติม เป็นโซนที่
ต้ อ งมี ก ารตรวจสอบการผ่ า นเข้ า ออกของข้ อ มู ล การสื่ อ สารทั้ ง หมดด้ ว ย Database
Firewall
(๖) โซนบริ ห ารจั ด การ ยื น ยั น ตั ว ตน และความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบเครื อ ข่ า ย
(Security and Network Management Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของระบบงาน
สารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัย การ
ตรวจสอบและเฝ้าระวัง เช่น ระบบบริหารจัดการเครือข่าย ระบบยืนยันตัวตน ระบบ
บริหารจัดการนโยบายการให้บริการเครือข่ายทั้งใช้สายและไร้สาย เป็นต้น เป็นโซนที่
ต้องมีการตรวจสอบการผ่านเข้าออกของข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดด้วย Firewall
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๕
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(๗) โซนให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Client Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของ
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์แบบไร้สาย เช่น Smart Phone,
Tablet PC, Notebook, Wireless Printer และ Portable Device เป็นต้น ที่ต้องการ
ให้บริการกับผู้ใช้งานของกรม เท่านั้น
(๘) โซนให้บริการเครือข่ายใช้สาย (Wire-line Client Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของ
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์แบบใช้สาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ, Notebook, Printer, Scanner, Personal NAS และเครื่องสําเนาเอกสารเป็นต้น
ที่ต้องการให้บริการกับผู้ใช้งานของกรม เท่านั้น
(๙) โซนกลาง (Exchange Zone) เป็นเครือข่ายที่เป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมต่อของ
ระบบเครือข่ายทั้งหมดของกรม เพื่อให้ข้อมูลไหลผ่านไปยังเครือข่ายอื่นที่ต้องการได้ ทํา
ให้ต้องเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของกรม เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยัง
เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายใช้สายของกรม ทั้งหมด เป็น Backbone Network
๓.๔.๒ แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑) ควรแบ่งแยกระบบเครือข่ายให้เป็นสัดส่วนตามการใช้งาน เช่น ส่วนเครือข่ายภายใน
ส่วนเครือข่ายภายนอก เป็นต้น
(๒) ควรมีระบบป้องกันการบุกรุกระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก ด้วย
Firewall, Intrusion Detection System หรือ Intrusion Detection and
Prevention เป็นต้น
(๓) ควรมีระบบตรวจสอบการบุกรุกและการใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย
โดยอย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างสม่ําเสมอ
 ความพยายามในการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย
 การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติ
 การใช้งาน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มีอํานาจ
หน้าที่เกี่ยวข้อง
(๔) ควรจัดทําแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเครื อ ข่ า ยภายในและเครื อ ข่ า ยภายนอก และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๕) ควรตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่าย เช่น ตรวจสอบไวรัส ตรวจสอบการกําหนดค่าต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น
(๖) ในกรณีที่มีการเข้าถึงระบบเครือข่ายในลักษณะทางไกลหรือการเชื่อมต่อจากเครือข่าย
ภายนอกต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจหน้าที่และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น
การตรวจสอบตัวตน และสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน การบันทึกรายละเอียดการใช้งาน
เป็นต้น รวมทั้งต้องตัดการเชื่อมต่อการเข้าถึงดังกล่าวเมื่อไม่ใช้งานแล้ว
(๗) ควรกําหนดบุคคลรับผิดชอบในการกําหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่าต่างๆ
ของระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน และ
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ควรมีการทบทวนการกําหนดค่าต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้ การกําหนด แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงการกําหนดค่าก็ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง
(๘) การใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อตรวจเช็คระบบเครือข่าย ควรได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
หน้าที่ และจํากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จําเป็น
๓.๔.๓ การจัดการการเข้าถึงเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
(Network Admission Control)
เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความปลอดภัยสูงสุด จําเป็นต้องมีการรับรอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทุกประเภท ทุกเครื่อง ก่อนอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แนวทางการดําเนินการมี ดังนี้
(๑) การอนุญาตให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายกรม
ระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องติดตั้งระบบบริหารจัดการนโยบายการ
ควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายของระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายแบบใช้สาย หรือ
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย หรือระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาค เพื่อควบคุมและจํากัดการใช้งาน
ของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ต้องการเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย เช่น Desktop
Computer,
Notebook Computer, Printer, Scanner, Portable Device, Person Ethernet Switch,
Person NAS, Person Router เป็นต้น โดยกําหนดให้อุปกรณ์ทุกประเภท ทุกตัว ต้องทําการ
ลงทะเบี ย นก่ อ นการเชื่ อ มโยงเข้ า สู่ เ ครื อ ข่ า ยของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ สํ า หรั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนอกจากทําการลงทะเบียนในระบบที่กําหนดแล้ว ต้องมีการขอ CA จาก
ระบบบริหารจัดการนโยบายการควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายเพื่อนํา CA ที่ได้ไปติดตั้งที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานทุกเครื่อง และต้องทําการยืนยันตัวตน (User Authentication) ผ่าน
ทางโปรโตคอล IEEE ๘๐๒.๑x ทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายได้ โดยจํากัดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอนุญาตให้เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายได้อยู่
ภายใน Guest Zone เท่านั้น หลังจากนั้นระบบบริหารจัดการนโยบายการควบคุมการเข้าใช้
เครือข่ายต้องทําการตรวจสอบการติดตั้งระบบปฏิบัติการ, Service Pack, Antivirus, Personal
Firewall ตามนโยบายที่กําหนดไว้ด้วยวิธีการ Agentless หรือ Agent ก็ได้ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่ อ งดั ง กล่ า วสามารถผ่ า นตามนโยบายที่ กํ า หนดไว้ ก็ ส ามารถทํ า การย้ า ยโซนของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปยัง Active Zone ที่กําหนดไว้สําหรับผู้ใช้แต่ละคนให้สามารถทํางานต่อไป
ได้
(๒) การจัดทําเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน
ในกรณีที่มีการเข้าถึงระบบเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากทางไกลหรือการ
เชื่อมต่อจากภายนอกเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องผ่านเครือข่ายสาธารณะ หรือ
เครือข่ายของผู้ให้บริการการใช้งานระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์- การแพทย์
โดยผู้ใช้ทุกคนต้องผ่านโปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสเท่านั้นเพื่อปกปิดข้อมูลไม่ให้สามารถถูกแอบดู
หรือแอบอ่านได้จากผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น โปรโตคอล SSL, SSL/VPN, VPN เป็นต้น และผู้ใช้งาน
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจหน้าที่และมีการควบคุมและติดตามการใช้งานอย่างเข้มงวด เช่น
การตรวจสอบตัวตนและสิท ธิของผู้ใ ช้ งาน การบันทึกรายละเอี ยดการเข้าใช้งาน การตั ด การ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๗
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เชื่อมต่อการเข้าถึงดังกล่าวเมื่อไม่ใช้งานแล้ว การยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานเมื่อเลยเวลาที่
ขอใช้งานไว้ เป็นต้น
(๓) การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานแบบ Single Sign On
การใช้ ง านเครื อ ข่ า ยและระบบงานสารสนเทศของบุ ค ลากรของกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ถูกใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายและระบบงานสารสนเทศ
ของกรมวิท ยาศาสตร์ การแพทย์ค วรทําการลงทะเบียนและรับรอง หรือยืนยันตัวตนผ่านทาง
อุ ป กรณ์ ยื น ยั น ตั ว ตน เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์แล้ว จึ งสามารถนําไปใช้งานในการเข้าถึงเครือข่ายได้ไม่ว่าจะเป็นจากภายใน หรื อ
ภายนอกองค์กร และทุกครั้งที่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าใช้เครือข่ายจะต้องทํา
การยืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้งานในส่วนของอินเทอร์เน็ต และทุกครั้งที่บุคลากร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าใช้ระบบงานสารสนเทศจะต้องทําการยืนยันตัวตนอย่างน้อย ๑
ครั้ง ในแต่ละวัน ระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์- การแพทย์ต้องมี
การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign On เพื่อลดอัตราการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่ไม่ต้อง
ทําการยืนยันตัวตนทุกๆ ครั้งที่ใช้งานระบบงานสารสนเทศต่างๆ ในเวลาเดียวกัน เช่น เมื่อผู้ใช้
ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ไม่ต้องทําการ
ยืนยันตัวตนอีกครั้งเมื่อผู้ใช้งานคนเดิมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมในการเข้าใช้งานระบบงาน
สารสนเทศอื่นๆ ต่อไป เป็นต้น พยายามให้ผู้ใช้งานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําตัวไม่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของคนอื่นๆ และไม่อนุญาตให้คนอื่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง ยกเว้นแต่มีเหตุ
อันสมควร ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง สําหรับใช้งานร่วมกันหรือใช้งาน
หลายคนควรกําหนดให้ผู้ใช้งานที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทเหล่านี้ทํา Sign Off ทุกครั้งที่
ไม่ ต้ อ งการใช้ ง านอี ก ต่ อ ไป เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านท่ า นอื่ น สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และควร
กําหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีระบบ Automatic Sign Off และกําหนดให้ระบบยืนยัน
ตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีระยะเวลาในการ Time Out ที่เร็วขึ้นเมื่อไม่มีการใช้งาน
เป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือกําหนดให้ผู้ใช้งานทุกท่านที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ต้องเสียบ
บัตรประจําตัวทุกครั้งก่อนใช้งาน และดึงบัตรออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพื่อจะได้ไม่ต้องทําการ
ยืนยันตัวตนบ่อยๆ โดยในบัตรแต่ละใบจะมีรหัสประจําตัวของผู้ใช้งานแต่ละคน
(๔) ระบบบันทึกการเข้าใช้งานเครือข่ายเพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ต (log) ของบุคลากรทั้งหมด
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ค วรสร้างระบบบัน ทึ ก การเข้าใช้ งานเครือข่ ายเพื่ อออกสู่
อินเทอร์เน็ตของบุคลากรทั้งหมดภายในเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะอยู่ใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะใช้สายหรือไร้สาย โดยการอนุญาตให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง
ต้องได้รับการยืนยันตัวตนก่อนเสมอ และต้องทําการจัดเก็บ Log การยืนยันตัวตนที่ส่วนกลาง
เท่านั้น โดยการเก็บ Log ต้องสามารถระบุวันเวลา ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ MACAddress IP-Address และผู้ใช้งานได้เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าสามารถระบุบริเวณที่ใช้งานได้จะดีมาก
ถ้าเมื่อใดก็ ตามที่ระบบเครือข่ ายไม่สามารถยืนยั นตัวตนของผู้ใช้งานได้ หรือไม่สามารถเชื่ อม
เครือข่ายส่วนภูมิภาคเข้าสู่เครือข่ายส่วนกลางได้ทําให้ระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาคไม่สามารถ
ยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ให้ทําการยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เครื่องๆ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๘
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นั้ น หรื อเครือข่า ยนั้ นๆ ทั นที เพื่ อป้ องการกระทําผิ ดต่อพระราชบั ญ ญั ติว่าด้ ว ยการกระทํ าผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๙

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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รูปที่ ๒๐ แสดงการจัดการการเข้าถึงเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๐

ส่วนที่ ๔
สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔
สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
ตารางที่ ๖ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ กับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อรองรับระบบงานต่างๆ
โครงการที่ ๑.๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม
เครือข่าย
โครงการที่ ๑.๒ โครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูล
โครงการที่ ๑.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค
โครงการที่ ๑.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
โครงการที่ ๑.๕ โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๒ /๘๑

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
โครงการที่ ๑.๖ โครงการจัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
โครงการที่ ๑.๗ โครงการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โครงการที่ ๑.๘ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๑.๙ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย
โครงการที่ ๑.๑๐ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน
โครงการที่ ๑.๑๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง Data Center
โครงการที่ ๑.๑๒ โครงการพัฒนาระบบสํารองและกู้คืนระบบจาก
อุบัติภัย (DR Site)
โครงการที่ ๑.๑๓ โครงการจัดหาและบํารุงรักษาระบบประชุมทางไกล
ผ่านวิดีทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๑.๑๔ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
โครงการที่ ๑.๑๕ โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
โครงการที่ ๑.๑๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาด้าน ไอที (IT help desk)
ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานกระบวนการดําเนินการ
โครงการที่ ๒.๑ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเครือข่าย GIN

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๓ /๘๑

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
(Government Information Network) ให้กับ
หน่วยงานภูมิภาค
โครงการที่ ๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๕ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๒.๖ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๖๒๒๕๖๖
ยุ ท ธศาสตร์ ๓ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ ใ นการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
ปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โครงการที่ ๓.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
อย่างยั่งยืน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
หน่วยงานย่อย
โครงการที่ ๓.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการ
ตรวจตัวอย่าง
โครงการที่ ๓.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรับรองความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการ
โครงการที่ ๓.๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๔ /๘๑

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
แลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสาร
ความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ
โครงการที่ ๓.๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศงานตรวจ
คัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ
โครงการที่ ๓.๗ โครงการจัดการข้อมูลผลการวิเคราะห์
(data management software) สําหรับ
ห้องปฏิบัติการ
โครงการที่ ๓.๘ โครงการพัฒนาโปรแกรมการประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์
โครงการที่ ๓.๙ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารคุณภาพระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ ๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและ
ตัวอย่างด้านยา โดยใช้ Bar Code

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ปฏิบัติงาน
อย่างยั่งยืน
โครงการที่ ๔.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานสารบรรณ
โครงการที่ ๔.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามและ
ประเมินผลประสิทธิภาพองค์กร
โครงการที่ ๔.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบบริหารแผนงานและ
งบประมาณ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๕ /๘๑

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
โครงการที่ ๔.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับเงินของกรม
โครงการที่ ๔.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
โครงการที่ ๔.๖ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการวางแผน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
และบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
โครงการที่ ๕.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
จัดการ (MIS)
โครงการที่ ๕.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (EIS)
โครงการที่ ๕.๓ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Data Warehouse)
ยุทธศาสตร์ ๖ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากําลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
ในการปฏิบัติหน้าที่
รู้เท่าทัน
โครงการที่ ๖.๑ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่ผู้บริหารระดับสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
โครงการที่ ๖.๒ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่บุคลากรทั่วไป
โครงการที่ ๖.๓ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT เชิงลึกแก่บุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้และสร้างกลไก
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๖ /๘๑

ส่วนที่ ๕
ตารางสรุปแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ส่วนที่ ๕ ตารางสรุปแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ตารางที่ ๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับระบบงานต่างๆ
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

เป้าหมาย

๑.๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย

๑.๒) โครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
แผนผังเครือข่ายทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

มีช่องสัญญาณเพื่อใช้ในการ
สื่อสารของกรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
 
-











ดัชนีชี้วัด
มีแผนผังเครือข่ายที่
ครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ร้อยละ
๑๐๐
สามารถพัฒนา/ปรับปรุง
เครื่อข่ายได้ตามแผนผัง
เครือข่ายร้อยละ ๑๐๐
ระดับความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของ
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ในระดับมากและมากที่สุด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบ
ช่องสัญญาณในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๘

งบประมาณ
๕๗: ๕๘: ๒,๐๑๙,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐: ๖๑: ๒,๐๑๙,๐๐๐ บาท
รวม: ๔,๐๓๘,๐๐๐ บาท
๕๗: ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๘: ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม:๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

๑.๓) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในส่วนภูมิภาค

ระบบเครือข่ายของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วน
ภูมิภาคมีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับภาระงานได้อย่าง
เหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑



-





-

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
๕๗: โครงการสามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนที่ ๕๘: ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
๕๙: ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
๖๐: ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
ระบบเครือข่ายสามารถ
๖๑: ให้บริการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของเวลา
รวม:๘,๗๔๕,๐๐๐ บาท
ทั้งหมดที่กําหนด
ระดับความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการเครือข่ายอยู่ใน
ระดับดีหรือดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

๑.๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพื่อให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ระบบเครือข่ายของ
ข่าย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถสนับสนุนภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดปัญหาและความเสี่ยงกับ

-



-



-

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สามารถให้บริการได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของ
เวลาทั้งหมดที่กําหนด
ระบบเครือข่ายสามารถ
ให้บริการได้ไม่น้อยกว่า

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๙

๕๗: ๕๘: ๑๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐: ๑๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท
๖๑: รวม: ๓๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ร้อยละ ๙๘ ของเวลา
ทั้งหมดที่กําหนด

ระบบงานต่างๆ ที่ใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบ
เครือข่ายอยู่ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

๑.๕) โครงการบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่าย

เพื่อให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบเครือข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถสนับสนุนภารกิจได้
อย่างต่อเนื่อง











สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
๕๗: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
สามารถดําเนินการตาม
๕๘: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๕๙: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๘๐
๖๐: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สามารถให้บริการได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของ รวม:๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๐

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

เวลาทั้งหมดที่กําหนด
ระบบเครือข่ายสามารถ
ให้บริการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๘ ของเวลา
ทั้งหมดที่กําหนด
ระดับความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการเครือข่ายอยู่ใน
ระดับดีหรือดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

๑.๖) โครงการจัดหาและทดแทน
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง

มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับ
จํานวนบุคลากรและภารกิจ
ต่างๆ
ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-









สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้ตามที่
กําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

๕๗: ๕๘: ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจใน รวม:๕๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๑

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ต่อพ่วงในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
๑.๗) โครงการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สามารถสนับสนุนภารกิจของ สารสนเทศ
กรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
ลดปัญหาและความเสี่ยงกับ
ระบบงานต่างๆ ที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการดําเนิน
กิจกรรม

-









ระดับความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์ในระดับมาก
และมากที่สุดไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๕๗: ๕๘: ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระดับความพึงพอใจของ รวม:๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บุคลากรที่มีต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๒

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑.๘) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีที่ปรึกษาเพื่อช่วยประเมิน
และให้คําแนะนําและจัดทํา
แผนการพัฒนาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑.๙) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ศูนย์เทคโนโลยี
ระบบเครือข่ายมีความ
ปลอดภัยสามารถป้องกันการ สารสนเทศ
บุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี อีกทั้ง
ยังสามารถค้นหาตัวผู้กระทําผิด
เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได้

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
  -

-

-







ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

๕๗: ๕๘: ๓,๐๑๘,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐:๓,๐๑๘,๐๐๐ บาท
สามารถดําเนินการได้ตาม ๖๑: แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
รวม:๖,๐๓๖,๐๐๐ บาท
๑๐๐
๕๗: ระดับความเชื่อมั่นใน
๕๘: ประสิทธิภาพโครงสร้าง
๕๙: ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ๖๐: ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ในระดับมากและมากที่สุด ๖๑: ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
รวม:๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
อยู่ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
มีผลการประเมินความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๓

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
๑.๑๐) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยืนยันตัวตน
สามารถบริหารจัดการ ผู้ใช้งาน สารสนเทศ
บนเครือข่ายของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
และมีความมั่นคงปลอดภัยใน
การเข้าใช้ระบบงานสารสนเทศ
โครงการ

เป้าหมาย

๑.๑๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง
Data Center

พัฒนาปรับปรุงห้อง Data
Center ให้มีสภาพเหมาะสม
กับการเก็บรักษาคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และอุปกรณ์อื่น

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑.๑๒) โครงการพัฒนาระบบสํารอง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยี
และกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) สามารถกู้คืนข้อมูลจากอุบัติภัย สารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
  
-

ดัชนีชี้วัด
จํานวนระบงาน
สารสนเทศที่ใช้ระบบ
ยืนยันตัวตน
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

-

-





-



-



-



งบประมาณ
๕๗: ๕๘: ๕๙: ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม:๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
มีห้อง Data Center
๕๗: ๕๘:๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท
สามารถดําเนินการได้ตาม ๕๙: แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๖๐: ๑๐๐
๖๑: ระดับความมั่นใจของ
ผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับ
มากและมากที่สุดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ลดความสูญเสียจาก
ปัญหาความเสียหายของ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๔

รวม:๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๕๗: ๕๘: ๕,๑๘๘,๐๐๐ บาท
๕๙: ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๑๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
รวม: ๒๙, ๕๔๘,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ข้อมูลและระบบได้อย่าง
น้อย ๙๕ เปอร์เซ็นต์
เวลาที่ใช้ในการกู้ระบบ
สารสนเทศและข้อมูลไม่
เกินเวลาที่กําหนดใน
Service Level
Agreement (SLA)

๑.๑๓) โครงการจัดหาและบํารุงรักษา
ระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์
และจํานวนพื้นที่ให้บริการแก่
หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ











สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
๕๗: ๘๐๐,๐๐๐ บาท
จํานวนปัญหาที่เกิดกับ
๕๘: ๒,๓๘๕,๐๐๐ บาท
ระบบประชุมทางไกล
๕๙: ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท
ลดลง
๖๐: ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท
ร้อยละของความพึงพอใจ ๖๑: ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท
ของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อย รวม: ๘,๔๖๕,๐๐๐ บาท
กว่าร้อยละ ๘๐
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๕

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ
๑.๑๔) โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่
จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน

๑.๑๕) โครงการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ

เป้าหมาย
จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การทํางานขององค์กร

เพื่อให้ระบบสารสนเทศต่างๆ
ที่พัฒนาก่อนแผนแม่บทฉบับนี้
และยังใช้งานสามารถใช้งานได้
อย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
    

ดัชนีชี้วัด
จํานวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ที่ได้รับการจัดหา

งบประมาณ
๕๗: ๔๙๐,๐๐๐ บาท
๕๘: ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท

ความพึงพอใจของ
บุคลากรเกี่ยวกับ
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ได้รับ
การจัดหาในระดับดีหรือดี
รวม:๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ











สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
ระดับความเชื่อมั่นใน
ระบบสารสนเทศในระดับ
มากและมากที่สุดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบ
สารสนเทศในระดับดีและ
ดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๖

๕๗: ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๕๘: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม: ๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

๑.๑๖) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ สามารถจัดการปัญหาด้านIT
ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาด้าน ไอที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
(IT help desk)
ยกระดับคุณภาพงานบริการ
ด้าน IT

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
 M M

ดัชนีชี้วัด
ระบบ Helpdesk สําหรับ
การสนับสนุนงานบริหาร
จัดการคําขอร้องบริการ
แจ้งเพื่อขอบริการ
แก้ปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

งบประมาณ
๕๗: ๕๘: ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐: ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๒๔๐,๐๐๐ บาท
รวม: ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

มีกระบวนการในการรับ
แจ้ง ช่วยเหลือ และแก้ไข
ปัญหา ให้แก่ผู้ใช้งาน
บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มคุณภาพบริการของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ดียิ่งขึ้น
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๗

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานกระบวนการดําเนินการ
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

เป้าหมาย
พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในกรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย์

๒.๑) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

- 
M

ทุกหน่วยงาน

๒.๒) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับเครือข่าย GIN (Government
Information Network) ให้กับ
หน่วยงานภูมิภาค

๒.๓) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดําเนินการขยายการเชื่อมโยง
เครือข่ายให้กับหน่วยงาน
ภูมิภาค

-

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ







-

หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทุกหน่วยงาน

-

-



-



ดัชนีชี้วัด
จํานวนหน่วยงานภายในของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถขยายการเชื่อมโยง
เครือข่ายได้ร้อยละ ๑๐๐
ของหน่วยงานภูมิภาค
ทั้งหมด
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
จํานวนหน่วยงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน
สามารถดําเนินการได้ตาม

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๘

งบประมาณ
๕๗: ๕๘: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๓๖๐,๐๐๐ บาท
รวม: ๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท
๕๗: ๕๘: ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
๖๑: รวม:๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท
๕๗: ๕๘: ๕๙: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๖๑: ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

๒.๔) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฐานข้อมูลกลาง

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
-

-



M

M

ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถใช้ข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลกลางได้

๒.๕) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถบริหารจัดการและ
ควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลใน
ระดับฐานข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีที่ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ถ่ายทอดความรู้ด้านสารสนเทศ
แก่บุคลากรด้านICT ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กํ า หนดโครงสร้ า งมาตรฐาน
ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
กรมฯ

ดัชนีชี้วัด
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
จํานวนระบบสารสนเทศ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกลาง
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

-



-



-

สามารถจัดจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อช่วยพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
ร้อยละของระบบงาน
สารสนเทศที่ดําเนินการได้
ตามแผนร้อยละ ๘๐
มีรูปแบบโครงสร้าง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๙

งบประมาณ
รวม: ๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท
๕๗: ๕๘: ๕๙: ๒๐,๐๖๒,๐๐๐ บาท
๖๐: ๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท
๖๑: ๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท
รวม:๒๔,๘๗๘,๐๐๐ บาท

๕๗:
๕๘: ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐: ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: รวม: ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริหาร
ในภาพรวม

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

มาตรฐานข้อมูลที่สามารถ
แลกเปลี่ยน และ/หรือ
บูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้
ระดับความพึงพอใจในการ
บริหาร จัดการด้าน ICT ใน
ระดับดีละดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

๒.๖) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ ที่
สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจ
ตลอดจนการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

-

-



-

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถจัดหาผ็เชี่ยวชาญ ที่
มีความรู้ ความสามารถ ใน
การจัดทําแผนแม่บท ICT
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖

๕๗: ๕๘: ๕๙: ๖๐: ๓,๐๐๔,๐๐๐ บาท
๖๑: -

สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

รวม:๓,๐๐๔,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๐

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนภารกิจหลักและการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ
๓.๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ
และความรู้สู่สาธารณะและ
สากลในมาตรฐานตามที่ W๓C สํานักงาน
เลขานุการกรม
กําหนด และสามารถบริหาร
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนเว็บไซต์
ให้ทันสมัยได้ตามต้องการ
เป้าหมาย

๕๗


ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

M M

ดัชนีชี้วัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์มีเว็บไซต์เป็นเสมือน
ศูนย์กลางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารและ
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและผ่านเกณฑ์
ความสําเร็จตาม
มาตรฐาน W๓C
Compliance และผ่าน
เกณฑ์ความสําเร็จใน
ระดับทริปเปิ้ลเอ (AAA)
จํานวนผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเว็บไซต์ก่อนการ
พัฒนา

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๑

งบประมาณ
๕๗

๙๐,๐๐๐ บาท

๕๘

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕๙
๖๐

๒๕๑,๐๐๐ บาท

๖๑

๒๕๑,๐๐๐ บาท

รวม ๒,๕๙๒,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรของหน่วยงาน
กับเว็บไซต์ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ผลการประเมินเว็บไซต์
จากผู้ประเมินภายนอก
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓.๒) โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อย

สามารถให้บริการ
บริหารจัดการ
และกําหนดมาตรฐานเว็บไซต์
ของหน่วยงานภายในรูปแบบ
เดียวกันได้

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทุกหน่วยงาน

-



-

M

M

สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์สามารถกําหนด
มาตรฐานเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายใน
รูปแบบเดียวกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ความพึงพอใจของ
บุคลากร และผู้เข้าชม
เว็บไซต์ของกรมฯ ใน
ระดับดีและดีมากไม่

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๒

๕๗:
๕๘:
๕๙:
๖๐:
๖๑:

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔๐,๐๐๐ บาท
๒๔๐,๐๐๐ บาท

รวม: ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
จํานวนหน่วยงานย่อยที่
ใช้รูปแบบที่กําหนดให้

๓.๓) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่าง

๓.๔) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
รับรองความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรับ
ตัวอย่างและลงผลการวิเคราะห์
ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-







M

หน่วยงานที่
ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ สํานักมาตรฐาน
รับรองความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
สํานักรังสีและ
เครื่องมือแพทย์

-



-

-

-

สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในรับส่งตัวอย่าง
และรับผลการวิเคราะห์
ร้อยละ ๘๐
สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ สามารถ
ให้บริการรับรอง
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการได้เร็วขึ้น
อย่างน้อย ๕๐ จาก
ระบบเดิม
ผู้รับบริการมีความพึง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๓

๕๗:
๕๘: ๑๐,๒๑๒,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖,๙๔๓,๐๐๐ บาท
๖๐: ๖,๙๔๓,๐๐๐ บาท
๖๑: ๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท
รวม:๒๕,๓๒๔,๐๐๐ บาท
๕๗:
๕๘:
๕๙:
๖๐:
๖๑:

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
-

รวม: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

พอใจในการบริหาร
จัดการรับรอง
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ
๘๐

สถาบันวิจัย
๓.๕) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศการตรวจวิเคราะห์และเฝ้า คุณภาพและมาตรฐานทางห้อง วิทยาศาสตร์
ปฏิบัติบัติการผ่าน Web
สาธารณสุข
ระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
application
ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ๑๔
แห่ง











สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์สามารถให้บริการ
รับรองความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการได้
เร็วขึ้นอย่างน้อย ๕๐
จากระบบเดิม
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓.๖) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ

เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบคัด

ศูนย์ปฏิบัติการการ 









๕๗: ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๘: ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม: ๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท

สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ ๕๗: ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๔

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ
สารสนเทศงานตรวจคัดกรองทารก
แรกเกิดแห่งชาติ

เป้าหมาย
กรองทารกแรกเกิดให้รองรับ
การทํางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรก
เกิด

๕๗

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด
ทย์สามารถใช้ระบบคัด
กรองทารกแรกเกิดได้
เร็วขึ้นอย่างน้อย ๕๐
จากระบบเดิม

งบประมาณ
๕๘: ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๒,๒๐๗,๐๐๐ บาท
๖๐: ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑:๘๐๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ รวม: ๑๐,๓๐๗,๐๐๐ บาท
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓.๗) โครงการจัดการข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ (data management
software) สําหรับห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ
เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์
เป็นไปตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการที่ดีขององค์การ
อนามัยโลก
(WHO PQ)

สํานักยาและวัตถุ
เสพติด
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-









สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์มีระบบการจัดการ
ข้อมูลผลการวิเคราะห์
สําหรับห้องปฏิบัติการ
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๕

๕๗: ๕๘: ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
รวม: ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

๓.๘) โครงการพัฒนาโปรแกรมการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ สาขา เคมี
คลินิก และเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการรายงานผล
แก่สมาชิก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

๕๗
-

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

M
M M

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ดัชนีชี้วัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์สามารถให้บริการ
ประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์แก่
สมาชิก ได้เร็วขึ้นอย่าง
น้อย ๕๐ จากการปฏิบัติ
แบบเดิม

งบประมาณ
๕๗: ๕๘: ๘๒๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๖๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๖๐,๐๐๐ บาท
รวม: ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓.๙) โครงการพัฒนาระบบจัดการ
เอกสารคุณภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
กระบวนการระบบการจัด
เอกสารคุณภาพแบบไร้
กระดาษ

สํานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-



-

M

M

สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
สามารถลดปริมาณการ
ใช้กระดาษได้ร้อยละ
๕๐ จากการปฏิบัติ
แบบเดิม
สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๖

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักยาและวัตถุ
เสพติด

๓.๑๐) โครงการพั ฒ นาระบบการ มีระบบ Back Office ที่มี
บริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่างด้าน ประสิทธิภาพเพื่อสามารถใช้
ยา โดยใช้ Bar Code
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ ศูนย์เทคโนโลยี
มีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สารสนเทศ
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มีระบบที่สามารถรองรับการ
ทํางานในลักษณะแบบรวมและ
กระจายศูนย์ โดยใช้
สถาปัตยกรรมแบบ Multi-tier
ที่สนับสนุนการประมวลผลผ่าน
เครือข่าย Internet
มีระบบการรับคําร้องที่สามารถ
ออกหมายเลขคําร้องได้โดย
อัตโนมัติในรูปแบบของ Bar
Code
มีระบบการออกรายงานที่
รวดเร็วและรูปแบบที่สามารถ
พิมพ์ออกในรูปของกระดาษ
และในรูปของหน้าจอและ
สามารถ Export ข้อมูลออกมา
ในรูปแบบ Excel ได้

๕๗
-

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

-

ดัชนีชี้วัด
สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๗

งบประมาณ
๕๗:
๕๘:
๕๙:
๖๐:
๖๑:

๔,๙๙๖,๒๐๐ บาท
-

รวม: ๔,๙๙๖,๒๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

เป้าหมาย

๔.๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพงานสาร
ประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
บรรณของกรม
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเอกสาร
ราชการผ่าน สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕๗
-

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
 -

ทุกหน่วยงาน

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี ศูนย์เทคโนโลยี
ระบบเพื่อการรายงานผลการ สารสนเทศ
ปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตาม
คํารับรองปฏิบัติราชการ
กองแผนงานและ
วิชาการ
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดูข้อมูล กลุ่มพัฒนาระบบ
ได้
บริหาร

การดําเนินการใน
กระบวนการงานสารบรรณ
สามารถลดเวลาลงได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
จํานวนหน่วยงานที่มีการ
แลกเปลี่ยนผ่านระบบ
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

ลดปริมาณกระดาษจากงาน
สารบรรณ

๔.๒) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ
องค์กร

ดัชนีชี้วัด

-

-

-



-

สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์สามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด
ตามคํารับรองปฏิบัติ
ราชการได้เร็วขึ้นอย่างน้อย
๕๐ จากระบบเดิม
ร้อยละของความพึงพอใจ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๘

งบประมาณ
๕๗:
๕๘:
๕๙:
๖๐:
๖๑:

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
-

รวม: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

๔.๓) โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบ
บริหารแผนงานและงบประมาณ

ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่ม
ความสามารถระบบบริหาร
แผนงานและงบประมาณ
ควบคุมติดตามแผนงานและ
การใช้งบประมาณ

๔.๔) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การรับเงินของกรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถตรวจสอบการส่งเงิน
ของหน่วยงานที่รับค่าตรวจ
วิเคราะห์ ระหว่างยอดเงินรับ
กับที่ยอดเงินที่ส่งคลังได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองแผนงานและ
วิชาการ

-

-



-

M

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ศูนย์รวมบริการ
สํานักงาน
เลขานุการกรม

-



-

M

M

สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ ๘๐
สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์สามารถตรวจสอบการส่ง
เงินของหน่ว ยงานที่รับ ค่า
ตรวจวิ เ คราะห์ ไ ด้ เ ร็ ว ขึ้ น
อย่ างน้อย ๕๐ จากระบบ
เดิม

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

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

สามารถดําเนินการได้ตาม รวม:๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท
แผนที่ กํ า หนดไว้ ร้ อ ยละ
๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๙

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ
๔.๕) โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัย

เป้าหมาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบบริหารงานวิจัย
มีระบบเก็บรายงานการวิจัย

๔.๖) โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕๗
-

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

M M

สํานักวิชาการ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
กองแผนงานและ
วิชาการ
สถาบันวิจัย
สาธารณสุข

เพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย
และแสดงการพยากรณ์ การ
เกิดโรคระบาดและอัตราการ
ศูนย์เทคโนโลยี
ป่วยเป็นระดับจังหวัด และ
ภูมิภาคโดยใช้ระบบสารสนเทศ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

-

-

-



-

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ ๘๐

๕๗: ๕๘: ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐: ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๒๔๐,๐๐๐ บาท

สามารถดําเนินการได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถแสดง
การพยากรณ์ การเกิดโรค
ระบาดและอัตราการป่วย
ในระดับจังหวัด
ร้อยละ ๕๐ ของทั้ง
ประเทศ

รวม: ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

กรมวิทยาศาสตร์การแพท
ย์ สามารถแสดงการ
พยากรณ์ การเกิดโรค
ระบาดและอัตราการป่วย
ในระดับภูมิภาค
ร้อยละ ๕๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๐

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับสนุนให้การบริหารจัดการให้ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เป้าหมาย

๕.๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลาง
สามารถทําการตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๕๗
-

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
 M

กองแผนงานและ
วิชาการ

ทุกหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กองแผนงานและ
วิชาการ
กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
ทุกหน่วยงาน

ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการและติดตามงานได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ผู้บริหารระดับกลางของ
ที่ใช้งานระบบ MIS มี
ความพึงพอใจในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

๕.๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง
สําหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)
สามารถวางแผนและตัดสินใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ดัชนีชี้วัด

-

-

-



M

สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้ร้อย
ละ ๑๐๐
ผู้บริหารระดับสูงสามารถ
ได้รับข้อมูลที่ต้องการ
สําหรับการวางแผนและ
ตัดสินใจ
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้บริหารระดับสูงที่ใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
สามารถดําเนินการได้

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๑

งบประมาณ
๕๗:

-

๕๘:

-

๕๙: ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๖๑: ๖๐๐,๐๐๐ บาท
รวม ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๕๗

-

๕๘

-

๕๙
๖๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖๑

๖๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

-

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

๕.๓) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Data Warehouse)

มีฐานข้อมูลสรุปรวมในมิติต่างๆ
สําหรับรายงานเพื่อการบริหาร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทุกหน่วยงาน

๕๗
-

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
-

-

-



ดัชนีชี้วัด
ตามแผนที่กําหนดไว้ร้อย
ละ ๑๐๐
จํานวนมิติในโครงสร้าง
คลังข้อมูลด้านการ
บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๒

งบประมาณ

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติหน้าที่
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

เป้าหมาย

๖.๑ โครงการพัฒนาความรู้ สร้างศักยภาพของบุคลากรด้าน
ด้าน ICT แก่ผู้บริหารระดับสูง เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ต่อการลงทุน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕๗
-

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

  

ดัชนีชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาและมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่

งบประมาณ
๕๗:

-

๕๘:

๔๘๐,๐๐๐ บาท

๕๙:
๖๐:

๔๘๐,๐๐๐ บาท
๔๘๐,๐๐๐ บาท

๖๑:

๔๘๐,๐๐๐ บาท

รวม ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
๖.๒ โครงการพัฒนาความรู้
ด้าน ICT แก่บุคลากรทั่วไป

สร้างศักยภาพของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
ต่อการลงทุน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์











ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาและมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่
ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๓

๕๗:

๓๐,๐๐๐ บาท

๕๘:

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕๙:
๖๐:

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖๑:

๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รวม

๑๐,๐๓๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ
๖.๓ โครงการพัฒนาความรู้
ด้าน ICT เชิงลึกแก่บุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน ศูนย์เทคโนโลยี
ICTศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ สารสนเทศ
เพียงพอในการบริหารจัดการ
สนับสนุนการดําเนินการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่บุคลากรของหน่วยงาน
เป้าหมาย

๕๗
-

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
  


ดัชนีชี้วัด
จํ า นวนหลั ก สู ต รในการพั ฒ นา
บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้
จํ า นวนบุ ค ลากรที่ เ ข้ า รั บ การ
พัฒนาสามารถใช้ ICT ในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

งบประมาณ
๕๗:

-

๕๘:

๘๕๕,๐๐๐ บาท

๕๙:
๖๐:

๘๕๕,๐๐๐ บาท
๘๕๕,๐๐๐ บาท

๖๑:

๘๕๕,๐๐๐ บาท

รวม ๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท

บุคลากรมีความพึงพอใจกับการ
ให้ บ ริ ก ารหรื อ สนั บ สนุ น ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี
หรื อ ดี ม ากไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ
๘๐

๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุง จัดเก็บองค์ความรู้ของ
องค์ความรู้และสร้างกลไกการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เป็นแหล่งความรู้และแหล่ง
เรียนรู้สําหรับบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้บริหารและ
ทีมงานการ
จัดการความรู้

-



-

M

M

สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
ปริมาณองค์ความรู้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนการดําเนินการของ
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวนสมาชิกที่ใช้งานระบบ
การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๔

๕๗:

-

๕๘: ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐: ๖๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๖๐๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสือ่ สาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย
ลดความผิดพลาดแบบซ้ําเดิมที่
เคยเกิดขึ้นใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดําเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

รวม ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณความรู้ด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ปริมาณเพิ่มขึ้น ๑๐ %
ในแต่ละปี
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่
กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๕

ส่วนที่ ๖
แผนการลงทุนเพื่อดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๖ แผนการลงทุนเพื่อดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลําดับ

งบประมาณต่อปี

ชื่อโครงการ
๒๕๕๗

๑

โครงการที่ ๑.๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรม
เครือข่าย

๒

โครงการที่ ๑.๒ โครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูล

๓
๔

โครงการที่ ๑.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค
โครงการที่ ๑.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

๒๕๕๘

๒๕๕๙

งบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕๖๑

-

๒,๐๑๙,๐๐๐

-

-

๒,๐๑๙,๐๐๐

๔,๐๓๘,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

-

๒,๙๑๕,๐๐๐

๒,๙๑๕,๐๐๐

๒,๙๑๕,๐๐๐

-

๘,๗๔๕,๐๐๐

-

๑๗,๐๘๐,๐๐๐

-

๑๕,๐๓๐,๐๐๐

-

๓๒,๑๑๐,๐๐๐

๕

โครงการที่ ๑.๕ โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่าย

๓,๔๐๐,๐๕๐

๓,๔๐๐,๐๕๐

๓,๔๐๐,๐๕๐

๓,๔๐๐,๐๕๐

๓,๔๐๐,๐๕๐

๑๗,๐๐๐,๒๕๐

๖

โครงการที่ ๑.๖ โครงการจัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

-

๑๓,๑๕๐,๐๐๐

๑๓,๑๕๐,๐๐๐

๑๓,๑๕๐,๐๐๐

๑๓,๑๕๐,๐๐๐

๕๒,๖๐๐,๐๐๐

๗

โครงการที่ ๑.๗ โครงการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง

-

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

๑๘,๐๐๐,๐๐๐

๘

โครงการที่ ๑.๘ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

๓,๐๑๘,๐๐๐

-

๓,๐๑๘,๐๐๐

-

๖,๐๓๖,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๗

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ลําดับ

งบประมาณต่อปี

ชื่อโครงการ
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

งบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๙

โครงการที่ ๑.๙ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่าย

-

-

๘,๐๐๐,๐๐๐

๘,๐๐๐,๐๐๐

๑๖,๐๐๐,๐๐๐

๓๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๐

โครงการที่ ๑.๑๐ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๗,๐๐๐,๐๐๐

๑๑

โครงการที่ ๑.๑๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง Data Center

-

๒๐,๑๗๐,๐๐๐

-

-

-

๒๐,๑๗๐,๐๐๐

-

๕,๑๘๘,๐๐๐

๓,๙๐๐,๐๐๐

๑๕,๕๖๐,๐๐๐

๔,๙๐๐,๐๐๐

๒๙,๕๔๘,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๒,๓๘๕,๐๐๐

๒,๖๑๐,๐๐๐

๑,๓๓๕,๐๐๐

๑,๓๓๕,๐๐๐

๘,๔๖๕,๐๐๐

๔๙๐,๐๐๐

๓,๙๖๐,๐๐๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๓,๘๕๐,๐๐๐

๑๖,๐๐๐,๐๐๐

๙๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๙๐๐,๐๐๐

๑๒
๑๓
๑๔

โครงการที่ ๑.๑๒ โครงการพัฒนาระบบสํารองและกู้คืนระบบ
จากอุบัติภัย (DR Site)
โครงการที่ ๑.๑๓ โครงการจัดหาและบํารุงรักษาระบบประชุม
ทางไกลผ่านวีดีทัศน์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๑.๑๔ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการ
ปฏิบัติงาน

๑๕

โครงการที่ ๑.๑๕ โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ

๑๖

โครงการที่ ๑.๑๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบช่วยเหลือและ
ให้คําปรึกษาด้าน ไอที (IT help desk)

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒,๔๘๐,๐๐๐

๑๗

โครงการที่ ๒.๑ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓๖๐,๐๐๐

๖,๓๖๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๘

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ลําดับ

งบประมาณต่อปี

ชื่อโครงการ
๒๕๕๗

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

โครงการที่ ๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเครือข่าย
GIN (Government Information Network)
ให้กับหน่วยงานภูมิภาค
โครงการที่ ๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๕ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการที่ ๒.๖ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๖
โครงการที่ ๓.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๒๕๕๘

๒๕๕๙

งบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕๖๑

-

๒,๕๑๐,๐๐๐

๒,๕๑๐,๐๐๐

๒,๕๑๐,๐๐๐

-

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๓,๓๖๐,๐๐๐

๖,๓๖๐,๐๐๐

-

-

๒๐,๐๖๒,๐๐๐

๒,๔๐๘,๐๐๐

๒,๔๐๘,๐๐๐

๒๔,๘๗๘,๐๐๐

-

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

๒,๕๐๐,๐๐๐

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๓,๐๐๔,๐๐๐

-

๓,๐๐๔,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

๒๕๑,๐๐๐

๒๕๑,๐๐๐

๒,๕๙๒,๐๐๐

๗,๕๓๐,๐๐๐

๒๔

โครงการที่ ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
หน่วยงานย่อย

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒,๔๘๐,๐๐๐

๒๕

โครงการที่ ๓.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
บริการตรวจตัวอย่าง

-

๑๐,๒๑๒,๐๐๐

๖,๙๔๓,๐๐๐

๖,๙๔๓,๐๐๐

๑,๒๒๖,๐๐๐

๒๕,๓๒๔,๐๐๐

๒๖

โครงการที่ ๓.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรับรอง
ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

-

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๙

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ลําดับ

งบประมาณต่อปี

ชื่อโครงการ
๒๕๕๗

๒๗
๒๘
๓๐
๓๑

โครงการที่ ๓.๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและ
สื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ
โครงการที่ ๓.๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศงาน
ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ
โครงการที่ ๓.๗ โครงการจัดการข้อมูลผลการวิเคราะห์ (data
management software) สําหรับ
ห้องปฏิบัติการ
โครงการที่ ๓.๘ โครงการพัฒนาโปรแกรมการประเมินคุณภาพ
การตรวจวิเคราะห์

๒๕๕๘

๒๕๕๙

งบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๔,๒๐๐,๐๐๐

๒,๓๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๗,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๑๐,๓๐๗,๐๐๐

-

๑๓,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๖,๐๐๐,๐๐๐

-

๘๒๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๒

โครงการที่ ๓.๙ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารคุณภาพ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

-

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑,๒๔๐,๐๐๐

๓๓

โครงการที่ ๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล
และตัวอย่างด้านยา โดยใช้ Bar Code

-

๔,๙๙๖,๒๐๐

-

-

-

๔,๙๙๖,๒๐๐

๓๔

โครงการที่ ๔.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานสารบรรณ

-

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามและ
ประเมินผลประสิทธิภาพองค์กร

-

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการที่ ๔.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบบริหารแผนงาน
และงบประมาณ

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๓๖๐,๐๐๐

๓,๓๖๐,๐๐๐

๓๕
๓๖

โครงการที่ ๔.๒

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๐

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ลําดับ

งบประมาณต่อปี

ชื่อโครงการ
๒๕๕๗

๓๗

โครงการที่ ๔.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับเงินของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๓๘

โครงการที่ ๔.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย

๓๙

โครงการที่ ๔.๖ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

๔๐

โครงการที่ ๕.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ (MIS)

๔๑
๔๒
๔๓

โครงการที่ ๕.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (EIS)
โครงการที่ ๕.๓ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Data
Warehouse)
โครงการที่ ๖.๑ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่ผู้บริหาร
ระดับสูง

๔๔

โครงการที่ ๖.๒ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่บุคลากร
ทั่วไป

๔๕

โครงการที่ ๖.๓ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT เชิงลึกแก่
บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๕๕๘
-

๒๕๕๙

งบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

-

๑๘๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

๑,๘๖๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

-

๒๔๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๒,๔๘๐,๐๐๐

-

-

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

-

๖๐๐,๐๐๐

๕,๖๐๐,๐๐๐

-

-

-

๕,๐๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๕,๖๐๐,๐๐๐

-

-

-

-

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

-

๔๘๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐

๑,๙๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๒,๕๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๓๐,๐๐๐

-

๘๕๕,๐๐๐

๘๕๕,๐๐๐

๘๕๕,๐๐๐

๘๕๕,๐๐๐

๓,๔๒๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๑

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ลําดับ

งบประมาณต่อปี

ชื่อโครงการ
๒๕๕๗

๔๖

โครงการที่ ๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้และสร้าง
กลไกการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมงบประมาณตามปีงบประมาณ

๒๕๕๘
-

๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙
-

งบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖,๒๐๐,๐๐๐

๔๐,๙๑๐,๐๕๐ ๒๔๖,๔๕๘,๒๕๐ ๒๐๒,๙๔๒,๐๕๐ ๑๗๐,๖๘๙,๐๕๐ ๑๒๗,๔๓๔,๐๕๐ ๘๐๙,๖๓๓,๔๕๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๗
แผนงานโครงการการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และแผนโครงการการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อเสนอของบประมาณ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๗
แผนงานโครงการการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย และแผนโครงการการบํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศเพื่อเสนอของบประมาณ
โครงการที่ ๑.๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีหน่วยงานแบ่งออกเป็น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยที่
หน่วยงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่ส่วนกลาง อยู่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานใน
ภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่ง ระบบเครือข่ายของส่วนกลางและภูมิภาค
โดยมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าด้วยกัน โดยหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเชื่อมโยงผ่าน
เครื อ ข่ า ยผ่ า นสายเช่ า (NSP)
และผ่า นทางเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารข้ อ มู ล เชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Government Information Network: GIN) โดยมีการจัดสรรช่องสัญญาณการใช้งานเครือข่ายของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยกําหนดไว้เมื่อต้องการออกสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นต้องผ่านทางระบบ
เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข และผ่านทางสายเช่าของผู้ให้บริการเครือข่ายที่กรมจัดเตรียมไว้
ในกรณีใช้งานระบบงานสารสนเทศของกรมฯ ต้องเข้าสู่เครือข่ายกรมโดยตรงจากเครือข่าย
ของผู้ให้บริการ (Network Service Provider: NSP) แต่มีบางส่วนที่ต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่าย GIN
ในขณะที่เครือข่าย GIN ไม่มีให้บริการทุกหน่วยงานในภูมิภาค บางหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจึงจําเป็นต้อง
จัดหาการเชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอง เช่นการใชงานบริการ ADSL ซึ่งเป็นบริการของผู้ให้บริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่น ดังนั้นหน่วยที่ใช้บริการ ADSL จึงต้องติดตั้ง Virtual Private Network
(VPN) เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายกับกรมฯ โดยการดูและและบริหารจัดการเครือข่ายของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์นั้นเป็นหน้าที่ของ DIO ซึ่งอาจการประสานทําความเข้าใจในการพัฒนาระบบ
เครือข่ายภายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ในขณะที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ข้อจํากัดและปัญหาซึ่งรายละเอียดปรากฏ
ในการวิเคราะห์สถนภาพระบบเครือข่ายของในรายงานการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ สรุปปัญหาและขอจํากัดมีดังนี้
ส่วนกลาง(กรมวิทยาศาสตร์การแพท์)
- ขาดความชัดเจนของแผนผังการเชื่อมโยงระบบ
- ความเร็วของเครือข่ายที่ให้บริการยังไม่เพียงพอ และยังมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

เครือข่ายไร้สายของกรมในส่วนกลางยังไม่ครอบคลุมพื้นทีต่ ามความต้องการ
- กรมยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรร IP Address และระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ใน
ระบบเครือข่าย (ID Management)
- ด้านความปลอดภัยและการดูบริการจัดการภายในห้อง Data Center ของกรมฯ
พบว่า ยังไม่มีการจัดแบ่งโซนในส่วนของระบบฐานข้อมูลไม่มีการจัดแบ่งโซนในส่วน
ของระบบฐานข้อมูลของโซนบริการภายนอก ไม่มีการจัดแบ่งโซนการให้บริการเป็น
โซนบริการภายใน (Intranet Application Zone) และไม่มีโซนบริการภายนอก
(Internet Application Zone) ขณะเดียวกันก็ไม่การจัดแบ่งโซนการให้บริการ
ภายใน (Intranet Application Zone) และไม่มีโซนการบริหารจัดการเครือข่าย
และความปลอดภัย (Security and Network Management Zone)
ส่วนภูมิภาค (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
- มีการแยกระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนใช้งานภายใน
สํานักงาน กับส่วนใช้งานอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการ
ช่องสัญญาณ (Bandwidth Management)
- มีการใช้ระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย แต่ไม่มร
ี ะบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่
ระบบเครือข่าย
- การเชื่อมต่อภายในอาคาร จากการเข้าสํารวจหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะที่ปรึกษาพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือมีการติดตั้ง
อีเธอร์เน็ตสวิตช์แบบใช้งานตามบ้านมาใช้ในสํานักงาน และมีการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL เพิ่มเติมพร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
นอกจากปัญหาและขอจํากัดข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองก็ต้อง
พึ่ ง พาสารสนเทศมากขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งาน จึ ง ทํ า ให้ มี ค วามต้ อ งการใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์มากกว่าในอดีต ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ ข องอยู่ ต ลอด แต่ ด้ ว ยปริ ม าณการใช้ ง านที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น และเทคโนโลยี ด้ า นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้จําเป็นต้องมีการปรับปรุง พัฒนาและออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อให้สามารถรองรับการทํางานของระบบ
สารสนเทศอย่างเพียงพอ
-

 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหม่
ทั้งหมด
- เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใหม่
 เป้าหมาย
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการออกแบบใหม่ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มแี ผนผังเครือข่ายทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- ร่าง TOR ว่าจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- รายงานผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในอนาคต
(๒) ผลลัพธ์
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการออกแบบใหม่ เพื่อให้
รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- ระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับออกแบบ เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุงในอนาคต
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- มีแผนผังเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร้อยละ ๑๐๐
- สามารถพัฒนา/ปรับปรุงเครื่อข่ายได้ตามแผนผังเครือข่ายร้อยละ ๑๐๐
 แผนการดําเนินงาน
โครงการนี้มีการดําเนินงาน ๒ ปี โดยปีที่ ๑ เป็นการศึกษาสถานภาพ ความต้องการการใช้
ระบบเครือข่าย และออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีในปัจจุบันของกรมฯ และ
เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตอบสนองความต้องการเบื้องต้นด้านความเร็ว(ปริมาณข้อมูล) และส
เถียรภาพการใช้งานระบ ส่วนในปีที่ ๒ เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากปี่ที่ ๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มากยิ่งขึ้น แผนดําเนินงานในแต่ละปีเป็นดังนี้
(๑) กําหนดแผนการพัฒนาระยะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออกเป็น ๒ ระยะ ใน ปีพ.ศ.๒๕๕๘
และ ๒๕๖๑
(๒) กําหนดขอบเขตและคุณลักษณะการจ้างปรึกษาเพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) ร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย
(๔) ที่ปรึกษาดําเนินภายใต้ความร่วมมือและการกํากับของกรมฯ
(๕) จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า
(๖) จั ด สั ม มนาเพื่ อ เสนอผลการออกแบบเพื่ อ พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ
(๗) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินการ
๒ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๐๑๙,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๐

-

พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๒,๐๑๙,๐๐๐ บาท
๔,๐๓๘,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
ที่ปรึกษาไทย
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๓๐+ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๒๑-๓๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๑๑-๒๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี
บุคลากรสนับสนุน
เลขานุการโครงการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Operation
ค่าบริหารจัดการโครงการ

ราคาต่อหน่วย
๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๑,๘๑๗,๐๐๐.๐๐

จํานวน
ราคารวม
เดือน คน จํานวน ๑,๘๑๗,๐๐๐.๐๐
๑
๑
๑
๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๑
๑
๑
๑๒๕,๐๐๐.๐๐
๒
๒
๔
๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๓
๒
๖
๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๗
๒
๑๔
๔๒๐,๐๐๐.๐๐
๘
๑
๘
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๘
๒
๑๖
๑๙๒,๐๐๐.๐๐
จํานวน
๒๐๒,๐๐๐.๐๐
๑๐%
๒๐๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๑๙,๐๐๐.๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๒ โครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูล
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ในปัจจุบันจําเป็นต้องเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมฯเข้ากับระบบอิเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการระบบสารสนเทศ
กับหน่วยงานใน/ภายนอก และประชาชน ร่วมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยผ่านเว็บไซต์ ดังนั้นการเช่า
ช่องสั ญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบอิเตอร์ เน็ ตจึงเป็ นสิ่ งสํ าคัญที่ทําอย่ างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางที่ต้องดูแลจัดการช่องทางเชื่อมระบบอิเตอร์เน็ต
นี้ จึงต้องจัดเตรียมงบประมาณสําหรับดําเนินการในเรื่องนี้
การพัฒนาปรับปรุงช่องทางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผล
จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในเบื้องต้นมีดังนี้
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรวางแผนเพิ่มขนาดช่องสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผ่านผู้ให้บริการเครือข่าย (ISP Internet) ให้เพียงพอกับความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
จากการประมาณการเบื้องต้นที่ขนาด ๕๖-๑๑๒ Mbps ในขณะเดียวกันควรเพิ่มขนาด
ช่องสัญญาณสายเช่า (NSP)
- ควรเพิ่มขนาดช่องสัญญาณสายเช่า (MPLS) ที่เชื่อมโยงศูนย์การพทย์ เป็นขนาด ๔-๘ Mbs
MOPH

25/0.5 Mbps

DMSC Network
30 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

VPN 56-112 Mbps

NSP

MPLS

GIN

4-8 Mbps
25/0.5 Mbps

56-112 Mbps

ISP
Internet

2 Mbps

ADSL/ISP

12/1 Mbps

โครงสร้ างระบบเครือข่ ายที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต

ส่ วนภูมิภาค
14 หน่ วย
2556-07-09

รูป การเพิ่มขนาดช่องสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขนาดช่องสัญญาณสายเช่า
-

จัดสรรช่องสัญญาณการใช้งานเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดยกําหนดไว้เมื่อ
ต้องการออกสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ผ่านทางระบบเครือข่ายของกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านทางสายเช่าของผู้ให้บริการเครือข่ายที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมทั้ง
เพิ่มช่องผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายท้องถิ่น (ADSL) อีกช่องทางหนึ่ง

 วัตถุประสงค์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

เช่าช่องสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงระบบอิเตอร์เน็ตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทํา
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
 เป้าหมาย
(๑) มีช่องสัญญาณเพื่อใช้ในการสื่อสารของกรม
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีช่องสัญญาณเชื่อมโยงระบบอิเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสื่อสารของกรม
(๒) ผลลัพธ์
- กรมวิทยาศาสตร์ทางแพทย์สามารถการปฏิบัติงานงาน โดยสามารถติดต่อสื่อสารและ
ให้บริการกับหน่วยงานใน/ภายนอก และประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- มีช่องสัญญาณเชื่อมโยงระบบอิเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสื่อสารของกรม
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระดับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตในระดับมากและมาก
ที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบช่องสัญญาณในระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) ประเมินปริมาณข้อมูลที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอิเตอร์เน็ต เพื่อกําหนด
ขนาดช่องสัญญาณระบบอิเตอร์เน็ต
(๒) กําหนดคุณภาพและระดับการให้บริการช่องสัญญาณเครือข่ายเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการ
คัดเลือกผู้ให้บริการช่องสัญญาณระบบอิเตอร์เน็ต
(๓) ร่าง TOR เช่าช่องสัญญาณระบบอิเตอร์เน็ต
(๔) รวบรวมปัญหาและประเมินการให้บริการช่องสัญญาณระบบอิเตอร์เน็ต สําหรับการ
พิจารณาในปีถัดไป
 ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง/ รายละเอียดงบประมาณ
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ
รายการ
ค่าเช่าใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

ราคาต่อ
หน่วย
๕๐๐,๐๐๐

๒๕๕๗
จํานวน งบประมาณ
๑๒

๖,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
๑๒

๖,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
๑๒

๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ
๖,๐๐๐,๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐.
๑๒
๐.
๖,๐๐๐,๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๑

๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ

งบประมาณ

๑๒ ๖,๐๐๐,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ส่วนภูมิภาค
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
ผลจากการดําเนินการในโครงการที่ ๑.๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นการออกแบบ และพัฒนาปรับปรุงระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ จะ
ถูกนํามาดําเนินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตามผลรายงาน ทั้งเพื่อให้ระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่สามารถ
รองรับการทํางานของระบบสารสนเทศของกรมฯ เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและ
เทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหม่ให้สามารถรองรับการทํางานของระบบ
สารสนเทศของกรมฯ เพียงพอต่อการรองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
 เป้าหมาย
(๑) ระบบเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสามารถรองรับ
ภาระงานได้อย่างเหมาะสม
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบเครือข่ายของกรมฯและของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในภูมิ ภาคได้ รั บการ
พัฒนาและปรับปรุง
(๒) ผลลัพธ์
- ระบบเครือข่ายของกรมฯและของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาคมีประสิทธิภาพ
สามารถรองรับภาระงานได้อย่างเหมาะสม
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่กําหนด
- ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครือข่ายอยู่ในระดับดีหรือดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 แผนการดําเนินงาน
(๑) กําหนดแผนการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค ปีพ.ศ.
๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐
(๒) กํ า หนดขอบเขตและคุ ณ ลั ก ษณะการจ้ า งแผนการพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค
(๓) ร่าง TOR จัดจ้างบริษัทพัฒนาและติดตั้ง
(๔) ดําเนินภายใต้ความร่วมมือและการกํากับของกรมฯ
(๕) จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า
(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๘,๗๔๕,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง / รายละเอียดงบประมาณ
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/รายละเอียดงบประมาณ
หน่วย : บาท
รายการอุปกรณ์

ราคาต่อหน่วย

Access Switch
- ๑G Ethernet Switch ๔๘ Port + GBIC ๔ Port [Layer ๒, Manageable]
- ๑G Ethernet Switch ๒๔ Port + GBIC ๔ Port [Layer ๒, Manageable]
WiFi Wireless Access Point + POE
Wiring UTP Cable [UTP Category ๖]
Rack ๔๒U
Rack ๒๒U
UPS Rack Mount ๑KVA for Network

รายการ

๒๕๕๘
ราคาต่อหน่วย
(บาท)
จํานวน งบประมาณ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๕๘๓,๐๐๐.๐๐
ในส่วนภูมิภาค
รวม

๘๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๓,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ

จํานวน
๒
๐
๔
๙๖
๑
๐
๑

งบประมาณ
๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๘๘,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๘๓,๐๐๐.๐๐

๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ

๕ ๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

๕ ๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

๕ ๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

๒,๙๑๕,๐๐๐.๐๐

๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๔

งบประมาณ

- ๘,๗๔๕,๐๐๐.๐๐
- ๘,๗๔๕,๐๐๐.๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนับเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักสําคัญที่
รองรับการปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรองรับการใช้งานของหน่วยงานและบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบสารสนเทศ เตรียมพร้อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับระบบสารสนเทศ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี เพื่อให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับระบบสารสนเทศและปริมาณ
ข้อมูลที่จํานวนและความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถ
สนับสนุนภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 เป้าหมาย
(๑) เพื่อให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส ามารถ
สนับสนุนภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) ลดปัญหาและความเสี่ยงกับระบบงานต่างๆ ที่ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่าย
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- สมรรถนะของระบบสามารถขยายตัวตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
(๒) ผลลัพธ์
- ผู้ใช้งานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจ
- ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กับระบบได้ เช่น ระบบรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่
กําหนด
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่กําหนด
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบเครือข่ายอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจพฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงของระบบ เช่น ปริมาณข้อมูลภายในระบบหรือ
จํานวนผู้บุกรุกระบบในแต่ละวันเป็นต้น
(๒) จัดหาอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเข้ามาติดตั้งและใช้งาน
(๓) เรียนรู้การใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์นั้นๆ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๒ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘ และ ๒๕๖๐]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๗,๐๘๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๕,๐๓๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๓๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รายการอุปกรณ์
Network Unified Storage with ๔x๑๐Gbps
- NAS Unified Storage Enclosure ๒๔ units
๔๘TBytes
- SAS Hard Drive [๖๐๐ Gbytes]
- SATA Hard Drive [๒ Tbytes]
High Performance Computer System
- High Performance Computing Server
Virtualization System and Cloud
Management
- Virtualization System Software
- Virtualization Management Software

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
(บาท)

๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ
(บาท)

๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ
(บาท)

๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

๐

-

๐

-

๐

-

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

๑๐
๑๔

๓๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๐
๐

-

๐
๐

-

๐
๐

-

๓๐๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

-

๒

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐

๒
๑

๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๘,๖๕๐,๐๐๐

๐
๐

-

๒
๑

๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

๐
๐

- ๒,๐๐๐,๐๐๐
- ๔,๐๐๐,๐๐๐
- ๑๓,๖๕๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รายการอุปกรณ์
Router
- Main Gateway Router
Floor Switch
- ๑G Ethernet Switch ๔๘ Port +
GBIC ๔ Port [Layer ๒, Manageable,
Stackable]
- ๑G Ethernet Switch ๒๔ Port +
GBIC ๔ Port [Layer ๒, Manageable,
Stackable]
Building Switch
- ๑๐G Ethernet Switch + ๘FC + ๑G
x ๑๒ [Layer ๓, Manageable]
Core Switch
- ๑๐G Ethernet Switch + ๘FC + ๑G
x ๑๒ [Layer ๓, Manageable]
Wiring UTP Cable [UTP Category ๖]
Wiring Building Outdoor Fiber Cable
SM ๑๒ Core (๙/๑๒๕)
Rack ๔๒U
UPS ๓KVA for Network Eqipment
[Rack Mount] True Online
ค่าติดตั้ง กําหนดค่า ปรับแต่ง และทํา

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
(บาท)

๒๕๕๙
๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

๔๐๐,๐๐๐

๑

๔๐๐,๐๐๐

๐

-

๐

-

๐

-

๔๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๔

๘๐๐,๐๐๐

๐

-

๔

๘๐๐,๐๐๐

๐

-

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔

๔๐๐,๐๐๐

๐

-

๔

๔๐๐,๐๐๐

๐

-

๘๐๐,๐๐๐

๑

๑,๐๐๐,๐๐
๐

๐

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

-

๔,๐๐๐,๐๐๐

๐

-

๒,๑๐๐,๐๐๐

๐
๐

-

๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐

๐
๐

-

๒๘๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑

๑,๐๐๐,๐๐๐

๐

-

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๐

-

๑

๓,๕๐๐

๓๐๐

๑,๐๕๐,๐๐๐

๐

-

๓๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

๑
๔

๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐

๐
๐

-

๓
๔

๓๕,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๔
๑

๑๔๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๐
๐

-

๔
๑

๒,๐๐๐,๐๐
๐
๑,๐๕๐,๐๐
๐
๓,๐๐๐,๐๐
๐
๑๔๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐.
๐๐
๑,๕๐๐,๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รายการอุปกรณ์

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
(บาท)

เอกสารการติดตั้งระบบ ทดสอบการทํางาน
ทดสอบสายสัญญาณ
๘,๔๓๐,๐๐๐

รายการ

ราคาต่อ
หน่วย
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๘,๖๕๐,๐๐๐
ระบบเครือข่าย
๘,๔๓๐,๐๐๐
รวม

๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๐
-

๑๐,๐๓๐,๐
๐๐

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ

- ๑๘,๔๖๐,๐๐๐

๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ราคาต่อ จํานวน งบประมาณ
ราคาต่อ
จํานวน งบประมาณ ราคาต่อ จํานวน
หน่วย
หน่วย
หน่วย
๑ ๘,๖๕๐,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐
๑ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐
๑ ๘,๔๓๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๓๐,๐๐๐
๑ ๑๐,๐๓๐,๐๐๐ ๐
๑๗,๐๘๐,๐๐๐
๑๕,๐๓๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๙

งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
-

งบประมาณ
๑๓,๖๕๐,๐๐๐
๑๘,๔๖๐,๐๐๐
๓๒,๑๑๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๕ โครงการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ถูกใช้งานตลอดเวลาย่อมมีการ
เสื่ อ มไปตามสภาพหรื อ อายุ ก ารใช้ ง าน ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ระบบที่ สํ า คั ญ ที่ ต้ อ งทํ า งานอยู่
ตลอดเวลาเพื่อรองรับการส่งผ่านข้อมูลและเพิ่มความปลอดภัยให้กับการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูลทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรการ ซึ่งเชื่อมต่อในปัจจุบันมีการใช้ทั้งเส้นใยแก้วและสายคู่ตีเกลียวเป็นสื่อนําสัญญาณมี
การใช้อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) อุปกรณ์หาเส้นทาง (Router) เพื่อเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้า
ด้วยกัน และการเชื่อมต่อนั้นมีทั้งเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN: Local Area Network) และเครือข่ายบริเวณ
กว้าง (WAN: Wide Area Network) และในอนาคตการส่งผ่านข้อมูลก็จะมีปริมาณที่มากขึ้นเนื่องจาก
ระบบงานเกือบทั้งหมดขององค์กรได้ถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าระบบเครือข่ายมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น และหากขาดการดูแลรักษาที่ดี ก็จะก่อให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อระบบงานทั้งหมด
ดังนั้นเพื่อให้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่องในลักษณะ ๗x๒๔ (๗ วันต่อ
สัปดาห์ และ ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน) จึงจําเป็นที่จะต้องมีการดูแลและบํารุงรักษาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายที่ดีและอย่างต่อเนื่อง
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
 เป้าหมาย
เพื่อให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่
กําหนด
- ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของเวลาทั้งหมดที่กําหนด
(๒) ผลลัพธ์
- ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครือข่ายอยู่ในระดับดีหรือดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
อุ ป กรณ์ ทุ ก ชิ้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบเครื อ ข่ า ยอยู่ ใ นสภาพที่ พ ร้ อ มและใช้ ง านได้
ตลอดเวลา
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
-

ช่วงเวลาที่ระบบไม่สามารถให้บริการได้มีค่าเป็นศูนย์

(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครือข่ายอยู่ในระดับดีหรือดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทในการบํารุงรักษาระบบเครือข่ายในแต่ละ
ปี (ควรจะได้บริษัทเดียวเพื่อความต่อเนื่องในการดูแลและบํารุงรักษา)
(๒) ร่าง TOR เพื่อจัดจ้างเพื่อทําหน้าที่ดูแลระบบ
(๓) (จัดหาบริษัทเพื่อทําหน้าที่ดูแลระบบ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
 ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รวม
๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/รายละเอียดงบประมาณ
รายการ

มูลค่าระบบ

ค่าบํารุงรักษา
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑๕%
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

ระบบงานสารสนเทศ
- Computer Server ๑๑,๓๓๓,๕๐๐ ๑,๗๐๐,๐๒๕
- ระบบเครือข่าย
๑๑,๓๓๓,๕๐๐ ๑,๗๐๐,๐๒๕

รายการ
ในส่วนกลาง

๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕
๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕
๓,๔๐๐,๐๕๐

๒๕๕๗
๒๕๕๘
ราคาต่อ
หน่วย
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
๓,๔๐๐,๐๕
๓,๔๐๐,๐๕
๐
๐
๑ ๓,๔๐๐,๐๕๐
๑
รวม
๓,๔๐๐,๐๕๐
๓,๔๐๐,๐๕๐

๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕
๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕
๓,๔๐๐,๐๕๐

๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕
๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕
๓,๔๐๐,๐๕๐

๒๕๕๙
จํานวน
งบประมาณ
๑

๓,๔๐๐,๐๕๐
๓,๔๐๐,๐๕๐

๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕
๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕
๓,๔๐๐,๐๕๐

๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ
๑

๓,๔๐๐,๐๕๐
๓,๔๐๐,๐๕๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๒

งบประมาณ

๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕ ๘,๕๐๐,๑๒๕
๑ ๑,๗๐๐,๐๒๕ ๘,๕๐๐,๑๒๕
๓,๔๐๐,๐๕๐ ๑๗,๐๐๐,๒๕๐

๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ

งบประมาณ

๑ ๓,๔๐๐,๐๕๐ ๑๗,๐๐๐,๒๕๐
๓,๔๐๐,๐๕๐ ๑๗,๐๐๐,๒๕๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๖ โครงการจัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นอีกปัจจัยสําคัญในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ การให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะให้เกิดการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และเกิดผลสัมฤทธิ์ได้สูงสุดนั้น จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธฺภาพ
โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนใหญ่ของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเครื่องที่มีอายุการใช้
งานมานานหลายปี จึงทําให้ระบบประมวลผลเดิมที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับความต้องการด้านทรัพยากรในการ
ประมวลผลของระบบงานซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย รวมถึงการจัดสรรอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม บาง
หน่วยงานภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังประสบปัญหาด้านความไม่สะดวกในการใช้งาน
เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอต่อการใช้
งานของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอย่างเพียงพอมี
อัตราส่วนระหว่างบุคลากรต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอัตรา ๑:๑ จึงจําเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจและการปฏิบัติงานของบุคลากรทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่หมดสภาพ
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถรองรับ
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้
 เป้าหมาย
(๑) ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพต่ํามี
ปัญหาในการซ่อมแซมบ่อยอายุการใช้งานนานกว่า ๕ ปี
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
ปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่สามารถรองรั บระบบ
สารสนเทศที่เกิดขึ้นได้
(๒) ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน
เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจําตัวที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จําหน่ายใน
ท้องตลาดปัจจุบัน
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ได้ตามที่กําหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
- ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
(๒) ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อภาระงานที่ได้รับผิดชอบในปัจจุบันและภาระ
งานที่ต้องการจะให้รับผิดชอบในอนาคตเพื่อจัดลําดับความต้องการในการแทงจําหน่ายเครื่อง
คอมพิวเตอร์ออกจากหน่วยงานโดยเริ่มแทงจําหน่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายต่ําที่สุดก่อน
(๓) ทําการจัดหาทดแทนตามกรอบงบประมาณในแต่ละปี
 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
ราคาต่อหน่วย
งบประมาณ
(บาท)
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
มูลค่า
จํานวน มูลค่า
Notebook Computer with Windows ๗
๔๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐
Client Computer + LCD Monitor with Windows ๗
๓๖,๕๐๐ ๒๐๐ ๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐ ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐ ๗,๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐ ๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๒๐๐,๐๐๐
Personal Laser Printer ๖๐๐x๖๐๐ dpi ๑๕ ppm
๑๕,๐๐๐
๕๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๐
๗๕๐,๐๐๐
๕๐
๗๕๐,๐๐๐
๕๐ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐
Personal Dot Matrix Printer ๗๒๐x๗๒๐ dpi ๓๖๐cps
๒๒,๐๐๐
๕๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐
๕๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐
๕๐
๑,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๔๐๐,๐๐๐
๑๓,๑๕๐,๐๐๐
๑๓,๑๕๐,๐๐๐
๑๓,๑๕๐,๐๐๐
๑๓,๑๕๐,๐๐๐ ๕๒,๖๐๐,๐๐๐
รายการ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๗ โครงการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น
ปัจจัยสําคัญในปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างทั่วถึง ซึ่งจะให้เกิดการดําเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่มเป้าหมายได้สูงสุดนั้น จะต้องมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ดังนั้นจําเป็นต้องมีการดูแลและบํารุงรักษษ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันที และให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา เพื่อให้การปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายดําเนินไปด้วยดี โดยไม่ติดขัด
 วัตถุประสงค์
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) เพื่อให้ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงในการปฏิบัติงาน สามารถใช้งานได้อย่างอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย
(๑) เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสนับสนุนภารกิจของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
(๒) ลดปัญหาและความเสี่ยงกับระบบงานต่างๆ ที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการดําเนินกิจกรรม
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสู งเพียงพอที่สามารถรองรับระบบ
สารสนเทศที่เกิดขึ้นได้
(๒) ผลลัพธ์
- เจ้าหน้าที่มีความคล่องตัวในการดําเนินงาน
- เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจําตัวที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จําหน่ายใน
ท้องตลาดปัจจุบัน
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

- ระดับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และรวบรวมปัญหาที่เคยเกิดขึ้น
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติความสามารถบริษัทที่จะจ้างให้ดูแลบํารุงรักษาร
(๓) พิจารณาจัดทํา TOR เพื่อจัดจ้างบริษัท
 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ
รายการ
ระบบงานสารสนเทศ
- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ในส่วงกลาง
- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ในส่วนภูมิภาค

มูลค่าระบบ

ค่า
บํารุงรักษา
๑๕%

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

งบประมาณ

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐

๑๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐

๑๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐

๑๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๘ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพือ่ ประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการขยายตัวอย่างมาก มี
ให้บริการทั่วไปกับประชาชน และมีฐานข้อมูลสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยถือเป็นสิ่งสําคัญมากใน
ระบบสารสนเทศ ซึ่งหากมีการบุกรุก เข้าครอบครองระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ หรือลักลอบนําข้อมูลไป
ภายนอก หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลทิ้งโดยผู้ไม่หวังดี ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องป้องกัน ดังนั้น
เพื่อให้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างอย่างเพียงพอ จึงควรมีประเมินความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ผลที่จะได้จะถูกนําไปใช้ในการการพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายต่อไป ตัวอย่างระบบความปลอดภัยควรคํานึงถึง เช่น การแบ่ง
โซนการให้บริการและการติดตั้งระบบงานสารสนเทศออกเป็นส่วนๆ มีทิศทางการไหลของข้อมูล และการ
ให้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานและเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง จากภายในเครื อ ข่ า ยของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และจากภายนอกเครื อ ข่ า ยของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ก ารติ ด ตามและเฝ้ า ดู ว่ า มี ก ารใช้ ง านเครื อ ข่ า ยและคอมพิ ว เตอร์ ข อง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการบุกรุกระบบของผู้อื่น เป็นต้น
 วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
 เป้าหมาย
มีที่ปรึกษาเพื่อช่วยประเมินและให้คําแนะนําและจัดทําแผนการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีผลการประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ผลลัพธ์
สค. ได้รับทราบสถานภาพของความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
รายงานผลการประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๐๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

- รายงานผลสถานภาพของความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง
การพัฒนาปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป
 แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

๑

๒

๓

๔

ช่วงเวลา (เดือน)
๕ ๖ ๗ ๘

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

กําหนดระบบเครือข่ายระบบ
สารสนเทศที่ต้องรับการประเมินความ
มั่นคงปลอดภัย
กําหนดขอบเขตและคุณลักษณะการ
จ้างปรึกษาเพื่อประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมิน
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ที่ปรึกษาดําเนินภายใต้ความร่วมมือ
และการกํากับของสํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบัน
จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

 ระยะเวลาดําเนินการ
๒ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๐]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘ ๓,๐๑๘,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๐๑๘,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๖,๐๓๖,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ
รายการ (ค่าจ้างที่ปรึกษา)
ที่ปรึกษาไทย
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๓๐+ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๒๑-๓๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๑๑-๒๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี
บุคลากรสนับสนุน
เลขานุการโครงการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าบริหารจัดการโครงการ

ราคาต่อหน่วย
๑๔๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒,๒๖๓,๐๐๐

เดือน
๑
๒
๓
๕
๕
๗
๗

จํานวน
คน จํานวน
๑
๑
๑
๒
๒
๖
๒
๑๐
๒
๑๐
๑
๗
๒
๑๔
จํานวน
๒๕%

ราคารวม
๒,๒๖๓,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๕,๐๐๐
๑๖๘,๐๐๐
๗๕๕,๐๐๐
๗๕๕,๐๐๐
๓,๐๑๘,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๙ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการขยายตัวอย่างมาก
ให้บริการแก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ฐานข้อมูลจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในระบบสารสนเทศ ดังนั้น
การที่ข้อมูลในฐานข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งโดยผู้ไม่หวังดีจึงเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่ง เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศและระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่องจึงควรมีการพัฒนาระบบการรักษาความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย ดังนี้
- ควรกําหนดและแบ่งโซนการให้บริการและการติดตั้งระบบงานสารสนเทศออกเป็นส่วนๆ อย่าง
ชัดเจน
- ควรมี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางการไหลของข้ อ มู ล และการให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ตามและ
ตรวจสอบได้
- ควรมีการให้บริการการใช้งานระบบงานสารสนเทศได้ทั้งจากภายในองค์กรและจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
- ควรมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานและเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งจากภายในเครือข่าย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และจากภายนอกเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ควรมีการติดตามและเฝ้าดูว่ามีการใช้งานเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการบุกรุกระบบของผู้อื่น
 วัตถุประสงค์
(๑) ระบบสารสนเทศมี ค วามปลอดภั ย สามารถป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก จากผู้ ไม่ ป ระสงค์ ดี อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถค้นหาตัวผู้กระทําผิดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได้
(๒) สร้างความมั่นใจในการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย
(๑) ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยสามารถป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี อีกทั้งยังสามารถ
ค้นหาตัวผู้กระทําผิดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายได้
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานบนเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายที่มีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ
- มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
- มีแผนการป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและนโยบายความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่าย
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

- มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
(๒) ผลลัพธ์
บุคลากรมีความมั่นใจในการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัด
(๑) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดผลผลิต
-

จํานวนครั้งของการรุกรานจากภายนอกที่สามารถเจาะเข้าสู่ระบบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เป็น ๐

-

สามารถติดตามและตรวจสอบผู้ใช้งานระบบสารสนเทศที่ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้
ร้อยละ ๑๐๐

(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระดับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) พิจารณาอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่จะนํามาใช้งานและทดแทนของเดิม
(๒) กําหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ต้องการและเตรียม TOR
(๓) กําหนดหน่วยงานที่จะแจกจ่ายอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์
(๔) จัดซื้ออุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์
(๕) สรุปผล
(๖) ตรวจรับ
(๗) ติดตั้งอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ตามแผนที่กําหนด
(๘) ทดสอบการใช้งาน
(๙) ผ่านการทดสอบ ผ่านการตรวจรับและใช้งานตามปกติ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ
รายการ

ราคาต่อหน่วย

IPS + IDP ๑๐Gbps
Firewall UTM ๑๐Gbps
Internal Database Firewall ๑๐Gbps
Single Sign On

๔,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน
๐
๐
๐
๒

๒๕๕๙
งบประมาณ
๘,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน
๐
๒
๐
๐

๒๕๖๐
งบประมาณ
๘,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐

จํานวน
๒
๐
๒
๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๕

๒๕๖๑
งบประมาณ
๘,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๘,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
๓๒,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๑๐ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การใช้งานเครือข่ายและระบบงานสารสนเทศของบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่ อ งที่ ถู ก ใช้ ใ นการเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยและระบบงานสารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรทําการลงทะเบียนและรับรอง หรือยืนยันตัวตนผ่านทางอุปกรณ์ยืนยันตัวตน
เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว จึงสามารถนําไปใช้งานใน
เข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยได้ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น จากภายใน หรื อ ภายนอกองค์ ก ร และทุ ก ครั้ ง ที่ บุ ค ลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าใช้เครือข่ายจะต้องทําการยืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้งานในส่วน
ของอินเทอร์เน็ต และทุกครั้งที่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าใช้ระบบงานสารสนเทศจะต้องทํา
การยืนยันตัวตนอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในแต่ละวัน ระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องมีการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign On เพื่อลดอัตราการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่ไม่
ต้องทําการยืนยันตัวตนทุกๆครั้งที่ใช้งานระบบงานสารสนเทศต่างๆ ในเวลาเดียวกัน เช่น เมื่อผู้ใช้ยืนยันตัวตน
ในเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว ไม่ต้องทําการยืนยันตัวตนอีกครั้งเมื่อผู้ใช้งาน
คนเดิมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมในการเข้าใช้งานระบบงานสารสนเทศอื่นๆ ต่อไป เป็นต้น พยายามให้
ผู้ใช้งานใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประจําตัวไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นๆ และไม่อนุญาตให้คนอื่นใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเอง ยกเว้นแต่มีเหตุอันสมควร ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง สําหรับ
ใช้งานร่วมกันหรือใช้งานหลายคนควรกําหนดให้ผู้ใช้งานที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทเหล่านี้ทํา Sign
Off ทุกครั้งที่ไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และควร
กําหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีระบบ Automatic Sign Off และกําหนดให้ระบบยืนยันตัวตนของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีระยะเวลาในการ Time Out ที่เร็วขึ้นเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง
หรือกําหนดให้ผู้ใช้งานทุกท่านที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ต้องเสียบบัตรประจําตัวทุกครั้งก่อนใช้งาน
และดึงบัตรออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพื่อจะได้ไม่ต้องทําการยืนยันตัวตนบ่อยๆ โดยในบัตรแต่ละใบจะมีรหัส
ประจําตัวของผู้ใช้งานแต่ละคน
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign On เพื่อลดอัตราการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่ไม่
ต้องทําการยืนยันตัวตนทุกๆครั้งที่ใช้งานระบบงานสารสนเทศต่างๆ ในเวลาเดียวกัน
 เป้าหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบริหารจัดการ ผู้ใช้งานบนเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบงานสารสนเทศ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign On
(๒) ผลลัพธ์
- ระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign On สามารถลดอัตราการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่ไม่
ต้องทําการยืนยันตัวตนทุกๆครั้งที่ใช้งานระบบงานสารสนเทศต่างๆ ในเวลาเดียวกัน
- สามารถบริหารจัดการ ผู้ใช้งานบนเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมี
ความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบงานสารสนเทศ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัด
(๑) ผลลัพธ์ตัวชี้วัดผลผลิต
มีระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign On
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
จํานวนระบงานสารสนเทศที่ใช้ระบบยืนยันตัวตน
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) พิจารณาความต้องการเพื่อใช้งานระบบระบบยืนยันตัวตน
(๒) กําหนดคุณลักษณะของระบบยืนยันตัวตน และเตรียม TOR
(๓) จัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน
(๔) สรุปผลการพัฒนาและติดตั้งระบบ
(๕) ทดสอบการใช้งาน
(๖) ทดสอบ และตรวจรับระบบ และพร้อมใช้งานจริง
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม
 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ /รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
Single Sign On

รายการ
ในส่วนกลาง
ค่าบํารุงรักษาระบบ
รวม

๒๕๕๙

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๕,๐๐๐,๐๐๐

ราคาต่อหน่วย
๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙
จํานวน
๑
๐

๑

งบประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๖๐
ราคาต่อหน่วย จํานวน
๐
๑

งบประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑
ราคาต่อหน่วย จํานวน
๐
๑

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๘

งบประมาณ

งบประมาณ

- ๕,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๑๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง Data Center
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โดยได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่ม
มากขึ้น โดยในปัจจุบันในห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีตู้บรรจุเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ตู้ RACK)
และอุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายและอื่นๆ ซึ่งสถานที่ปัจจุบันคับแคบไม่เหมาะและไม่สามารถรองรับการ
เพิ่มขึ้นของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้
ด้วยเหตุนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับ
สภาพการใช้งานปัจจุบันเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานทันสมัยมีเสถียรภาพน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยทั้งนี้
ต้องคํานึงถึงความจําเป็นและความเหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีห้อง Data Center สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์
เครื อ ข่ า ยและมี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย
(๑) มีห้อง Data Center ที่มีความมั่นคงปลอดภัยได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล โดยคํานึงถึง
กระบวนการจัดการ Data Center ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๐๕
(๒) พัฒนาปรับปรุงห้อง Data Center ให้มีสภาพเหมาะสมกับการเก็บรักษาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และอุปกรณ์อื่น
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- การปรับปรุงห้อง Data Center เป็นไปตามแผนที่กําหนด
(๒) ผลลัพธ์
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศสามารถทํางานได้เป็น
ปกติ
การทํางานของบุคลากรด้านไอซีทีในศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๑๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
-

มี ห้อง Data Center ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- อุปกรณ์เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ สามารถทํางาน
ได้เป็นปกติ
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้าน ICT กับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
การให้บริการหลังการปรับปรุงห้อ Data Center อยู่ในระดับดีหรือดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) การเตรี ย มความพร้ อ มในการย้ า ยเครื่ อ งแม่ ข่ า ย และอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(๒) ออกแบบระบบเพื่อการปรับปรุงห้อง Data Center ให้เหมาะสมกับการเก็บรักษา เครื่องแม่ขาย
และอุปกรณ์เครือข่าย โดยคําถึง ระบบไฟฟ้าสํารอง เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ระบบดับเพลิง
ระบบกล้องวงจรปิด และอื่นๆ
(๓) จัดดจ้างพัฒนาปรับปรุงห้อง Data Center
(๔) โอนย้ายระบบเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลับ
สู่ห้อง Data Center ใหม่
(๕) การทดสอบและประเมินผลระบบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยรวมหลังการปรับปรุงห้อง Data Center
 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๒๐,๑๗๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ /รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
Rack ๔๒U
ระบบปรับอากาศ Hybrid น้ํา/น้ํายา ขนาดไม่น้อยกว่า

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
๓๕,๐๐๐
๖
๒๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๓ ๓,๐๐๐,๐๐๐

ราคาต่อหน่วย

งบประมาณ
๒๑๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๒๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ
๑๒๐,๐๐๐ BTU มีระบบควบคุมความชื้น
ระบบไฟฟ้าสํารองขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ KVA สามารถ
สํารองได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาทีที่ Full Load
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ KVA สามารถ
สํารองได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงที่ Full Load
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินสามารถทํางานได้ไม่น้อยกว่า ๑๐
ชั่วโมง
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ FM๒๐๐/IG-๕๕
ระบบควบคุมการเข้าใช้ห้อง RFID/FingerPrint Access
Control
Digital Video Recorder สามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน
ระบบตรวจจับและรายงานสภาวะแวดล้อมภายในห้อง
ค่าขนย้ายอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์
รับประกัน
ค่าติดตั้ง กําหนดค่า ปรับแต่ง และทําเอกสารการติดตั้ง
ระบบ ทดสอบการทํางาน ทดสอบสายสัญญาณ
ค่าจัดทําห้อง Data Center และตกแต่ง

ราคาต่อหน่วย

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ

งบประมาณ

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๖,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๑๐
๑

๖๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๑
๑

๖๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐

๑
๑

๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๑๗๐,๐๐
๐

๑,๕๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๒๐,๑๗๐,๐๐
๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๒๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๑๒ โครงการพัฒนาระบบสํารองและกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานขณะเดียวกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจได้รับความเสียหายอันเกิดจากภัยทางธรรมชาติเกิด
จากความเสี่ยงทางกายภาพ เกิดจากการถูกบุรุกระบบสารสนเทศ เกิดจากความประมาทของบุคลากร หรือ
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกต่างๆ เป็นต้น อันสร้างความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
จากปั ญ หาสถานการณ์ ค วามไม่ แ น่ น อนและภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบสารสนเทศของ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การฟื้ น ฟู แ ละบรรเทาความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ระบบ
สารสนเทศ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดตั้งระบบสํารองและกู้คืนสารสนเทศจากภัยพิบัติ (Disaster
Recover Site :DR-Site) ขึ้นเพื่อให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้มีระบบสํารองข้อมูลที่มีเสถียรภาพและกู้คือข้อมูลจากเหตุจากอุบัติภัยได้
(๒) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้งานระบบงานสารสนเทศขององค์กร
 เป้าหมาย
(๑) สามารถกู้คืนข้อมูลจากอุบัติภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) มีระบบสํารองข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ทดแทนได้หากเกิดปัญหากับข้อมูลและระบบสารสนเทศ
(๓) มีระบบสํารองข้อมูลและกู้คืนระบบสารสนเทศที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพภายใน ๒ ปี
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- วัสดุและอุปกรณ์ในการสํารองข้อมูล
- ระบบการกู้คืนข้อมูล
- ระบบทดแทนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
(๒) ผลลัพธ์
- ความมั่นใจในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ระบบสามารถให้บริการในภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การหยุดชะงักของการให้บริการของระบบลดลงและช่วงเวลาการหยุดการให้บริการสั้น
ลง
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
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(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
วัสดุและอุปกรณ์ในการสํารองข้อมูล
ระบบสํารองข้อมูล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสํารองที่สามารถทํางานทดแทนระบบที่ใช้งานอยู่ได้
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระดับความมั่นใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ลดความสู ญ เสี ย จากปั ญ หาความเสี ย หายของข้ อ มู ล และระบบได้ อ ย่ า งน้ อ ย ๙๕
เปอร์เซ็นต์
- เวลาที่ใช้ในการกู้ระบบสารสนเทศและข้อมูลไม่เกินเวลาที่กําหนดใน Service Level
Agreement (SLA)
 แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
(๑) พัฒนาระบบการสํารองข้อมูล

- พิจารณาข้อมูลจากระบบสารสนเทศและจัดลําดับ
ความสําคัญ
- จัดระเบียบการสํารองข้อมูล พร้อมผู้รับผิดชอบ
- จัดทําแผนปฏิบัติการการสํารองข้อมูล และการซ้อม
การกู้คืนข้อมูล
- จัดทําแผนการสํารองข้อมูลให้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ
(๒) พัฒนาระบบสํารองข้อมูลแบบรวมศูนย์
- วางแผนเทคโนโลยี San Storage ใช้ทําการรวมศูนย์
การจัดเก็บข้อมูล
- ปรับปรุงระบบเก็บข้อมูลเป็นแบบรวมศูนย์ด้วย
เทคโนโลยี San Storage ทั้งข้อมูลของระบบ เช่นทุก
เครื่องของ Application Server ใช้ Storage
ร่วมกัน รวมทัง้ ข้อมูลในส่วนของ Database Server
(๓) จัดตั้งศูนย์สํารองข้อมูลแห่งทีส่ อง
- คัดเลือกสถานที่และผู้บริการรับฝากเครื่องสํารอง
ข้อมูลที่เหมาะ
- จัดซื้อและติดตั้งระบบสํารองข้อมูล
(๔) จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองระยะที่ ๑
- คัดเลือกระบบสารสนเทศทีส่ าํ คัญต่อองค์กรในการ
ปฏิบัติงาน
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดที่สามารถทํา

ปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
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กิจกรรม

ปี พ.ศ.
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑

แทนระบบสารสนเทศที่เลือกไว้ได้ ๕๐%
ไว้กําหนดในแผนแม่บทฯ ฉบับถัดไป
(๕) จัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สํารองระยะที่ ๒
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดที่สามารถทํา โดยกําหนดในเริ่มใน ปี พ.ศ.๒๕๖๒
แทนระบบสารสนเทศที่เลือกไว้ได้ ๑๐๐%
 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๕,๑๘๘,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๕,๕๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท
๒๙,๕๔๘,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
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 รายละเอียดโครงการ
รายการ (Primary Site)

ราคาต่อหน่วย

Tape Cassette LTO๕ ๘๐๐-๑๖๐๐
GBytes
Tape Backup Library System ๒๔ Tape
๒ Drive
- Computer Server for Backup
Management
- Backup Management Software
- Backup Server Agent Software
- Backup Client Agent Software
- Backup Library System ๒๔ Tape ๒
Drive
Network Attach Storage with ๔x๑Gbps
- NAS SATA Storage Enclosure ๒๔
units ๔๘TBytes
- SATA Hard Drive [๒-๓ Tbytes]
Primary Storage
- SAN SAS Storage Enclosure ๒๔
units ๑๒TBytes
- SAS Hard Drive [๖๐๐ Gbytes]
- SAN Switch [FC ๘Gbps ๑๖ Port]
- FC Router with FCoIP
- FC ๘ Gbps Host Bus Adapter
รวม

๖,๐๐๐

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ
๔๘

๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ

๒๘๘,๐๐๐

๐

๒๕๖๐
๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
-

-

-

๔๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐

๑
๔๐๐,๐๐
๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๐
-

๐
๐
๑๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๐
-

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑ ๑,๕๐๐,๐๐๐
-

๒,๕๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๐
๐

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๐
๐
๐
๐
๐

๕,๑๘๘,๐๐๐

๐

-

๐

-

งบประมาณ

-

๒๘๘,๐๐๐

-

-

๐
๐
๐
๐

-

๐
๐
๐
๐

-

๔๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
-

-

๐

-

๐

-

๑,๕๐๐,๐๐๐
-

๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐
๒๐
๔๐๐,๐๐๐
-

๐
๐

-

๐
๐

-

๒,๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
-

๑ ๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๔ ๗๒๐,๐๐๐
๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๑ ๕๐๐,๐๐๐
๑๔ ๑,๑๒๐,๐๐๐
๗,๓๔๐,๐๐๐

๐
๐
๐
๐
๐

-

๓,๐๐๐,๐๐๐
๗๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑,๑๒๐,๐๐๐
๑๖,๔๒๘,๐๐๐

๐

๐
๐
๐
๐
๐

๓,๙๐๐,๐๐๐
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รายการ (Secondary Site)

ราคาต่อหน่วย

Network Attach Storage with ๔x๑Gbps
- NAS SATA Storage Enclosure ๑๔ units ๗TBytes
- SATA Hard Drive [๗๕๐ Gbytes]
Primary Storage
- SAN FC Storage Enclosure ๑๔ units ๔TBytes
- FC Hard Drive [๕๐๐ Gbytes]
SAN Network
- SAN Switch [FC ๘Gbps ๑๖ Port]
- FC Router with FCoIP
SAN Network
- New Location

จํานวน

๒,๕๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๐
๐

๓,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๑
๒๔

๑,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐

๒
๑

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑

รวม

๒๕๖๐
งบประมาณ
๓,๐๐๐,๐๐๐
๗๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๘,๒๒๐,๐๐๐

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
ราคาต่อหน่วย จํานวน งบประมาณ ราคาต่อหน่วย จํานวน งบประมาณ ราคาต่อหน่วย จํานวน
ระบบ DR ที่ศูนย์หลัก
๕,๑๘๘,๐๐๐
๑ ๕,๑๘๘,๐๐๐ ๓,๙๐๐,๐๐๐
๑ ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๗,๓๔๐,๐๐๐
๑
ระบบ DR ที่ศูนย์สํารอง
๑
๑
- ๘,๒๒๐,๐๐๐
๑
ค่าบํารุงรักษาระบบ
๐
๐
รายการ

รวม

๕,๑๘๘,๐๐๐

๓,๙๐๐,๐๐๐

จํานวน

๒๕๖๑
งบประมาณ

๑
๒๐
๐
๐
๐
๐
๑

๒,๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๔,๙๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒,๕๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๗๒๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๑๓,๑๒๐,๐๐๐

๒๕๖๑
งบประมาณ
งบประมาณ ราคาต่อหน่วย จํานวน งบประมาณ
๗,๓๔๐,๐๐๐
๑
- ๑๖,๔๒๘,๐
๘,๒๒๐,๐๐๐ ๔,๙๐๐,๐๐๐
๑ ๔,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๑๒๐,๐
๐
๑๕,๕๖๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๒๖

๔,๙๐๐,๐๐๐

๒๙,๕๔๘,๐
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โครงการที่ ๑.๑๓ โครงการจัดหาและบํารุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทศั น์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์เป็นหลักในการ
ประชุมระหว่างหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่ติดขัด จึงจําเป็นต้องมีการดูแลและบํารุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ทั้งนี้เพื่อให้ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดกับระบบได้ทันที และให้ระบบมีความพร้อมใช้ต่อการงานตลอดเวลา
 วัตถุประสงค์
(๑) ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ใช้งานระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์เป็นหลักใน
การประชุมหลักของหน่วยงานอยู่แล้ว
 เป้าหมาย
(๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์และจํานวนพื้นที่ให้บริการแก่

หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีการบํารุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์อย่างต่อเนื่อง
(๒) ผลลัพธ์
- การประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ติดขัด
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- จํานวนระบบประชุมทางไกลที่ได้รับการดูแลบํารุงรักษา
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- จํานวนปัญหาที่เกิดกับระบบประชุมทางไกลลดลง
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจคุณลักษณะของระบบประชุมทางไกล และรวบรวมปัญหาที่เคยเกิดขึ้น
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติความสามารถบริษัทที่จะจ้างให้ดูแลบํารุงรักษาร
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๒๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๓) พิจารณาจัดทํา TOR เพื่อจัดจ้างบริษัท
 ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๓๘๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท
๘,๔๖๕,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๒๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ /รายละเอียดงบประมาณ
๒๕๕๗
รายการ
- จัดหาระบบ
- ค่าบํารุงรักษาระบบ
รวม

ราคา
จํานวน
ต่อหน่วย
๘๐๐,๐๐๐
๑
๐

๒๕๕๘
งบประมาณ
๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

ราคา
จํานวน
ต่อหน่วย
๓๐๐,๐๐๐
๕
๑

๒๕๖๐
รายการ
- จัดหาระบบ
- ค่าบํารุงรักษาระบบ
รวม

ราคา
จํานวน
ต่อหน่วย
๐
๑

๒๕๕๙
งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐
๘๘๕,๐๐๐
๒,๓๘๕,๐๐๐

ราคา
จํานวน งบประมาณ
ต่อหน่วย
๓๐๐,๐๐๐
๕ ๑,๕๐๐,๐๐๐
๑ ๑,๑๑๐,๐๐๐
๒,๖๑๐,๐๐๐

๒๕๖๑
งบประมาณ
๑,๓๓๕,๐๐๐
๑,๓๓๕,๐๐๐

ราคา
ต่อ
หน่วย

จํานวน

งบประมาณ

๐
๑

๑,๓๓๕,๐๐๐
๑,๓๓๕,๐๐๐

งบประมาณ
๓,๘๐๐,๐๐๐
๔,๖๖๕,๐๐๐
๘,๔๖๕,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๒๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๑๔ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
ในปั จ จุ บั น นั้ น บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ข องกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จํ า เป็ น ต้ อ งอาศั ย เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในปฏิบัติงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะทํางานได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพนั้นต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป (Software Package) โดยที่ ระบบปฏิบัติการนั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมการ
บริหารจัดการการทํางานของระบบและจัดการทรัพยากรของระบบคอมพิวเตอร์ Microsoft Windows ส่วน
ซอฟต์แวร์สําเร็จรูปเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิตได้พัฒนาขึ้น และจําหน่ายสําเร็จรูป ซึ่งสามารถนําไปใช้งานได้ทันที
โดยส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานในสํานักงานทั่วๆไป เช่น Microsoft Office, Adobe Acrobat ,
SPSS เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์เหล่านี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ ที่สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย
จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทํางานขององค์กร
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ซ อฟต์ แ วร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรอย่างเพียงพอ
(๒) ผลลัพธ์
บุคลากรของกรมงวิทยาศาสตร์การแพทย์มีซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการจัดหา
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการจัดหาในระดับดีหรือดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่บุคลากรต้องการใช้ในการปฏิบัติงาน
(๒) สํารวจจํานวนความต้องการลิขสิทธิ์ตามข้อเพื่อใช้เป็นข้อกําหนดในการซื้อลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์
(๓) ร่างข้อกําหนดการจัดซื้อลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ตามชนิดของลิขสิทธิ์ที่ได้จากข้อและ ๒
(๔) จัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
(๕) ติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆตามที่จัดซื้อ
(๖) จัดทําฐานข้อมูลทะเบียนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการต่อไป
 ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๔๙๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๓,๙๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม
 โครงการที่เกี่ยวข้อง

๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท
๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
Microsoft Windows ๗
Operating System
Microsoft Office ๒๐๑๐
Office on Mac OS
Adobe Acrobat
Utility Software

ราคาต่อ
หน่วย

๒๕๕๗
จํานวน งบประมาณ

๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ

๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ

๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ

๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ

งบประมาณ

๖,๐๐๐

๗๐

๔๒๐,๐๐๐

๑๓๐

๗๘๐,๐๐๐

๑๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๑๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๑๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๖,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๗
๐
๐
๐

๗๐,๐๐๐
๔๙๐,๐๐๐

๑๑๘ ๑,๑๘๐,๐๐๐
๐
๑๒๕ ๗๕๐,๐๐๐
๑๒๕ ๑,๒๕๐,๐๐๐
๓,๙๖๐,๐๐๐

๑๒๕
๐
๑๒๕
๑๒๕

๑,๒๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐
๓,๘๕๐,๐๐๐

๑๒๕
๐
๑๒๕
๑๒๕

๑,๒๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐
๓,๘๕๐,๐๐๐

๑๒๕
๐
๑๒๕
๑๒๕

๑,๒๕๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๑,๒๕๐,๐๐๐
๓,๘๕๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๑๕ โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยใน
การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนหลายๆ ด้าน ซึ่งทําให้การปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะระบบงานสารสนเทศที่ช่วยให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานระบบงาน
ส่วนกลางที่หน่วยต่างใช้งานร่วมกันของกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์นั้น อย่างไรก็ตามระบบงานสารสนเทศ
เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นการจัดจ้างพัฒนา (Outsourcing) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบงาน
สารสนเทศเหล่านี้ และการที่จะให้ระบบงานสารสนเทศทําได้ได้ต่อเนื่องและถูกต้องเสมอนั้น จําเป็นต้องมีการ
ดูแลบํารุงรักษา และเนื่องจากระบบงานสารสนเทศส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาด้วยวิธี Outsource ดังนั้นต้องใช้
บริการจากบริษัทที่พัฒนาเพื่อดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศนั้น
โดยทั่วไปการดูแลบํารุงรักษาคือการที่บริษัทที่พัฒนาเข้ามาตรวจสอบ ป้องกันความเสี่ยงของการ
ทํางานระบบสารสนเทศให้เกิดความมั่นใจให้ว่าระบบงานสารสนเทศสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ปราศจากปัญหาการเตรียมความพร้อมรับแจ้งปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างทันที รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติม
พัฒนเพิ่มประสิทธิ์ภาพ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของโปรแกรม ตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้บริการเพื่อการดูแล
บํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ ดังนั้นการดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศจึงถือเป็นสิ่งสําคัญต่อองค์กรและ
จําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่องทุกปี
 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ระบบงานสารสนเทศสามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง
 เป้าหมาย
เพื่อให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่พัฒนาก่อนแผนแม่บทฉบับนี้และยังใช้งานสามารถใช้งานได้
อย่างเหมาะสม
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- จํานวนระบบสารสนเทศที่จัดจ้างพัฒนาที่มีต่อสัญญาบริการการดูแลบํารุงรักษาระบบ
- ปัญหาที่เกิดขึน้ กับระบบงานสารสนเทศลดลงไม่น้อยกว่าจากเดิม ก่อนการดําเนินการ
(๒) ผลลัพธ์
- ระบบสารสนเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น
- บุคลากรมีความพึงพอใจต่อระบบงานสารสนเทศอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นในปีถัดไป
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนระบบสารสนเทศที่จัดจ้างพัฒนาที่มีต่อสัญญาบริการการดูแลบํารุงรักษาระบบ
ปัญหาที่เกิดขึน้ กับระบบงานสารสนเทศลดลงไม่น้อยกว่าจากเดิม ก่อนการดําเนินการ
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระดับความเชื่อมั่นในระบบสารสนเทศในระดับมากและมากที่สุดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารสนเทศในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจระบบงานสารสนเทศที่จัดจ้างพัฒนา (Outsourcing)
(๒) วางแผนจัดจ้างสัญญาการดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
(๓) จัดจ้างดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๙๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม
 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๑.๑๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบช่วยเหลือและให้คําปรึกษาด้านไอที
(IT help desk)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบักรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วพ.) ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยสนับสนุนการ
ทํางานเพื่อให้บรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเริ่มมีมากขึ้น
และจํานวนผู้ใช้งานระบบซึ่งเป็นบุคลากรของ วพ. ที่มากขึ้น การใช้งานอาจเกิดปัญหาบางประการ เช่น ปัญหา
ด้านฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์ข้อมูลวิธีปฏิบัติหรืออื่นๆ ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองได้ และต้องการ
ความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากบุคลากรด้าน ICT ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่อย่างจํากัด ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแล้วบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะให้คําตอบในแต่ละเรื่องนั้นอาจมีภารกิจอื่นๆ ที่ไม่
สะดวกมาเตรียมตอบคําถามอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น เพื่อให้การบริการผู้ใช้งานดังกล่าวมีความสะดวกในการติดต่อและแก้ไขปัญหา วพ.จึงควร
มีการพัฒนาระบบช่วยเหลือและให้คําปรึกษาด้านไอที ที่เป็นเสมือนแหล่งรวมรวมปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เป็นที่ศูนย์กลางในการติดต่อขอรับ
บริการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านไอทีของ วพ. ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะ
ช่วยให้การให้บริการช่วยเหลือและให้คําปรึกษาด้านไอทีได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการร้องขอบริการการตอบคําถามและความต้องการในการใช้
งานระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เพื่อให้สามารถนําข้อมูลการแก้ไขปัญหาต่างๆ มาจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เพื่อให้มีกระบวนการปรับปรุงและรวบรวมข้อเสนอแนะวิธีการดําเนินการบํารุงรักษาระบบเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้ทันเวลาลดเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหา
(๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการทางด้านสารสนเทศให้ดียิ่งขึ้น
(๕) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เป้าหมาย
(๑) กรมวิ ท ยาศาสต์ ก ารแพทย์ มี ร ะบบสนั บ สนุ น การให้ คํ า ปรึ ก ษาและบริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้บริการแก้ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) เพื่อสนับสนุนงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร
(๓) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๔) เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถเรียนรู้และทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหา
ได้จากระบบ Helpdesk อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีระบบช่วยเหลือและให้คําปรึกษาด้านไอที (IT help desk)
(๒) ผลลัพธ์
- การแก้ไขปัญหาการร้องขอบริการการตอบคําถามและความต้องการในการใช้งานระบบ
สารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถพัฒนาระบบช่วยเหลือและให้คําปรึกษาด้านไอที
(IT help desk) ได้ตามแผน
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ระยะเวลาที่ใช้ในการหาคําตอบในการให้ความช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
- ความพึงพอใจของบุ คลากรด้ านไอทีที่มีต่อประสิท ธิภาพของระบบช่ วยเหลือและให้
คําปรึกษาแก่ผู้ใช้งานในระดับดีหรือดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ความพึงพอใจของบุคลากรด้านไอทีต่อปริมาณข้อมูลในระบบ Helpdesk สามารถ
สนับสนุนการให้บริการและการใช้คําปรึกษาในระดับดีหรือดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบริการช่วยเหลือและให้คําปรึกษาอยู่ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) การศึ กษาขั้ น ตอนและกระบวนการให้ บ ริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศู นย์ข้อมู ล และ
สารสนเทศ
(๒) พัฒนาระบบสนับสนุนการให้คําปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) จัดอบรมการใช้งาน
(๔) การให้บริการให้คําปรึกษาและบริการผ่านระบบที่พัฒนาขึ้น
(๕) การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบ
(๖) การประเมินผลการดําเนินการ
(๗) การประเมินคุณภาพการให้บริการ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ. ๒๕๕๘, ๒๕๖๐-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔๐,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๔๐,๐๐๐ บาท
รวม
๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท
 โครงการที่เกี่ยวข้อง /รายละเอียดงบประมาณ
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๑]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๓๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐

เดือน
๑
๑
๓
๓
๓
๒
๑
๕
๑

คน
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๑

จํานวน
๑
จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
๓
๖
๖
๒
๑
๕
๑
จํานวน
๕
๓
จํานวน
๑๐%

ราคารวม
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๒.๑ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ทุกหน่วยงาน
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจหนึ่งที่สําคัญคือเป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ การจัดเก็บข้อมูลการรับตัวอย่าง
และผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบจึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการ
งานของกรม ข้อมูลดังกล่าวมีการแยกเก็บตามหน่วยงานและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การสืบค้นเรียกใช้
งานข้อมูลมีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน และข้อมูลไม่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
กรมจึงได้ดําเนินโครงการจัดทําระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ระยะที่ ๑ เพื่อพัฒนามาตรฐานรายการข้อมูลสําหรับใช้ในการบูรณการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและ
จัดทําฐานข้อมูลกลางการรับตัวอย่างและผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ
จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เพื่อลดความซ้ําซ้อนและสืบค้นได้อย่างรวดเร็วโดยนอกจากนี้ได้มีการพัฒนา
ระบบเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
โครงการดังกล่าวมีการนําร่องเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัดกรมจํานวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย ศูนย์รวมบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
๔ (สมุทรสงคราม) และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ (พิษณุโลก)
เพื่อเป็นการขยายผลการดําเนินงานแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวให้ครอบคลุมหน่วยงานใน
สังกัดซึ่งมีภารกิจในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การพัฒนาการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพื่ออํานวยความสะดวก ลดความ
ซ้ําซ้อนในการปฏิบัติการ สร้างความน่าเชื่อถือและความถูกต้องตรงกันของข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงเพื่อนําร่องพัฒนาการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองผลตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือในเอกสารใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนา
ศักยภาพในการให้บริการของกรม
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อขยายผลการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดซึ่งมีภารกิจในการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๒) เพื่ อศึกษาความเป็นไปได้แ ละสนับสนุน ให้เกิดการนํ าร่ องเชื่ อมโยงข้ อมู ลการตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
(๓) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และสนับสนุนให้เกิดการนําร่องลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
รับรองผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือในเอกสารใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 เป้าหมาย
พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๒) ผลลัพธ์
- สามารถดําเนินการแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทใี่ ห้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนหน่วยงานภายในของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) ศึกษาระบบงานปัจจุบัน ความต้องการในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
(๒) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
(๓) กําหนดรายการข้อมูลและจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
(๔) พัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูล
(๕) ติดตั้งและทดสอบระบบ
(๖) อบรมผู้ใช้งาน
(๗) เริ่มใช้งานระบบ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘,๒๕๖๐,๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๓๖๐,๐๐๐ บาท
๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
(๑) ขยายผลการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดซึ่งมีภารกิจในการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๑.๑) เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง ๖ หน่วยงาน
ได้แก่
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
- สถาบันวิจัยสมุนไพร
- สถาบันชีววัตถุ
- สํานักยาและวัตถุเสพติด
- สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
- ศูนย์วิจัยทางคลินิก
(๑.๒) ลงพื้ นที่ยังศูนย์วิท ยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และ
ประเมิ นศั ก ยภาพในการเชื่ อ มโยง พร้ อ มทั้ งสนั บสนุ น และสร้ า งความพร้ อมในส่ ว น
ภูมิภาค ๑๒ หน่วย ได้แก่
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ (ตรัง)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๒ (อุดรธานี)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๓ (ชลบุรี)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ (ขอนแก่น)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ (อุบลราชธานี)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ (นครสวรรค์)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ (เชียงใหม่)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ (สงขลา)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๓ (เชียงราย)
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๔ (ภูเก็ต)
ทั้งนี้ดําเนินการโดยนําข้อกําหนดขอบเขตการเชื่อมโยงในด้านเทคนิคและมาตรฐานรายการข้อมูล
เพื่อการเชื่อมโยงผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จากโครงการในระยะที่ ๑ มาใช้เป็นกรอบในการ
พัฒนาการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
(๑.๓) พัฒนาและทดสอบการเชื่อมโยงในด้านเทคนิค และนําร่องเชื่อมโยง
(๑.๔) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และมาตรฐานรายการข้อมูล
เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยง สําหรับผู้ดูแลระบบข้อมูลและระบบสนับสนุนการเชื่อมโยง
ในส่วนกลาง
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๑.๕) พัฒนากลไกในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสําหรับการเชื่อมโยงผล
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
(๑.๖) พั ฒ นากลไกเพื่ อ บริ ห ารความเปลี่ ย นแปลง และสร้ า งการยอมรั บ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้จากการนําเอาเครื่องมือทางสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการเชื่อมโยงผล
การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
(๑.๗) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
(๒) ศึกษาความเป็นไปได้และสนับสนุนให้เกิดการนําร่องเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
(๒.๑) ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ทั้งด้านเทคนิค และการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๒) กําหนดแนวทางการเชื่อมโยงทั้งในแง่ของมาตรฐานรายการข้อมูล และข้อกําหนด
ด้านเทคนิค
(๒.๓) ดําเนินการนําร่องเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
(๓) ศึกษาความเป็นไปได้ และสนับสนุนให้เกิดการนําร่องลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรอง
ผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือในเอกสารใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๑) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับรองผลตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หรือในเอกสารใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓.๒) เตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดการนําร่องลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(๓.๓) ดําเนินการนําร่องลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(๓.๔) จัดทําข้อเสนอแนะแนวทางการขยายผลการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรม

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Application and Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Database Management System
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐๐

เดือน
๒
๑
๒
๔
๔
๒
๒
๖
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

ราคารวม
จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๒
๑
๔
๘
๘
๒
๒
๖
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน
๑๐%

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๓

๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ระบบสารสนเทศในส่วนกลาง ระยะที่ ๒)
Server
Application and Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software
Server Operating System
Database Management System
Application Development/Implement
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

เดือน
๒
๑
๒
๔
๔
๒
๒
๖
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๒
๑
๔
๘
๘
๒
๒
๖
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน
๑๐%

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๔

ราคารวม
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเครือข่าย GIN
(Government Information Network) ให้กับหน่วยงานภูมิภาค
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
เครือข่าย GIN (Government Information Network) เป็นเครือข่ายที่รัฐ

 วัตถุประสงค์
ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภาครัฐ (GIN) จะเป็นเครือข่ายที่ใช้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมด ตามที่รัฐบาลจัดสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบแรกของโครงการ e-Government และใน
ปัจจุบันหน่วยงานภูมิภาคหลายแห่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ใช้เครือข่าย GIN เพื่อเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศของรัฐบาล ตัวอย่างเช่นระบบสารสนเทศของกระทรวงการคลัง เช่น ระบบ GFMIS eGP เป็นต้น
ในขณะเดียวก็กันยังหน่วยงานภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย GIN จึงจําเป็นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องวางแผนขยายระบบเครือข่าย GIN ให้กับหน่วยงาน
ภูมิภาคที่ยังไม่สามารถเชื่อมเข้าระบบ GIN ให้ครบจํานวนทั้งหมด
 เป้าหมาย
(๑) ดําเนินการขยายการเชื่อมโยงเครือข่ายให้กับหน่วยงานภูมิภาค
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
หน่วยงานภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขยายการเชื่อมโยงเครือข่าย
GIN ได้
(๒) ผลลัพธ์
หน่วยงานภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของ
รัฐบาลได้ผ่านเครือข่าย GIN
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถขยายการเชื่อมโยงเครือข่าย GIN ได้ร้อยละ ๑๐๐
ของหน่วยงานภูมิภาคทั้งหมด
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
-

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน่วยงานภูมิภาคของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถ
ใช้งานระบบสารสนเทศของรัฐบาลได้ผ่านเครือข่าย GIN ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน
ภูมิภาคทั้งหมด

 แผนการดําเนินงาน
(๑) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญหน่วยงานภูมิภาคที่ต้องเชื่อมต่อเครือข่าย GIN
สารสนเทศของรัฐบาล
(๒) พิจารณาจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อเครือข่าย
(๓) กําหนดการจัดซื้อจัดจ้างงานเชื่อมต่อเครือข่าย GIN
(๔) ติดตั้งและทดสอบระบบ
(๕) อบรมผู้ใช้งาน
(๖) เริ่มใช้งานระบบ

เพื่อใช้งาน

 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

-

๗,๕๓๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Operation
Management and Operation Cost

รายการ (ค่าจ้างที่ปรึกษา)
ที่ปรึกษาไทย
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๓๐+ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๒๑-๓๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๑๑-๒๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี
บุคลากรสนับสนุน
เลขานุการโครงการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Operation

ราคาต่อหน่วย
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

จํานวน
คน
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

เดือน
๑
๑
๑
๓
๓
๑
๑
๕
๑

๗๘๕,๐๐๐

ราคาต่อหน่วย
เดือน
๑๔๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๒,๐๐๐

๑
๒
๓
๓
๔
๕
๒

จํานวน
คน
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๒

จํานวน
๑
๑
๑
๓
๓
๑
๑
๕
๑
จํานวน
๑๐%

จํานวน
๑
๒
๓
๖
๘
๕
๔
จํานวน

ราคารวม
๗๘๕,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐.
๑๖๕,๐๐๐
๑๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๘๘,๐๐๐
๘๘,๐๐๐
๘๗๓,๐๐๐
ราคารวม
๑,๔๗๓,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
๑๖๔,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ค่าจ้างที่ปรึกษา)
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย
๑,๔๗๓,๐๐๐

รายการ (ระบบสารสนเทศในส่วนกลาง ระยะที่ ๒)
Server
Application and Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software
Server Operating System
Database Management System
Application Development/Implement
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

จํานวน
๑๐%

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐๐

เดือน
๒
๑
๒
๔
๔
๒
๒
๖
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๒
๑
๔
๘
๘
๒
๒
๖
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน
๑๐%

ราคารวม
๑๖๔,๐๐๐
๑,๖๓๗,๐๐๐
ราคารวม
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ

จํานวน

พัฒนาระบบระบบสารสนเทศ
งานที่ปรึกษา

๑
๑
รวม

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
๘๗๓,๐๐๐
๑
๘๗๓,๐๐๐
๑
๘๗๓,๐๐๐
๐
๑,๖๓๗,๐๐๐
๑ ๑,๖๓๗,๐๐๐
๑ ๑,๖๓๗,๐๐๐
๐
๒,๕๑๐,๐๐๐
๒,๕๑๐,๐๐๐
๒,๕๑๐,๐๐๐
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔๙

งบประมาณ
๒,๖๑๙,๐๐๐
๔,๙๑๑,๐๐๐
๗,๕๓๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) หน่วยงานส่วนภูมิภาค
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจหนึ่งที่สําคัญคือเป็นห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสําอาง
เครื่องมือแพทย์ รังสี วัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพรและการชันสูตรโรค โดยควบคุมคุณภาพ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักฐานทางคดี ป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้เพื่อ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคและเฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง การให้ บ ริ ก ารตรวจวิ เ คราะห์ ข อง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันผู้ขอรับบริการได้แก่หน่วยงานภาครัฐ (อย., สสจ.) ห้องปฏิบัติการเอกชน
หรือบุคคลทั่วไป ต้องเดินทางมากรอกใบคําร้องขอรับบริการตรวจวิเคราะห์และนําส่งตัวอย่าง ณ ศูนย์รวม
บริการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (One Stop Service Center) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ทั้ง ๑๔ แห่ง
เมื่อตรวจวิเคราะห์เสร็จหน่วยงานจะส่งรายงานผลวิเคราะห์ให้ผู้รับบริการทางไปรษณีย์หรือ
ผู้ รั บ บริ ก ารเดิ น ทางมารั บ รายงานผลวิ เ คราะห์ ด้ ว ยตนเอง ณ หน่ ว ยงานที่ ส่ ง ตั ว อย่ า ง ทํ า ให้ ลู ก ค้ า หรื อ
ผู้ รั บ บริ ก ารไม่ ไ ด้ รั บ ความสะดวก ใช้ ร ะยะเวลานานกว่ า จะทราบผลการวิ เ คราะห์ การปฏิ บั ติ ง านขาด
ประสิทธิภาพ สูญเสียทั้งบุคลากรและงบประมาณแต่ละปีเป็นจํานวนมาก ดังนั้นถ้ากรมมีระบบแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผู้รับบริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น สํานักงานอาหารและ
ยา(อย.) สํานักงานสาธารณะสุข(สสจ) ห้องปฏิบัติการภาครัฐหรือเอกชน หรือประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสามารถส่งใบคําร้องขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางเว็บไชต์ส่งมาที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และแจ้งรายงานผลการวิเคราะห์ตอบกลับผู้รับบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จะทําให้ผู้รับบริการมีความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ ได้รับผลการวิเคราะห์
ที่รวดเร็ว อีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านระบบ
การให้บริการตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๘
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาระบบในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับ
อาหารยา ยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์
รังสี วัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้งนี้เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเฝ้าระวังความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการระหว่างหน่วยงาน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กบั หน่วยงานภายนอก
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๒) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถส่งใบคําร้องขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทาง
เว็บไซต์ส่งมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และแจ้งผลการรายงานผลการวิเคราะห์แจ้งตอบกลับ
ผ่านระบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(๓) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(๔) เพื่อให้ผู้รับบริการมีความสะดวก รวดเร็วได้รับผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว อีกทั้งช่วยประหยัด
งบประมาณของประเทศได้ด้วย
 เป้าหมาย
(๑) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทใี่ ห้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๒) พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสํานักงานอาหารและยา(อย.) สํานักงาน
สาธารณะสุข(สสจ) ห้องปฏิบัติการภาครัฐหรือเอกชน และประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- จํานวนหน่วยงานภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
(๒) ผลลัพธ์
- ร้อยละของความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูลของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ อยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- จํานวนหน่วยงานภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละของความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูลของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ อยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) ศึกษาระบบงานปัจจุบัน ความต้องการในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
(๒) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
(๓) กําหนดรายการข้อมูลและจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน
(๔) พัฒนาระบบเพื่อการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
(๕) ติดตั้งและทดสอบระบบ
(๖) อบรมผู้ใช้งาน
(๗) เริ่มใช้งานระบบ
 ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๒ ปี [พ.ศ.๒๕๕๙,๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
รวม
 โครงการที่เกี่ยวข้อง

๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท
๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท

-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ระบบสารสนเทศในส่วนกลาง ระยะที่ ๑)
Server (Medium Scale)
Application and Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Database Management System
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐.
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐.
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

เดือน
๒
๑
๒
๔
๔
๒
๒
๖
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๓

จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๒
๑
๔
๘
๘
๒
๒
๖
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน
๑๐%

ราคารวม
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐.
๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐.
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ระบบสารสนเทศในส่วนกลาง ระยะที่ ๒)
Server
Application and Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software
Server Operating System
Database Management System
Application Development/Implement
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐๐

เดือน
๒
๑
๒
๔
๔
๒
๒
๖
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๒
๑
๔
๘
๘
๒
๒
๖
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน
๑๐%

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๔

ราคารวม
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศมีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึง
จําเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางของการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบงานสารสนเทศภายในองค์กรและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ที่มีส่วนของฐานข้อมูลก็จําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงหรือใช้งานระบบฐานข้อมูลกลาง
เพื่อลดความซ้ําซ้อนและช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
(๒) ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
(๓) ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้อง และไม่ซ้ําซ้อน
 เป้าหมาย
(๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีฐานข้อมูลกลาง
(๒) ระบบสารสนเทศต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางได้
(๓) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถบริหารจัดการและควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระดับ
ฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง
- มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล
- มีมาตรฐานการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
(๒) ผลลัพธ์
- ระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูล
กลาง
- ข้อมูลที่จัดเก็บมีคุณภาพและความสอดคล้องกันระหว่างระบบสารสนเทศต่างๆ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
มีระบบฐานข้อมูลกลาง
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
-

มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูล
มีมาตรฐานการควบคุมสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- จํานวนระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทใี่ ช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง
- สัดส่วนระหว่างระบบสารสนเทศที่ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางกับระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ในปีที่ ๒ หลังจาการดําเนินการและเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕
ในปีถัดไป
- ร้อยละของความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้อมูลของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ อยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) พิจารณาคุณสมบัติระบบฐานข้อมูลกลาง
(๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
(๓) การตรวจสอบการใช้งานระบบข้อมูลกลาง
(๔) โอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ
(๕) ปรับระบบสารสนเทศเดิมให้ใช้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง
(๖) กําหนดมาตราฐานให้การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้ใช้ระบบฐานข้อมูลกลางทั้งหมด
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๐,๐๖๒,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท
๒๔,๘๗๘,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ระบบสารสนเทศในส่วนกลาง ระยะที่ ๑)
Server (Enterprise Scale)
Database Server RISC Machine [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
SAN Storage [Enclosure ๒๔ units] with Dual RAID Controller
SAS Hard Drive [๙๐๐ Gbytes]
SAN Switch [FC ๘-๑๖Gbps ๑๖ Port]
System Software (Enterprise Scale)
Server Operating System
Database Management System
Virtual Machine Software
Application Development Module Based
Complicate Module (Data Migration)
Training
System Software Course
Middleware Course
Hardware Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย
๒,๕๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๕๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๑๘,๐๕๕,๐๐๐

จํานวน
จํานวน
๒
๑
๒๔
๒
จํานวน
๒
๔
๒
จํานวน
๑
จํานวน
๕
๕
๕
จํานวน
๑๐%

ราคารวม
๘,๗๘๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐
๖,๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๕๐,๐๐๐
๒,๕๕๐,๐๐๐
๕๒๕,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๒๒๕,๐๐๐
๒,๐๐๗,๐๐๐
๒,๐๐๗,๐๐๐
๒๐,๐๖๒,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๒.๕ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับองค์กรในปัจจุบัน
เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างไรก็ตามการดําเนินการด้านนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จําเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ต้องให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก นอกจากนั้นต้องวิเคราะห์
ออกแบบระบบให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตได้
การศึกษาวิเคราะห์ออกแบบดังกล่าวจําเป็นต้องดําเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งใน
ด้านการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางด้านระบบ ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเครือข่าย เพื่อให้ระบบที่ได้
จากการวิเคราะห์มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลักวิชาการ เนื่องจากบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในปัจจุบันยังมีความเชี่ยวชาญไม่ครอบคลุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกด้านอย่างเพียงพอ
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงมีความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ให้
คําปรึกษาในการกําหนดนโยบาย ให้คําปรึกษาในการพัฒนาระบบ ช่วยติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ
รวมทั้งให้คําปรึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อมีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) เพื่อช่วยตรวจทานและนําเสนอนโยบายการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) เพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน
และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้
(๔) เพื่อติดตามและกํากับดูแลการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้เป็นไปตามโครงการ แผนงานและ
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กําหนด
(๕) เพื่อช่วยประเมินการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณ
(๖) เพื่อช่วยประเมินความก้าวหน้า ความเหมาะสม ปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นข้อสนเทศในการ
ตัดสินใจยกเลิกหรือดําเนินการโครงการต่อ
 เป้าหมาย
(๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๒) ถ่ายทอดความรู้ด้านสารสนเทศแก่บุคลากรด้านICT ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- คณะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ผลลัพธ์
- ประสิทธิภาพการทํางานของคณะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
สามารถจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละของระบบงานสารสนเทศที่ดําเนินการได้ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ระดับความพึงพอใจในการบริหาร จัดการด้าน ICT ในระดับดีละดีมากไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) กําหนดและพิจารณาเงื่อนไขในการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยดําเนินการด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร การจัดการความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติและกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบทีมงานที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
(๓) การปฏิบัติงานของที่ปรึกษารวมทั้งการการถ่ายทอดความรู้ระหว่างคณะที่ปรึกษากับบุคลากร
ด้านสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๔) การประเมินผลการดําเนินการของคณะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๒ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ศ.๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

คุณสมบัติของที่ปรึกษา
- คณะที่ ปรึกษาต้องประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย ๓ คน ที่ปรึกษาต้องสําเร็จระดั บ
การศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ที่ปรึกษาต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้าน
o การบริหารจัดการเทคโนโลยี
o การพัฒนาระบบสารสนเทศ
o การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
o การรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ที่ปรึกษาต้องมีความเข้าใจในกระบวนงานและระบบงานสารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- (ที่ปรึกษาต้องมีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน่ ว ยงานเอกชนที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ อย่ า งน้ อ ย ๕
หน่วยงาน ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา
- มีเอกสารรับรองผลงานจากหน่วยงานที่ได้รับการปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดให้บุคลากรในคณะที่ปรึกษามีเวลาที่สามารถทุ่มเท
ให้กับงานที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มความสามารถ
- ที่ปรึกษาต้องมีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ดี

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ค่าจ้างที่ปรึกษา)
ที่ปรึกษาไทย
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๓๐+ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๒๑-๓๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๑๑-๒๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี
บุคลากรสนับสนุน
เลขานุการโครงการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Operation
Management and Operation Cost

รายการ

ราคาต่อหน่วย
๑๔๐,๐๐๐
๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒,๒๕๐,๐๐๐

เดือน
๑
๒
๓
๔
๔
๖
๕

จํานวน
คน
๑
๒
๒
๒
๒
๑
๒

จํานวน
๑
๔
๖
๘
๘
๖
๑๐
จํานวน
๑๐%

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
งบประมาณ
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
๒,๕๐๐,๐๐๐
๐
๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐
๐
๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐
๐
- ๕,๐๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
- ๕,๐๐๐,๐๐๐

ราคาต่อหน่วย

ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

ราคารวม
๒,๒๕๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๕๖๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๒.๖ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยและการตรวจชันสูตรด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ โดยการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพี่อ
ผลการสร้างเสริมสุ ขภาพที่ ดีแ ก่ประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ทํ าให้
สามารถพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง เพื่ อ การสนั บ สนุ น กระบวนการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคของ
ประชาชน โดยมีอํานาจหน้าที่ และแนวทาง วิธีการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ทั้งนี้เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการและให้บริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ สํานัก/กอง ต่างๆ ภายใต้กรม เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นต้องมีแผนงานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ระยะสั้น และระยะกลาง ดังนั้นการดําเนินการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สําหรับ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ จึงเป็นสิ่งสําคัญในการเตรียมความพร้อมด้าน ICT
ที่นําเสนอหลักการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาปรับใช้ในการดําเนินการต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมายของกรม
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อศึ ก ษา วิเคราะห์ และกํ าหนดความต้อ งการของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการให้ บริก าร
สารสนเทศร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๒) เพื่อทบทวนและจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) เพื่อกําหนดแนวนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ตอบสนองและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 เป้าหมาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๖๒๒๕๖๖ ที่สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจ ตลอดจนการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
(๒) ผลลัพธ์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
-

แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ของกรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ส นับสนุน วิสัยทัศ น์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของ
องค์กร

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตั
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
-

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทําแผนแม่บทแผนแม่บท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับหน่วยงานภาครัฐ
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- สามารถจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้อย่างเหมาะสม
- ร้อยละของความเชื่อมั่นของผู้บริหารและบุคลากรด้าน ICT ที่มีต่อแผนแม่บทด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรด้าน ICT ในการทํางานร่วมกับที่ปรึกษาในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

๑

๒

๓

๔

ช่วงเวลา (เดือน)
๕ ๖ ๗ ๘

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

(๑) กําหนดคุณลักษณะของที่ปรึกษาด้าน

ICT ในการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของ วพ.
(๒) ร่าง TOR จัดจ้างที่ปรึกษา
(๓) ที่ปรึกษาดําเนินการประเมินผลการ
ดําเนินการด้าน ICT ตามที่กําหนดใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของ วพ. ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖
(๔) การสํารวจ ศึกษาและวิเคราะห์ด้าน ICT
โดยที่ปรึกษาภายใต้การสนับสนุนจาก
ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ
(๕) จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและ
สัมมนาพิจารณ์
(๖) ส่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ วพ. ปี พ.ศ.๒๕๖๒๒๕๖๖
(๗) ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี [พ.ศ.๒๕๖๐]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๐๐๔,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

-

๓,๐๐๔,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/งบประมาณ
รายการ (ค่าจ้างที่ปรึกษา)
ที่ปรึกษาไทย
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๓๐+ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๒๑-๓๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๑๑-๒๐ ปี
ที่ปรึกษาไทยประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี
บุคลากรสนับสนุน
เลขานุการโครงการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย
๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๒,๐๐๐.๐๐
๒,๗๐๓,๐๐๐

เดือน
๑
๒
๓
๔
๗
๗
๗

จํานวน
ราคารวม
คน จํานวน ๒,๗๐๓,๐๐๐
๑
๑ ๑๔๐,๐๐๐
๒
๔ ๕๐๐,๐๐๐
๒
๖ ๖๐๐,๐๐๐
๒
๘ ๕๖๐,๐๐๐
๓
๒๑ ๖๓๐,๐๐๐
๑
๗ ๑๐๕,๐๐๐
๒
๑๔ ๑๖๘,๐๐๐
จํานวน ๓๐๑,๐๐๐
๑๐% ๓๐๑,๐๐๐
๓,๐๐๔,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๓.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) สํานักงานเลขานุการกรม
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประกาศใช้ กฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริการสาธารณะ สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔
กํ า หนดให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ เอกชนที่ ได้ รับ การสนั บสนุ น จากรัฐ ต้ อ งจั ด ให้ ข้อ มู ล ข่ า วสาร บริ ก ารสื่ อ
สาธารณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อยู่ในความควบคุมดูแล ต้องอยู่ในรูปแบบ วิธีการหรือ
ช่องทางที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การพัฒนาเว็บไซต์ ตามหลัก Web Accessibility คือ
การออกแบบเว็บไซต์ โดยอิงตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้น วางโครงสร้าง
และออกแบบหน้าจอ โดยคํานึงถึงลําดับในการเข้าถึงข้อมูล โดยที่ยังคงความสวยงาม แยกเนื้อหาและการ
ออกแบบทําให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/แก้ไขเนื้อหาได้ง่าย ซึ่งจะส่งผลให้เข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์และให้บริการใช้งาน
มาตลอด ดังนั้นการดูแลบํารุงรักษาเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมาก เพื่อทําให้ระบบเว็บไซต์สามารถ
ทํางานได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อสามารถรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการให้มีความครอบคลุมมากขึ้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้องวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และให้เว็บไซต์มีขีดความสามารถรองรับ
เทคโนโลยี่แบบใหม่ ตามหลัก Web Accessibility ซึ่งเป็นการออกแบบเว็บไซต์โดยอิงตามแนวทางการพัฒนา
ที่เป็นมาตรฐานเพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้นวางโครงสร้างและออกแบบหน้าจอโดยคํานึงถึงลําดับในการเข้าถึง
ข้อมูลโดยที่ยังคงความสวยงามแยกเนื้อหาและการออกแบบทําให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/แก้ไขเนื้อหาได้ง่ายซึ่งจะ
ส่งผลให้เข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานได้สะดวกยิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามหลัก Web Accessibility
(๒) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้สู่สาธารณะและสากลใน
มาตรฐานตามที่ W3C กําหนด และสามารถบริหารปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยได้ตามต้องการ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- เว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลัก Web Accessibility

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๒) ผลลัพธ์
- เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและผ่านเกณฑ์ความสําเร็จตามมาตรฐาน W๓C
Compliance
- จํานวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
-

มีเว็บไซต์เป็นเสมือนศูนย์กลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและ
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวนหน่วยงานย่อยที่ใช้รูปแบบที่กําหนดให้

(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
-

เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและผ่านเกณฑ์ความสําเร็จตามมาตรฐาน W๓C
Compliance และผ่านเกณฑ์ความสําเร็จในระดับทริปเปิ้ลเอ (AAA)
จํานวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ก่อนการพัฒนา
ความพึงพอใจของบุคลากรของหน่วยงานกับเว็บไซต์ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ผลการประเมินเว็บไซต์จากผู้ประเมินภายนอกอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

 แผนการดําเนินงาน
(๑) จัดร่างแผนการพัฒนาเว็บไซต์ ตามหลัก Web Accessibility
(๒) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ ตามหลัก Web Accessibility
(๓) ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ตามหลัก Web Accessibility
(๔) พัฒนาหรือเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างข้อมูลในส่วนของรูปภาพและคําอธิบาย
(๕) ตรวจสอบเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือและกลุ่มผู้ใช้งานจริง
(๖) ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
(๗) พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗, ๒๕๕๘, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๙๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๑,๐๐๐ บาท
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๑
รวม
 โครงการที่เกี่ยวข้อง

๒๕๑,๐๐๐ บาท
๒,๕๙๒,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๑]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๓๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

เดือน
๑
๑
๓
๓
๓
๒
๑
๕
๑

คน
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๑

จํานวน
๑
จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
๓
๖
๖
๒
๑
๕
๑
จํานวน
๕
๓
จํานวน
๑๐%

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๘

ราคารวม
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ
ค่าบํารุงรักษาระบบ
รวม

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐
๐
๙๐,๐๐๐
๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๐
๐
๐
๐
๐
๑ ๒๕๑,๐๐๐
๑ ๒๕๑,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๕๑,๐๐๐
๒๕๑,๐๐๐

ราคาต่อหน่วย

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖๙

งบประมาณ
๒,๐๙๐,๐๐๐
๕๐๒,๐๐๐
๒,๕๙๒,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ทุกหน่วยงาน
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์มีหน่ วยงานต่างๆ หลายแห่งที่ได้เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้
รวมทั้งการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของตนเอง อย่างไรก็ตามรูปแบบของ
เว็บไซต์และการนําเสนอข้อมูล ข่าวสารและบริการต่างๆ นั้นมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทําให้ขาดความเป็น
เอกภาพของหน่วยงานและอาจทําให้ผู้ใช้บริการภายนอกเกิดความสับสนได้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงสมควรอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ภายในต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและกําหนดรูปแบบของเว็บไซต์ให้ป็นไปตามแนวทางที่กรม
วิทยาศาสตร์ต้องการในรูปแบบเดียวกันและยังสามารถรองรับการดําเนินการของหน่วยงานย่อยต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อยจึงเป็นโครงการที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จําเป็นต้องดําเนินการ
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพั ฒนาเว็บ ไซต์ของหน่ วยงานย่อยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใ ห้เป็ นเอกภาพและมี
รูปแบบเดียวกัน
(๒) เพื่อให้การบริหารจัดการเว็บไซต์ของกรมทยาศาสตร์การแพทย์สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) เพื่อให้ผู้ใช้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
 เป้าหมาย
(๑) สามารถให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถบริหารจัดการ และกําหนดมาตรฐานเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายในรูปแบบเดียวกันได้
(๒) หน่วยงานต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ในการ
รองรับภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) ผลลัพธ์
- รูปแบบของเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มรี ูปแบบ
เดียวกัน
- คุณสมบัติของเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ เป็นที่ยอมรับของบุคลากร และผู้เข้าชม
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนหน่วยงานย่อยที่ใช้รูปแบบที่กําหนดให้
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- จํานวนหน่วยงานภายใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้เว็บไซต์ที่เป็นรูปแบบเดียวกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- ความพึงพอใจของบุคลากร และผู้เข้าชมเว็บไซต์ของกรมฯ ในระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) ศึกษาขอบเขตความต้องการของรูปแบบเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อย
(๓) ออกแบบคุณสมบัติต่างๆ ของโครงสร้างเว็บไซต์ที่สามารถรองรับความต้องการของหน่วยงาน
ภายในและเป็นไปตามหลัก Web Accessibility
(๔) พัฒนาหรือเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๕) ตรวจสอบคุณสมบัติของเว็บไซต์โดยกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ทดสอยโดยการใช้งานจริง
(๗) ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 พัฒนาปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘, ๒๕๖๐-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๒๔๐,๐๐๐ บาท
๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๑]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๓๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐

เดือน
๑
๑
๓
๓
๓
๒
๑
๕
๑

คน
๑
๑
๑
๒
๒
๑
๑
๑
๑

จํานวน
๑
จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
๓
๖
๖
๒
๑
๕
๑
จํานวน
๕
๓
จํานวน
๑๐%

ราคารวม
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๒๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๓๓๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ

ราคาต่อหน่วย

ระบบสารสนเทศในส่วนกลาง ๒,๐๐๐,๐๐๐
ค่าบํารุงรักษาระบบ
รวม

๒๕๕๗

๒๕๕๘

จํานวน งบประมาณ จํานวน

๐ -

งบประมาณ

๑ ๒,๐๐๐,๐๐๐
๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙

๒๕๖๐

จํานวน งบประมาณ จํานวน

๐ ๐ -

งบประมาณ

๐ ๑ ๒๔๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐

๒๕๖๑
จํานวน

งบประมาณ

๐ ๑ ๒๔๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๓

งบประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐
๒,๔๘๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๓.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่างของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) หน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าที่ในการกําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สาร
ระเหย เครื่องสําอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย ทางสาธารณสุข ชีววัตถุ รังสี สมุนไพร และการ
ชันสูตรโรค เป็นต้น นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการในด้านต่างๆ อีก
ด้วย อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆ มีการจัดเก็บข้อมูลโดยแยกเก็บตามหน่วยงานและมีรูปแบบการจัดเก็บ
ข้อมูลแตกต่างกันส่งผลให้การสืบค้นข้อมูลและการนําช้อมูลไปบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทําได้ยาก
ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบการรั บ ตั ว อย่ า งและผลการตรวจวิ เ คราะห์ ท าง
ห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบเดียวกันจึงมีความสําคัญที่สามารถช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ อีกทั้งทําให้การบริหารจัดการระบบสามารถทํา
ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศจัดการตัวอย่างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นระบบ
เดียวกันสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกหน่วยงาน มีรูปแบบการทํางานแบบ web based
application ซึ่งมีการประมวลผลรายงาน แบบ real time web service และผูใ้ ช้บริการ
สามารถส่งตัวอย่าง และสืบค้นข้อมูลผลการวิเคราะห์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้
(๒) เพื่อปรับปรุงให้การบริหารจัดการงานรับตัวอย่างของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
(๓) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกลางด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สาํ หรับนําไปสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
การคุ้มครองผูบ้ ริโภค รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
 เป้าหมาย
(๑) มีระบบสําหรับให้ผู้รับบริการส่งตัวอย่างและสืบค้นข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผ่าน
Internet รูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๒) มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การรั บ ส่ ง ตั ว อย่ า งและผลการวิ เ คราะห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) มีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การตัดสินใจของผู้บริหาร การคุ้มครองผู้บริโภค ควบคุมโรคและเฝ้าระวังโรคทางห้องปฏิบัติการ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถบริหารจัดการงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจทั้งต่อ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ
(๒) ผลลัพธ์
ผู้รับใช้บริการสามารถส่งตัวอย่าง ติดตามสภานภาพและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มรี ะบบการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็วขึ้นและเป็นระบบเดียวใช้งานได้ทุก
หน่วยงาน
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
-

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบบริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่างตามแผนที่กําหนด

(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในรับส่งตัวอย่างและรับผลการวิเคราะห์ในระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) บํารุงรักษาระบบสารสนเทศเดิมสําหรับการบริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่าง
(๒) ประเมินผลการใช้งานและเก็บรวบรวมรูปแบบข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการให้บริการตรวจ
ตัวอย่างเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่างใหม่
(๓) กําหนดข้อมูลและกลุ่มข้อมูลตลอดจนคุณสมบัติของระบบบริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่าง
(๔) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่าง
(๕) ออกแบบคุณสมบัติต่างๆ ของระบบบริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่างที่สามารถรองรับความ
ต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ตรวจสอบคุณสมบัติระบบบริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่างโดยกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๗) ทดสอบการใช้งานในระดับฟังก์ชั่นและการใช้งานจริง
(๘) ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
(๙) พัฒนาปรับปรุงระบบให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจและความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗, ๒๕๕๙-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐

๑๐,๒๑๒,๐๐๐ บาท
๖,๙๔๓,๐๐๐ บาท
๖,๙๔๓,๐๐๐ บาท

พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๑,๒๒๖,๐๐๐ บาท
๒๕,๓๒๔,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑)
Server (Medium Scale)
Database Server [Internal Harddisk
Controller with RAID ๕]
Application Server [Internal Harddisk
Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Database Management System
Application Management System
Middleware Software
Application Development Role/Time
Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Middleware Course
Hardware Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อ
หน่วย

จํานวน

ราคารวม
จํานวน

๑,๔๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑

๕๐๐,๐๐๐

๔๕๐,๐๐๐

๒

๙๐๐,๐๐๐
๑,๙๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐

จํานวน
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐

๓
๑
๒
๒
เดือน

๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๙,๑๙๐,๐๐๐

๖
๕
๕
๖
๘
๓
๒
๙
๔

คน
๑
๒
๒
๒
๔
๒
๒
๑
๒

จํานวน

๔,๗๖๕,๐๐๐
๖
๔๘๐,๐๐๐
๑๐
๗๐๐,๐๐๐
๑๐
๖๐๐,๐๐๐
๑๒
๖๖๐,๐๐๐
๓๒
๑,๔๔๐,๐๐๐
๖
๒๑๐,๐๐๐
๔
๑๖๐,๐๐๐
๙
๓๑๕,๐๐๐
๘
๒๐๐,๐๐๐
จํานวน ๑,๑๒๕,๐๐๐
๑๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕
๕๐,๐๐๐
๑๐
๓๕๐,๐๐๐
๕
๒๒๕,๐๐๐
จํานวน ๑,๐๒๒,๐๐๐
๑๐% ๑,๐๒๒,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๑)

ราคาต่อ
หน่วย

จํานวน

ราคารวม
๑๐,๒๑๒,๐๐๐

รายการ (ระบบสารสนเทศ ระยะที่ ๒)
Application Development Role/Time
Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อ
หน่วย

จํานวน
เดือน

๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐.
๕,๑๔๕,๐๐๐

๕
๔
๕
๖
๘
๓
๒
๙
๔

คน
๑
๒
๒
๒
๔
๒
๒
๑
๒

ราคารวม
จํานวน

๔,๕๔๕,๐๐๐
๕
๔๐๐,๐๐๐
๘
๕๖๐,๐๐๐
๑๐
๖๐๐,๐๐๐
๑๒
๖๖๐,๐๐๐
๓๒
๑,๔๔๐,๐๐๐
๖
๒๑๐,๐๐๐
๔
๑๖๐,๐๐๐
๙
๓๑๕,๐๐๐
๘
๒๐๐,๐๐๐
จํานวน ๖๐๐,๐๐๐
๑๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๑๐
๑๐๐,๐๐๐.
จํานวน ๕๗๒,๐๐๐
๑๐% ๕๗๒,๐๐๐
๕,๗๑๗,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ
ระบบสารสนเทศ
ระยะที่ ๑
ระบบสารสนเทศ
ระยะที่ ๒
ค่าบํารุงรักษาระบบ
รวม

๒๕๕๗
๒๕๕๘
จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ

ราคาต่อหน่วย
๑๐,๒๑๒,๐๐๐

๐

-

๕,๗๑๗,๐๐๐

๐

-

-

๑.๐๐
๐

๒๕๕๙
จํานวน งบประมาณ

๒๕๖๑
จํานวน งบประมาณ

งบประมาณ

๑๐,๒๑๒,๐๐๐

๐

-

๐

-

๐

-

๑๐,๒๑๒,๐๐๐

-

๑

๕,๗๑๗,๐๐๐.

๑

๕,๗๑๗,๐๐๐

๐

-

๑๑,๔๓๔,๐๐๐

๑

๑,๒๒๖,๐๐๐
๖,๙๔๓,๐๐๐

๑

๑,๒๒๖,๐๐๐
๖,๙๔๓,๐๐๐

๑

๐
-

๒๕๖๐
จํานวน งบประมาณ

๑๐,๒๑๒,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๘

๑,๒๒๖,๐๐๐
๓,๖๗๘,๐๐๐
๑,๒๒๖,๐๐๐ ๒๕,๓๒๔,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๓.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบตั ิการ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
(๒) สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ ภารกิจในปัจจุบันและในอนาคตสําหรับการ
เป็นหน่วยงานด้านการกําหนดกฏเกณฑ์การบริหารด้านคุณภาพระดับชาติ (National Health Authority)
ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจะมีหน้าที่ตรวจสอบ รับรอง ขึ้น
ทะเบียน และตรวจสอบติดตามคุณภาพห้องปฎิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุข และเป็นศูนย์ข้อมูลด้านคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ฐานข้อมูลด้านศักยภาพการบริการและระบบรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในรูปแบบ Web based application เพื่อทําให้สามารถจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และสืบค้น
ได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนบริหารจัดการและให้บริการสุขภาพโดยรวมของประเทศ
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านศักยภาพการบริการ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)
(๒) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านศักยภาพการบริการทางห้องปฏิบัติการ
(๓) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ พรบ. ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
 เป้าหมาย
กรมวิทยาศาตร์การแพทย์ มีฐานข้อมูลด้านศักยภาพการบริการ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อนําไปใช้วางแผนบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และระบบส่งตรวจต่อที่มีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีฐานข้อมูลด้านศักยภาพการบริการ และมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แลพ
สาธารณสุข
(๒) ผลลัพธ์
- ผู้บริหาร นักวิชาการ และผผูป้ ฏิบัติงาน ได้ใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และยอมรับได้
ในการวางแผนงาน งบประมาณ และบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถให้บริการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการได้
เร็วขึ้นอย่างน้อย ๕๐ จากระบบเดิม
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการรับรองความสามารถทางห้องปฏิบัติการ
ร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) จัดซื้อ/จัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชนดําเนินการ ดังนี้
(๑.๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยแบ่งระบบ ดังนี้
ระบบการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ระบบการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ระบบ
ระบบข้อมูลพื้นฐานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลด้านห้องปฏิบัติการ
ระบบข้อมูลศักยภาพการบริการ และศูนย์ความเชี่ยวชาญ ของห้องปฎิบัติการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
(๑.๒) จัดหาอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์
(๑.๓) จัดฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(๑.๔) สสื่อสาร และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้งาน
 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘)
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

-

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ

จํานวน

ค่ า ว่ า จ้ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ เอกชนดํ า เนิ น
การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน

๑

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ค่าจัดทําโปรแกรม และพัฒนาระบบประมวลผลและ
รายงานผล รวมทั้ ง การดู แ ลและบํ า รุ ง รั ก ษา
โปรแกรม

๑

๕๙๔,๐๐๐

๕๙๔,๐๐๐

เครื่องคอมพิวเสตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑

๑

๑๓๒,๐๐๐

๑๓๒,๐๐๐

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑

๒

๒๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Network แบบที่ ๑

๑

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

รวม

ราคาต่อหน่วย (บาท)

รวม (บาท)

๑,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๓.๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
วิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสารความเสีย่ งทางห้องปฎิบตั ิการ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
(๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่ง
(๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบทบาทในการวิเคราะห์และเฝ้าระวัง การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ เพื่อการวิเคราะห์ การแปลผลและการ
เผยแพร่ผลการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ทําให้การเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศู นย์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ทั้ง ๑๔ แห่ง ในการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและสถานฉุกเฉินเป็นสิ่งสําคัญ
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๔ แห่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจําเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการเป็นเครื่องมือสนับสนุน
การดําเนินการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้า
ระวังและสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ
(๒) เพื่อการประสานงานในการให้บริการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวัง
และสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่งมีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบสารสนเทศการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์
เฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ ที่สามารถสนับสนุนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่ง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบสารสนเทศการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสาร
ความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ
(๒) ผลลัพธ์
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้า
ระวังและสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต

- ระบบสารสนเทศการเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสาร
ความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการสามารถพัฒนาได้ตามแผนที่กาํ หนด
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้า
ระวังและสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการได้ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ทั้ง ๑๔ หน่วย
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๘๐
- ร้อยละของเวลาในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) ศึกษากระบวนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยง
ทางห้องปฎิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) ออกแบบรูปแบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและสื่อสารความเสี่ยง
ทางห้องปฎิบัติการ
(๓) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวังและ
สื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ
(๔) ตรวจสอบการทํางานและคุณสมบัติระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝ้าระวัง
และสื่อสารความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการโดยกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ทดสอบการใช้งานจริง
(๖) จัดฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) สื่อสาร และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้งาน
(๘) ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
 ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๓.๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศงานตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด
แห่งชาติ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
ระบบดังกล่าวสามารถช่วยลดขั้นตอนและช่วงเวลาในกระบวนการตรวจคัดกรองได้เป็นอย่างดี การรายงาน
ผลตรวจวิเคราะห์ ติดตามผู้ป่วย สามารถทําได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากขึ้น
อย่างไรก็ตามข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดนั้น มีปริมาณมากถึง ๘๐๐,๐๐๐ ราย/ปี
และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีความต้องการที่จะนําฐานข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลและใช้งานเพิ่มเติมใน
รูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ดังนั้นศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดจึงมีความ
จํ าเป็นต้อ งดํ าเนิน การพั ฒ นาปรั บปรุ ง ระบบสารสนเทศดังกล่ าวให้ส อดคล้องต่อความต้องการเพิ่ มเติ ม
รวมทั้งการบํารุงดูแลรักษาฐานข้อมูลและระบบให้สามารถทํางานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ในส่วน
ของการรับตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และการรายงานผลแบบ real time
on-line web service ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งาน
(๒) เพื่อให้ระบบสารสนเทศของงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ ได้รับการบํารุงดูแล
รั ก ษา โดยผู้ เชี่ ย วชาญ ให้ มี ค วามพร้ อ มใช้ ง านตลอดเวลา และได้ รั บ การปรั บ ปรุง ตามความ
ต้องการของสถานบริการทั่วประเทศ
 เป้าหมาย
มีระบบสารสนเทศและข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดของประเทศ ที่สถานบริการ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปใช้ในการประเมินผล การติดตามรักษา และสถาณการณ์
ภาวะการขาดสารไอโอดีนของประเทศ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑.) ผลผลิต
ศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด สามารถบริหารจัดการงาน
ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง
รวดเร็ว เป็นที่พึงพอใจทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๒.) ผลลัพธ์
สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
สามารถดูรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ได้รับบริการที่
รวดเร็ว รายงานมีความถูกต้อง นําไปสู่การติดตามและรักษาทารกได้อย่างครบวงจร
ผ่านระบบเครือข่ายสาธารณสุขของประเทศ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้ระบบคัดกรองทารกแรกเกิดได้เร็วขึ้นอย่าง
น้อย ๕๐ จากระบบเดิม
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) จัดซื้อ/จัดจ้างบริษัทเอกชน ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา ระบบสารสนเทศงาน
ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ และ ระบบรายงานผลการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ทารกแรกเกิดแบบออนไลน์ ดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
(๒) จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน สําหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการบันทึก
ข้อมูล จัดทําแฟ้มประวัติทารกแรกเกิด ดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทน เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสามารถทํางานได้ต่อเนื่อง มี
ความมั่นคงปลอดภัย ดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ปี [พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑]

 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๒,๒๐๗,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๘๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๘๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๓๐๗,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
จํานวน
๑
ค่าจ้างบริษัทดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรก
เกิดแห่งชาติ
ค่าจ้างบริษัทดําเนินการบํารุงดูแลรักษา ระบบ ๕ (ปี)
สารสนเทศงานตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรก
เกิดแห่งชาติ
ค่าจ้างบริษัทดําเนินการพัฒนารูปแบบโปรแกรม
๑
รายงานผลการตรวจคั ด กรองฯ ให้ เ ป็ น แบบ
สากล (สองภาษา)
๑
ค่าจ้างบริษัทดําเนินการพัฒนาโปรแกรม
ประมวลผลการดําเนินงานตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
เครื่องคอมพิวเตอร์
๓๐
เครื่องสํารองไฟ
๑๐
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๒
รวม
-

ราคาต่อหน่วย
๑,๙๐๐,๐๐๐

รวม
๑,๙๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๑,๗๐๐
๑๗,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐
๖๔๐,๐๐๐
๑๐,๓๐๗,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๓.๗ โครงการจัดการข้อมูลผลการวิเคราะห์ (data management software)
สําหรับห้องปฏิบัติการ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) สํานักยาและวัตถุเสพติด
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
- ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
โครงการจัดการข้อมูลผลการวิเคราะห์สําหรับห้องปฏิบัติการ เป็นการจัดการข้อมูลจากเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ และข้อมูลเอกสาร เช่น Microsoft office การทํางานของระบบดังกล่าว
จะมีการเชื่อมโยงกันด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติในการจัดระเบียบและวางขั้นตอนการทํางาน
ในสํานักยาและวัตถุเสพติด ทําให้ลดปัญหาความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลของนักวิเคราะห์ ทําให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถควบคุ ม การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ สามารถนํ า ข้ อ มู ล จากเครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
ห้องปฏิบัติการมาเชื่อมโยง สร้างรูปแบบคํานวณและรายงานได้ มีระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสาร ลดปัญหา
การถ่ายโอนข้อมูลไปในโปรแกรมที่ไม่สามารถสอบกลับได้
ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจําเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมการจัดการข้อมูล ซึ่งต้องเป็น
โปรแกรมที่ได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานตามข้อกําหนด US FDA 21CFR Part11 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
เป็นไปตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 และมาตรฐานการเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีของ
องค์การอนามัยโลก (WHO PQ)
 วัตถุประสงค์
(๑) พั ฒ นาระบบคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ให้ ผ ลการตรวจวิ เ คราะห์ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการที่ดีขององค์การอนามัยโลก (WHO PQ)
(๒) พั ฒ นาระบบการจั ด การข้ อ มู ล ทั้ ง จากการรั บ ข้ อ มู ล จากเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ใ น
ห้องปฏิบัติการและข้อมูลเอกสาร โดยการเชื่อมกันด้วยยระบบเครือข่าย
(๓) การสร้างรูปแบบการคํานวณจากผลการวิเคราะห์และการจัดทํารายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
 เป้าหมาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีระบบการจัดการข้อมูลและจัดทํารายงาน เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ
เป็นไปตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และมาตรฐานการเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีของ
องค์การอนามัยโลก (WHO PQ)
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฎิบัติการ และ
ข้อมูลเอกสาร ที่มีการเชื่อมกันด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๒) ผลลัพธ์
-

-

-

การจัดการข้อมูลจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของสํานักยาและวัตถุเสพติด เป็นไป
ตามมาตรฐานตามข้อกําหนด US FDA21CFR Part11 เพือ่ ให้ห้องปฏิบัติการได้รับ
การรับรองตามระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 และมาตรฐาน
การเป็นห้องปฏิบัติการที่ดีขององค์การอนามัยโลก (WHO PQ)
ลดปัญหาความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลจากนักวิเคราะห์ ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ Flow งานมากขึ้น
ลดปัญหาการถ่ายโอนข้อมูลไปในโปรแกรมที่ไม่สามารถสอบกลับได้ เช่น
Microsoft excel เพื่อให้ห้องปฏิบัติการเป็นไปตามระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
สามารถนําข้อมูลจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในห้องปฎิบัติการมาเชื่อมโยง สร้าง
รูปแบบการคํานวณจากผลการวิเคราะห์และรายงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยระดับชั้นการเข้าถึงข้อมูล
มีระบบสืบค้นข้อมูลและจัดเก็บ ทําให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น
สํานักยาและวัตถุเสพติดสามารถดําเนินการตรวจวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ ระบบ
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
จัดซื้อ/จัดจ้างบริษัทเอกชน ดําเนินการดังนี้
พ.ศ.๒๕๕๘ ติดตั้งเครือข่ายและโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการเชื่อมต่อและสั่งงานเครื่อง HPLC
ทั้งหมด ให้อยู่บนฐานข้เอมูลเดียวกัน โดยกําหนดการใช้งานเริ่มต้น ๗ คน รวมถึงทดสอบและสอบเทียบระบบ
ให้ได้มาตรฐานสากลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และติดตั้งเครือข่าย Scientific Data Management และวาง
ระบบเครือข่ายเริ่มต้น จากผู้ใช้งาน ๗ คน จํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมระบบเริ่มต้น จากผู้ใช้งาน ๗
คน จํานวนเครื่องมือที่เชื่อมระบบเริ่มต้น ๑๓ เครื่อง เพื่อต่อเชื่อมกับระบบเครือข่าย HPLC และเก็บรวบรวม
เอกสารให้สามารถสอบกลับได้ วางระบบการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้งานหลายระดับชั้น คาดใช้วงเงินประมาณ
๑๓ ล้านบาท
พ.ศ.๒๕๕๙ จัดการระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลภายในการทํางานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ต่างๆ ที่มีอยู่ให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันและปรับปรุง SOPs ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงกระบวนการทํางานต่างๆ โดบทําการทดสอบและสอบเทียบระบบให้ได้มาตรฐานสากลอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง คาดใช้งบประมาณ ๓.๕ ล้านบาท กรณีที่มีการเพิ่มจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ๕ เครื่อง ผู้ใช้งานใน
ระบบ ๕ คน งบประมาณเพิ่มเติมอีก ๑.๕ ล้านบาท รวมวงเงินงบประมาณ ๕ ล้านบาท
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๐ ทําระบบเก็บข้อมูลตัวอย่าง (Sample management) เชื่อมโยงเข้าระบบ พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบ electronics signsture อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการทดสอบและสอบเทียบระบบให้ได้
มาตรฐานสากลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง คาดใช้งบประมาณ ๔ ล้านบาท
พ.ศ.๒๕๖๑ ปรับปรุงเครือข่าย (Hardware update) และใช้คลังสินค้าและระบบฐานข้อมูลการ
ใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทําให้ผู้ใช้งานสามารถบ่งชี้ก่อนการใช้งานได้ รวมถึงทดสอบและสอบเทียบระบบ
ให้ได้มาตรฐานสากลอย่างน้อยปัละ ๑ ครั้ง คาดว่าใช้งบประมาณ ๔ ล้านบาท
พ.ศ.๒๕๖๒ พัฒนาระบบโดยรวมและทําให้การทํางานของโปรแกรมสามารถทดแทนการทํางาน
ด้าย Hard copy ได้ทั้งหมด รวมถึงสามารถออกใบรับรองสารมาตรฐานอัตโนมัติผ่านระบบได้ รวมถึงทดสอบ
และสอบเทียบระบบให้ได้มาตรฐานสากลอย่างน้อยปะละ ๑ ครั้ง คากว่าใช้วงเงินงบประมาณ ๔ ล้านบาท
 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รวม
๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
ลําดับ
รายการ
๑ ค่าว่าจ้างบริษัทดําเนินการพัฒนาติดตั้ง และอบรมโปรแกรมการ
บริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่างวัตถุเสพติดด้วยระบบ Bar Code
๒ เครื่องพิมพ์ Bar Code
๓ เครื่องอ่าน Bar Code
๔ โปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบ Application Server Unlimited
license
๕ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑
๖ เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒
๗ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA
๘ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA
๙ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Network แบบที่ ๑. ($$ หน้า/นาที)
๑๐ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จํานวน
๒

หน่วย
ระบบ

๒
๔
๒

เครื่อง
เครื่อง
Per
Server
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

๑
๑๐
๑
๑๐
๒
๒

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ลําดับ
รายการ
จํานวน
๑๑ ค่าว่าจ้างบริษัทดําเนินการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมจัดการข้อมูล
๑
ผลการวิเคราะห์ (Data Management Software)
สําหรับห้องปฏิบัติการ
ประกอบด้วย
- ค่าบริการติดตั้งโปรแกรม
- ค่าบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- ค่าบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล
- ค่าบริการอบรมและสอนการใช้งานโปรแกรม
๑
๑๒ ลิขสิทธิ์ระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลผลการวิเคราะห์
(Data Management Software) สําหรับห้องปฏิบัติการ
ประกอบด้วย
- ลิขสิทธิ์ โปรแกรมหลัก
- ลิขสิทธิ์โปรแกรมสําหรับผู้เข้าใช้งาน
- ลิขสิทธิ์โปรแกรมการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล
๑๓ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒
๒
๑๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่๑
๗
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)
๑๕ เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA
๒

หน่วย
ระบบ

PerServer

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙๐
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โครงการที่ ๓.๘

โครงการพัฒนาโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยให้บริการประเมิน
คุณภาพการตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขทั่วประเทศ ในสาขาต่างๆ เช่น สาขาโลหิตวิทยา สาขา
จุลชีววิทยาคลินิก สาขาเคมีคลินิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และสาขาธนาคารเลือด ในแต่ละสาขามี
จํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่า ๙๐๐ แห่ง และมีห้องปฏิบัติการอีกจํานวนมากกว่า ๓๐๐ แห่งที่สนใจจะสมัครเป็น
สมาชิก
การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาเคมีคลินิก เป็นการตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มี
รายการทดสอบหลากหลายชนิด ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการทดสอบจํานวน ๑๕ รายการ อย่างไรก็ตาม
โปรแกรมการประเมินผลและคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันมีข้อจํากัดจึงไม่สามารถขยายขอบข่ายรายการ
ตรวจวิเคราะห์และเปิดรับสมัครสมาชิกทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า ๑,๒๐๐ แห่งได้ จึงจําเป็นที่ต้อง
พัฒนาโปรแกรมการประเมินผลให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สามารถรองรับการประมวลผลจํานวนมาก และสามารถจัดทํารายงานผลให้ห้องปฏิบัติการสมาชิกด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะช่ วยเพิ่ มประสิท ธิภาพการทํางานส่งเสริมการควบคุม คุณภาพและการพั ฒนาระบบ
คุณภาพของห้องปฏิบัติการ อันจะมีประโยชน์ในการชี้บ่งระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศไทยและ
เป็นแนวทางในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมสําหรับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
สาขาเคมีคลินิก
(๒) สามารถขยายขอบข่ายงานบริการในรายการทดสอบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการ
ของห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ส่งเสริมการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาระบบคุณภาพของ
ห้องปฏิบัติการ
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
(๔) เป็นฐานข้อมูลของประเทศในการชี้บ่งระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการของประเทศไทย เพื่อเป็น
แนวทางในการติ ดสิ น ใจเชิ งนโยบาย ตอบสนองต่ อยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของ
ประชาชน
(๕) สามารถขยายงานสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นช่องทางหนึ่งในการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
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 เป้าหมาย
(๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิกเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วในการรายงานผลแก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก
(๒) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มรี ะบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี เป็นฐานข้อมูลที่สามารถแสดงผล
การประเมินคุณภาพต่อเนื่อง สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการได้ มีความปลอดภัยในการเก็บสํารองข้อมูล สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลจํานวนมากได้อย่างรวดเร็ว
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑.) ผลผลิต
มีระบบประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิกที่ทันสมัย สอดคล้อง
กั บ เทคโนโลยี ใ นการตรวจวิ เ คราะห์ ผ ลทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ความสะดวก
รวดเร็วในการรายงานผลแก่ห้องปฏิบัติการสมาชิก
(๒.) ผลลัพธ์
สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการ
สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็วขึ้นและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน
มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี เป็นฐานข้อมูลที่สามารถแสดงผลการประเมินคุณ
ภาพต่อเนื่อง สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการได้
สามารถขยายขอบข่ายงานบริการในรายการทดสอบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ตอบสนอง
ความต้องการของห้องปฏิบัติการทั่วประเทศ ส่งเสริมการควบคุมคุณภาพและการ
พัฒนาระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถให้บริการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์แก่
สมาชิก ได้เร็วขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติแบบเดิม
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) จัดซื้อ/จัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษทั เอกชนดําเนินการ ดังนี้
- ศึกษาระบบ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก โดยแบ่งระบบต่างๆ ดังนี้
ระบบงานลงทะเบียนสมาชิก
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การกําหนดค่าปัจจัย ที่เกี่ยวกับการประเมินผล และการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ระบบการบันทึกผลข้อมูลหรือวิธีการรับรายงานผลจากสมาชิก
ระบบงานการจัดการข้อมูลผลการวิเคราะห์ของสมาชิก
ระบบการประเมินผล การจัดทํารายงาน การเชื่อมโยงข้อมูลและสรุป
ข้อมูลทางสถิติ
ระบบรักษาความปลอดภัย และการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
- จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการใช้ระบบโปรแกรมการประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์
- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน และผู้ดูแลระบบ
-

 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘)

 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
๘๒๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๖๐
๖๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๖๑
๖๐,๐๐๐ บาท
รวม
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
๑. ค่าว่าจ้างหน่วยงานภาครัฐ หรือ บริษัทเอกชน
ดําเนินการศึกษา พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สาขา เคมีคลินิก
๒. ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ของระบบที่ใช้งาน

จํานวน
๑

ราคาต่อหน่วย
๖๐๐,๐๐๐

รวม
๖๐๐,๐๐๐

๒

๗๕,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๓. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล ที่รองรับ
ต่อระบบงาน (คุณลักษณะไม่ต่ํากว่าเครื่องประมวลผล
แบบ ๒. หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่จําเป็นต่อการใช้งาน
โปรแกรมการประเมินคุณภาพฯ

๒

๓๕,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๕. ค่าดูแลและบํารุงรักษาโปรแกรมการประเมินคุณภาพฯ
รายปี

๓

๖๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

รวม

-

- ๑,๐๐๐,๐๐๐
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โครงการที่ ๓.๙ โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารคุณภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) สํานักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
(๒) สํานักวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) สํานักรังสีและเครื่องมือแพทย์
(๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการโครงการ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีภารกิจต่างๆ จํานวนมาก การดําเนินการในภารกิจต่างๆ ล้วน
แล้วแต่มีเอกสารประกอบ ทําให้ปริมาณของเอกสารต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเป็นจํานวนมาก
ปัญหาของเอกสารที่อยู่ในรูปแบบกระดาษคือมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง เสียพื้นที่ในการจัดเก็บ การค้นหา
เอกสารเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่หรือการอ้างอิงทําได้ยาก
ดังนั้นการพัฒนาโปรแกรมในการจัดการเอกสารคุณภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมทั้ง
ขั้นตอนการต่างๆ ตั้งแต่การเริ่มจัดทํา การอนุมัติใช้ การแจกจ่ายเอกสาร โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่
เกี่ยวข้อง ระบบดังกล่าวนี้จะช่วยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถบริหารจัดการเอกสารต่างๆ ได้มี
ประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการได้อีกด้วย
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อจัดการเอกสารระบบคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากเดิมที่จัดเก็บในรูปแบบ
Hard copy ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(๒) เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเอกสารคุณภาพ
 เป้าหมาย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบจัดการเอกสารคุณภาพและมีระบบฐานข้อมูลเอกสารคุณภาพ
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
ระบบจัดการเอกสารคุณภาพในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ผลลัพธ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถบริหารจัดการงานด้านเอกสารคุณภาพได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ระบบจัดการเอกสารคุณภาพในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กําหนด
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
-

 แผนการดําเนินงาน
(๑) จัดซื้อ/จัดจ้างบริษัทเอกชนดําเนินการ ดังนี้
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
(๓) จัดหาและติดตั้งระบบ
(๔) จัดการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง
(๕) การดูแลระบบให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๑,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
 รายละเอียดโครงการ/รายละเอียดงบประมาณ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่างด้านยา
โดยใช้ Bar Code
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) สํานักยาและวัตถุเสพติด
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานหลักของประเทศและเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านยา
และวัตถุเสพติด โดยสํานักยาและวัตถุเสพติดเป็นหน่วยงานกลางและมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๕ แห่ง ในการศึกษาวิจัยเฝ้าระวัง เพื่อเตือนภัยสุขภาพด้านยา และวัตถุเสพติด
สํานั กยาและวัต ถุ เสพติดได้ ดํา เนิ น การในการพัฒนาระบบ และกํ าหนดมาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์ การศึกษาวิจัย เพื่อเตือนภัยสุขภาพด้านยาและวัตถุเสพติด ประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ
ด้ า นยาและวั ต ถุ เ สพติ ด ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรฐานองค์ ก ารอนามั ย โลก เป็ น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านยาและวัตถุเสพติดด้วยมาตรฐานระบบคุณภาพ และ
พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีนําไปใช้ในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา
และวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์
อย่างไรก็ตาม สํานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน ได้จัดทําระบบ
สารสนเทศในส่วนงานวัตถุเสพติด อํานวยความสะดวกในการทํางาน ประสิทธิภาพ ภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของ
องค์กร แต่ ยังไม่มี ระบบสารสนเทศสํ าหรั บใช้ใ นการบริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่างยา ดั งนั้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสํานักยาและวัตถุเสพติดจึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบ ระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลและตัวอย่างด้านยา โดยใช้ Bar Code ตั้งแต่การรับตัวอย่างจนถึงการออกรายงานผลวิเคราะห์
ด้านยาเพื่อรองรับการประมวลผล และการจัดเก็บข้อมูลทางห้องปฏิบัติการในภาพรวมของกรม เพื่อตอบสนอง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และประเมิ น ความเสี่ ย งและเตื อ นภั ย สุ ข ภาพด้ า นยาและวั ต ถุ เ สพติ ด อย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนํามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์และตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ําซ้อนของกระบวนงาน โดยออกแบบกระบวนงาน
เป็น Single Entry ทําให้เกิดความรวดเร็วในการบันทึกและการสืบค้น
(๒) เพื่อนําระบบรหัสแท่ง (Bar Code) มาใช้ในลักษณะสร้างโดยอัตโนมัติ (automatic generate)
สําหรับการจัดการตัวอย่างยา เพื่อลดความผิดพลาดจากผู้ใช้งานและสามารถประยุกต์ใช้ในงานทั้งระบบ
(๓) เพื่อสร้างระบบรับตัวอย่าง ระบบแจ้งผล ระบบการบันทึกทางห้องปฏิบัติการ ระบบแจ้งหนี้
การตรวจ ระบบติดตามสถานะข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๔) เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสามารถตรวจสอบการ
เข้าถึงและการนําไปใช้
(๕) เพื่อให้มีระบบการประมวลผลข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ เป็นรายวัน รายเดือน รายปี หรือตาม
ช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถจัดเก็บข้อมูลทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูล การติดตามสถานะ
ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ การสอบย้อนกลับ การประมวลผลข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
(๖) เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารให้ เ กิ ด ความถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว ในการแจ้ ง ผลทาง
ห้องปฏิบัติการ
(๗) เพื่อจัดทําระบบ Back Office สําหรับเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อสร้างระบบในการเชื่อมโยงข้อมูล
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 เป้าหมาย
(๑) มีระบบสารสนเทศ ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจพิสูจน์และตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างยา ลดความ
ซ้ําซ้อนของกระบวนงาน
(๒) มีระบบรหัสแท่งที่ลดความผิดพลาดจากผู้ใช้งานและสามารถประยุกต์ใช้ในงานทั้งระบบ
(๓) มีระบบรับตัวอย่าง ระบบแจ้งผล ระบบการบันทึกทางห้องปฏิบัติการ ระบบแจ้งหนี้การตรวจ
ระบบติดตามสถานะข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ
(๔) มีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสามารถตรวจสอบการเข้าถึง
และการนําไปใช้
(๕) มีระบบการประมวลผลข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ รองรับการสืบค้นข้อมูล การติดตามสถานะ
ข้อมูลการตรวจพิสูจน์ การสอบย้อนกลับ การประมวลผลข้อมูลสําหรับผู้บริหาร
(๖) มีระบบให้บริการที่ถูกต้องและรวดเร็ว ในการแจ้งผลทางห้องปฏิบัติการ
(๗) มีระบบ Back Office เป็นฐานข้อมูลกลางจัดเก็บข้อมูลและระเบียบต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสาหรับองค์กรให้มี
คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
(๑) ระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการบริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่างยาโดยใช้รหัสแท่ง
(๒) ผลลัพธ์
- สํานักยาและวัตถุเสพติดสามารถบริหารจัดการงานด้านยาและวัตถุเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมีความถูกต้อง รวดเร็วขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- สามารถติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและรายงานข้อมูลด้านยาและวัตถุเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ลดความผิดพลาดของผู้ใช้งานโดยนําระบบรหัสแท่งมาประยุกต์ใช้
- ลดการสิ้นเปลืองกระดาษและลดภาระในการจัดเก็บเอกสาร
- ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการตรวจ/ พิสูจน์ ที่ขอรับบริการ
- สามารถจัดทําทะเบียนผู้รับบริการของสํานักยาและวัตถุเสพติดและเชื่อมโยงกับศูนย์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
สามารถดําเนินการจัดทําโครงการได้ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
เวลาที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมและรายงานข้อมูลด้านยาและวัตถุเสพติด
ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
- ความผิดพลาดของผู้ใช้งานโดยนําระบบรหัสแท่งมาประยุกต์ใช้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ
๒๐
- ค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษและการจัดเก็บเอกสารลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
- ระยะเวลาของผู้รับบริการตรวจ/ พิสูจน์ ที่ขอรับบริการลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) จัดซื้อ/จัดจ้างบริษัทเอกชนดําเนินการ ดังนี้
(๑.๑) พัฒนา วิเคราะห์ ระบบซอฟต์แวร์ และติดตั้ง อุปกรณ์ที่เสนอในโครงการให้
สามารถดําเนินการได้ ดังนี้
(๑.๑.๑) โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลและตัวอย่างยาโดยใช้รหัสแท่ง
ระบบงานระบบการรักษาความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้ระบบ
ระบบทะเบียนหน่วยงานผู้รับบริการตรวจยา (ส่งตัวอย่าง)
ระบบทะเบียนบุคคลผูส้ ่งตรวจพิสูจน์ยา (ส่งตัวอย่าง)
ระบบการรับตัวอย่างยา
ระบบการรับตัวอย่างยา ในส่วนของห้องปฏิบัติการ
ระบบการบันทึกผลการรับตัวอย่างยา
ระบบการแจ้งผลผู้รับบริการยา
ระบบการติดตามงานทางห้องปฏิบัติการยา
ระบบการออกเลขทะเบียนรับ และระบบงานหนังสือออก
(ธุรการ)
ระบบงานข้อมูลหลักของระบบ
ระบบงานกําหนด ค่าบริการ ค่ามาตรฐานในการตรวจ
วิเคราะห์
ระบบงานด้านการเงินการเก็บค่าตรวจวิเคราะห์ยา
ระบบการประมวลผล / รายงานสําหรับผู้บริหารรายงานผล
ทางสถิติ หรือ รายงานต่างๆ
ระบบงานสรุปภาพรวมการทํางานสํานักยาและวัตถุเสพติดใน
ส่วนของยาและวัตถุเสพติด
(๑.๑.๒) จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์โปรแกรมห้องปฏิบัติการ Lab Collector
Software ในส่วนของ Application Server จํานวน ๒ Server แบบ
Unlimited license
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๑.๑.๓) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์
(๑.๒) ขั้นตอนการพัฒนาระบบฯพร้อมจัดทําเอกสารการวิเคราะห์ระบบ
(๑.๒.๑) การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analysis and
Design) ให้ใช้หลักการ
SSAD: Structured System Analysis and Design หรือ
OOSAD: Object Oriented System Analysis and Design
พร้อมจัดทําเอกสารการวิเคราะห์ระบบ
(๑.๓) การเขียนโปรแกรม (Programming) ให้ใช้หลักการ Structured
Programming หรือ OOP: Object Oriented Programming
(๑.๓.๑) การจัดส่งคู่มือระบบงาน (System Documentation)
ประกอบด้วย
คู่มือระบบงาน (System Documentation) ได้แก่ Data Flow
Diagram, Data Dictionary หรือ Use case Diagram, Data
Dictionary และ/หรืออื่นๆ ที่จําเป็นเพื่อใช้ตรวจสอบโปรแกรม
คู่มือการติดตั้งและดูแลโปรแกรม (Program Documentation)
ได้แก่ การติดตั้งโปรแกรม การอัพเดทโปรแกรม อื่นๆ ที่จาํ เป็น
คู่มือการใช้งาน (User Documentation) สําหรับผูใ้ ช้งาน
(๑.๔) การทดสอบระบบงาน (System Testing) ผู้พัฒนาระบบงาน จะต้องทําการ
ทดสอบและทํ า การแก้ ไ ขส่ ว นที่ บ กพร่ อ งจนสามารถใช้ ง านได้ ต าม
วัตถุประสงค์
(๑.๕) จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในส่วนของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบงาน ตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
(๒) รายละเอียดจําแนกตามกิจกรรม หน่วยนับและเป้าหมายแต่ละปีจนสิ้นสุดโครงการ
(๒.๑) ดําเนินการจัดซื้อและจัดจ้างบริษัท
(๒.๒) ส่งมอบอุปกรณ์ในส่วนฮาร์ดแวร์
(๒.๓) พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระบบงาน
(๒.๔) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาระบบและผู้ปฏิบัติงาน
(๒.๕)
 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๔,๙๙๖,๒๐๐บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑

-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รวม

๔,๙๙๖,๒๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ
ค่าว่าจ้างบริษัทดําเนินการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมการบริหาร
จัดการข้อมูลและตัวอย่างวัตถุเสพติดด้วยระบบ Bar Code
โปรแกรมลิขสิทธิ์โปรแกรมห้องปฏิบัติการ Lab Collector
Software ในส่วนของ Application Server แบบ Unlimited
license
เครื่องพิมพ์ Bar Code
เครื่องอ่าน Bar Code
จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบ Application Server Unlimited
license
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒
เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๒ KVA
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Network แบบที่ ๑. (๓๕ หน้า/นาที)
รวม

จํานวน
๑

ราคาต่อหน่วย

รวม

๓,๔๖๐,๐๐๐ ๓,๔๖๐,๐๐๐

๒

๙๙,๐๐๐

๑๙๘,๐๐๐

๒
๔
๒

๘๘,๐๐๐
๑๐,๔๐๐
๘๘,๐๐๐

๑๗๖,๐๐๐
๔๑,๖๐๐
๑๗๖,๐๐๐

๒
๑
๑๐
๑
๑๐
๘
-

๑๒๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒๓๖,๐๐๐
๕,๓๐๐
๕๓,๐๐๐
๑๙,๙๐๐
๑๕๙,๒๐๐
- ๔,๙๙๖,๒๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๔.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ทุกหน่วยงาน
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ไ ด้ ใ ช้ ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นการรั บ ส่ ง เอกสารภาย
หน่วยงานมาเป็นเวลานาน และได้ขยายการใช้งานไปยังหน่วยภายใต้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มากยิ่งขึ้น ทํา
ให้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถรองรับการทํางานที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ส ามารถใช้ ง านระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและไม่ ติ ด ขั ด จึ ง
จําเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เหมาะสมการขยายตัวการใช้งาน และ
เพื่อรองรับและสนับสนุนการรับ/ส่ง การแลกเปลี่ยนเอกสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรในอนาคต
 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการรับ/ส่ง การแลกเปลี่ยนเอกสาร
ภายใน และภายนอกองค์กร
 เป้าหมาย
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณของกรม
(๒) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเอกสารราชการผ่าน สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(๓) ลดปริมาณกระดาษจากงานสารบรรณ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
(๒) ผลลัพธ์
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทํางานตอบสนองต่อความต้องการและสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- จํานวนหน่วยงานที่เข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ปริมาณเอกสารที่จัดเก็บอยู่ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยว่าร้อยละ ๕๐ ในปี
ถัดไป
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

- ปริมาณการใช้กระดาษในส่วนของงานสารบรรณลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ และ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๕ ในปีถัดไป
- จํานวนหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนผ่านระบบ
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) รวบรวมความต้องการ สิ่งที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(๒) วางแผนจัดจ้างสัญญาการดูแลบํารุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
(๓) จัดร่างแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๔) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๕) จัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบและดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
(๖) พัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๗) ประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการทั้งโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี [พ.ศ.๒๕๖๐]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Application and Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID
๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Database Management System
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐.
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐๐

เดือน
๒
๑
๒
๔
๔
๒
๒
๖
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

ราคารวม
จํานวน

๕๐๐,๐๐๐

๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๒
๑
๔
๘
๘
๒
๒
๖
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน
๑๐%

๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๔.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพองค์กร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) กองแผนงานและวิชาการ
(๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินการใช้ระบบระบบติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ
องค์กรมาระยะหนึ่ง และพบว่าระบบยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานเพื่อติดตามและประเมินผลองค์กรได้
อย่ า งครบถ้ ว น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส ามารถใช้ ง านระบบติ ด ตามและประเมิ น ผล
ประสิทธิภาพองค์กรได้ครบทุกด้าน จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อให้ขยายความสามารถของ
ระบบให้รองรับและสนับสนุนการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพองค์กรในอนาคตอย่างรอบด้าน
 วัตถุประสงค์
(๑) พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มขีดควาสามารถของระบบติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพองค์กร
 เป้าหมาย
(๑) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพองค์กรในอนาคตอย่าง
รอบด้าน
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพองค์กรที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ
เพิ่มขึ้น
(๒) ผลลัพธ์
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถรายงานผลการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคํา
รับรองปฏิบัติราชการได้มากด้านขึ้นจากระบบเดิม
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถรายงานผลการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคํา
รับรองปฏิบตั ิราชการได้เร็วขึ้นอย่างน้อย ๕๐ จากระบบเดิม
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
- สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 แผนการดําเนินงาน
(๑) รวบรวมความต้องการ สิ่งที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๒) วางแผนจัดจ้างสัญญาการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
(๓) จัดร่างแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๔) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๕) จัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบและดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
(๖) พัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๗) ประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการทั้งโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี [พ.ศ.๒๕๖๐]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Application and Database Server [Internal
Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Database Management System
Application Development Role/Time
Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer

ราคาต่อ
หน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
เดือน คน
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๒
๑
๒
๔
๔

๑
๑
๒
๒
๒

ราคารวม
จํานวน

๕๐๐,๐๐๐

๑
จํานวน
๑
๑

๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

จํานวน
๒
๑
๔
๘
๘

๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ในส่วนกลาง)
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อ
หน่วย
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐
๐

จํานวน
๒
๒
๖
๒

๑
๑
๑
๑

ราคารวม
๒
๒
๖
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน

๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑๐%

๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๔.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) กองแผนงานและวิชาการ
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินการใช้ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณมาระยะหนึ่ง
และพบว่าระบบยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานเพื่อบริหารแผนงานและงบประมาณได้อย่างครบถ้วน
ดังนั้นเพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานระบบบริหารแผนงานและงบประมาณได้ครบทุกด้าน
จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อให้ขยายความสามารถของระบบให้รองรับและสนับสนุนการ
บริหารแผนงานและงบประมาณองค์กรในอนาคตอย่างรอบด้าน
 วัตถุประสงค์
(๑) พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มขีดควาสามารถของระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ
 เป้าหมาย
(๑) ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มความสามารถระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ
(๒) ควบคุมติดตามแผนงานและการใช้งบประมาณ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีระบบบริหารแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มความสามารถ
(๒) ผลลัพธ์
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบบริหารแผนงานและงบประมาณองค์กรในอนาคต
อย่างรอบด้าน
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
มีระบบบริหารแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) รวบรวมความต้องการ สิ่งที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๒) วางแผนจัดจ้างสัญญาการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
(๓) จัดร่างแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๔) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๕) จัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบและดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
(๖) พัฒนาและปรับปรุงระบบ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๗) ประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการทั้งโครงการ

 ระยะเวลาดําเนินการ
๒ ปี [พ..๒๕๕๙,๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๓๖๐,๐๐๐ บาท
๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Application and Database Server [Internal
Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Database Management System
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน
จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐๐๐

เดือน
๒
๑
๒
๔
๔
๒
๒
๖
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๒
๑
๔
๘
๘
๒
๒
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน
๑๐%

ราคารวม
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๔.๔

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับเงินของกรม

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) กองแผนงานและวิชาการ
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดําเนินการใช้ระบบระบบการรับเงินของกรมมาระยะหนึ่ง และ
พบว่าระบบยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานด้านการรับเงินได้อย่างครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานระบบบริหารการรับเงินของกรมได้ครบทุกด้าน จึงจําเป็นต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเพื่อให้ขยายความสามารถของระบบให้รองรับและสนับสนุนการบริหารการเงินของ
องค์กรในอนาคตอย่างรอบด้าน
 วัตถุประสงค์
(๒) พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มขีดควาสามารถของระบบระบบการรับเงิน
 เป้าหมาย
(๓) ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มความสามารถระบบระบบการรับเงิน
(๔) ควบคุมติดตามแผนงานและการใช้งบประมาณ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๓) ผลผลิต
- มีระบบระบบการรับเงินที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มความสามารถ
(๔) ผลลัพธ์
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีระบบระบบการรับเงินองค์กรในอนาคตอย่างรอบด้าน
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๓) ตัวชี้วัดผลผลิต
มีระบบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถตรวจสอบการส่งเงินของหน่วยงานที่รับค่า
ตรวจวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นอย่างน้อย ๕๐ จากระบบเดิมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
(๔) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) รวบรวมความต้องการ สิ่งที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๒) วางแผนจัดจ้างสัญญาการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
(๓) จัดร่างแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๔) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๕) จัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบและดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ
(๖) พัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๗) ประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการทั้งโครงการ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๐๙

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘, ๒๕๖๐-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ ๑๘๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
ราคาต่อ
หน่วย

รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Application Server [Internal Harddisk Controller
with RAID ๑] + OS

๓๐๐,๐๐๐

Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor

เดือน
๘๐,๐๐๐
๑
๗๐,๐๐๐
๑
๖๐,๐๐๐.
๓
๕๕,๐๐๐
๓
๔๕,๐๐๐
๓
๓๕,๐๐๐
๒
๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑
๓๕,๐๐๐
๕
๒๕,๐๐๐
๑

Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๓๕๐,๐๐๐

จํานวน

ราคารวม
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐

๑
คน
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

จํานวน
๑
๑
๓
๓
๓
๒
๑
๕
๑

๓๐๐,๐๐๐
๙๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐
๑๖๕,๐๐๐
๑๓๕,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๗๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐

จํานวน ๑๑๐,๐๐๐
๕
๕๐,๐๐๐
๓
๖๐,๐๐๐
จํานวน ๑๕๐,๐๐๐
๑๐% ๑๕๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๔.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ศูนย์รวมบริการ
(๓) สํานักงานเลขานุการกรม
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารจั ด การงานวิจั ย ที่ ดี จํ า เป็ น ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ งานวิ จั ย ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ มู ล
เกี่ยวกั บงานวิจั ย นักวิ จัย ผลงานวิจั ยต่างๆ แนวโน้ม การวิจัย ตลอดจน ข้อมูล ประกอบที่เกี่ย วข้องกั บ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีผลต่อการดําเนินการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ
พัฒนายังสามารถช่วยในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลทั้งในช่วงของกระบวนการวิจัยและหลังจากการ
วิ จั ย เสร็ จ สิ้ น เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานวิ จั ย และพั ฒ นามี ก ารดํ า เนิ น การอย่ า งเป็ น ระบบแบบแผนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนให้การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายการวิจัยที่กําหนดไว้
รวมทั้งผู้บริหารยังสามารถวางแผนสนับสนุนงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย
(๒) เพื่อใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลในการวางแผนส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
 เป้าหมาย
(๑) สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ผู้บริหารสามารถวางแผนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
(๓) การดําเนินการด้านงานวิจัยให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) มีฐานข้อมูลงานวิจัยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีระบบสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
- ข้อมูลที่จัดเก็บมีความถูกต้องและสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยได้
(๒) ผลลัพธ์
- อํานวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและนักวิจัยในการบริหารจัดการงานวิจัย
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- ปริมาณและความหลากหลายของข้อมูลในระบบสารสนเทศ
- มีระบบสนับสนุนการบริหารงานวิจัย
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- มีติดตาม ตรวจสอบงานวิจัยมีประสิทธิภาพ
- ปริมาณข้อมูลในระบบสารสนเทศมีเพียงพอต่อการสนับสนุน การวางแผนการวิจัยของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- การบริหารและจัดการงานวิจัยดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- นักวิจัยมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี
- การติดตามและประเมินผลสามารถทําได้สะดวกขึ้น
- ความพึงพอใจของนักวิจัยในการสืบค้นและใช้งาน
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย ประวัตินักวิจัย ผลงานและงบประมาณการวิจัย
(๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย
(๓) การจัดสรรงบประมาณ การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
(๔) การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งภายในและภายนอก
(๕) ปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(๖) การจัดโครงสร้างฐานข้อมูลงานวิจัย
(๗) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
(๘) การตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗,๒๕๕๙,๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม
 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
ราคาต่อหน่วย
จํานวน
ราคารวม
Server (Medium Scale)
จํานวน ๓๕๐,๐๐๐
Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๑] ๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๑ ๓๕๐,๐๐๐
System Software (Medium Scale)
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐
Server Operating System
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑ ๑๐๐,๐๐๐
Application Development Role/Time Based
เดือน คน จํานวน ๑,๒๔๐,๐๐๐
Project Manager
๘๐,๐๐๐
๑ ๑
๑
๘๐,๐๐๐
Project Consultant
๗๐,๐๐๐
๑ ๑
๑
๗๐,๐๐๐
System Analyst/Designer
๖๐,๐๐๐
๓ ๑
๓ ๑๘๐,๐๐๐
Senior Developer
๕๕,๐๐๐
๓ ๒
๖ ๓๓๐,๐๐๐
Developer
๔๕,๐๐๐
๓ ๒
๖ ๒๗๐,๐๐๐
Application Tester
๓๕,๐๐๐
๒ ๑
๒
๗๐,๐๐๐
Application Auditor
๔๐,๐๐๐
๑ ๑
๑
๔๐,๐๐๐
Project Coordinator
๓๕,๐๐๐
๕ ๑
๕ ๑๗๕,๐๐๐
System Documentor
๒๕,๐๐๐
๑ ๑
๑
๒๕,๐๐๐
Training
จํานวน ๑๑๐,๐๐๐
Application Course
๑๐,๐๐๐
๕
๕๐,๐๐๐
System Software Course
๒๐,๐๐๐
๓
๖๐,๐๐๐
Operation
จํานวน ๒๐๐,๐๐๐
Management and Operation Cost
๑,๘๐๐,๐๐๐
๑๐% ๒๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๔.๖ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) สถาบันวิจัยสาธารณสุข
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศจะมุ่งที่เน้นพัฒนาระบบต่างๆ แยกกันอย่างอิสระ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศเหล่านั้นตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของงานที่แตกต่างกันไป ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือระบบ
ภูมิสารสนเทศ (GIS) ก็เช่นกัน ซึ่งมุ่งเน้นข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ โดยการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปล
ตีความหมาย การประมวลผล การเผยแพร่ และการใช้ข่าวสารภูมิศาสตร์ และสร้างภาพภูมิศาสตร์เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่ ถึงแม้จุดเด่นของระบบภูมิสารสนเทศคือการการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียมหรือทางอากาศ และจากภาพกราฟฟิกส์ที่ถูกสร้างด้วยการระบุ
ถึง ตําแหน่ง หรือพื้นที่ (spatial data) ของสิ่งที่สนใจ และสามารถนําข้อมูลที่ใช้อธิบาย (Attribute data) ถึง
ชื่ อ ของพื้ น ที่ หรื อ จุ ด ตํ า แหน่ ง ที่ ส นใจได้ ก็ ต าม แต่ ก ารสร้ า ง ปรั บ แก้ ข้ อ มู ล ส่ ว นนี้ ทํ า ได้ ย ากไม่ ส ะดวก
นอกจากนั้นการนําข้อมูลกลุ่มหลังมาการวิเคราะห์ในเชิงข้อมูลทั่วไปก็ไม่สามารถได้โดยตรง แต่ในขณะที่ระบบ
สารสนเทศทั่ ว ไปนั้ น มุ่ ง เน้ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารทั่ ว ไป เช่ น ข้ อ ความ และตั ว เลข ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ระบบ
สารสนเทศทั่วไปถูกนําใช้ในการบริหารจัดการภายในระดับองค์กร เช่น ระบบคงคลังสิ้นค้า ระบบบุคคลกร
เป็นต้น การวิเคราะห์ หรือการคํานวณสามารถทําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจะเห็นว่าหากสามารถนําเรา
ทั้งสองระบบมาบูรณาการเข้าด้วยกันจะทําให้ได้ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองวัตถุได้กว้างกว่า คล่องตัวกว่า
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กรมวิทยศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานที่ต้องรอบรวมข้อมูลที่เกิดงานการวิจัย งานให้บริการ
ตรวจสอบต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่ในฐานข้อมูลเชิงตัวเลข และระบบสถิติ การแสดงผลข้อมูลเชิงตัวเลขผสม
กับข้อมูลเชิงพื้นที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผับริหารได้เข้าใจถึงการกระจายของข้อมูลบนพื้นที่ได้ง่ายขึ้น เช่น
การกระจายตัวของเชื่อไข้หวัดนกที่กรมวิทยศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบแล้วพบ หากสามารระบุลงบนพื้นที่ได้
ก็จะทําให้การสื่อสารต่อความเข้าได้ดียิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์
(๑) พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศช่วยแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่
 เป้าหมาย
(๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศให้สามารถแสดงข้อมูลตัวเชิงบนแผนที่ เพราะช่วยให้
ง่ายต่อการเข้าใจถึงการกระจายตัวของข้อมูลนั้น
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- มีระบบภูมิสารสนเทศช่วยแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่
(๒) ผลลัพธ์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

- ระบบสารสนเทศให้สามารถแสดงข้อมูลตัวเชิงบนแผนที่ เพราะช่วยให้ง่ายต่อการเข้าใจถึง
การกระจายตัวของข้อมูลนั้น
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
- ภูมิสารสนเทศช่วยแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถแสดงการพยากรณ์ การเกิดโรคระบาดและอัตรา
การป่วยในระดับจังหวัด ร้อยละ ๕๐ ของทั้งประเทศ
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถแสดงการพยากรณ์ การเกิดโรคระบาดและอัตรา
การป่วยในระดับภูมิภาค ร้อยละ ๕๐
 ระยะเวลาดําเนินการ
๑ ปี [พ.ศ.๒๕๖๐]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Application and Database Server [Internal
Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Database Management System
Application Development Role/Time Based
Project Manager

ราคาต่อ
หน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
.
เดือน
๘๐,๐๐๐
๒

คน
๑

ราคารวม
จํานวน

๕๐๐,๐๐๐

๑
จํานวน
๑

๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑
จํานวน
๒

๒๐๐,๐๐๐
๑,๖๘๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ในส่วนกลาง)
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อ
หน่วย
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐.
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๒,๗๐๐,๐
๐๐

จํานวน
๑
๒
๔
๔
๒
๒
๖
๒

๑
๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑

ราคารวม
๑
๔
๘
๘
๒
๒
๖
๒
จํานวน
๑๒
๔
จํานวน

๗๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๑๐%

๓๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๕.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโยโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การบริ ห ารจั ด การองค์ นั บ เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ช่ ว ยให้ ก ารดํ า เนิ น กิ จ การเป็ น อย่ า งเรี ย บร้ อ ย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน่วยงานภายในจํานวนมาก การพัฒนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จําเป็นต้องมี
ความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างส่วนงานต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่างๆ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนและช่วยให้ข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ เชื่อมโยงกัน จาก
กระบวนการปฏิบัติงานไปสู่สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สําหรับนําไปวิเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผล
นํ า เสนอ เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจ เพื่ อ ให้ ก ารตั ด สิ น ใจเชิ ง บริ ห ารเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาระบบงานสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 วัตถุประสงค์
(๑) ทําให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(๒) ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) เพื่อการบูรณาการข้อมูลจากระบบงานย่อยต่างๆ จากการปฏิบัติภารกิจประจําวันของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
 เป้าหมาย
(๑) สนับสนุนให้การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๒) สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลางสามารถทําการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
(๒) ผลลัพธ์
- ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ปริมาณข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจได้มีปริมาณไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80%
- ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการและติดตามงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

- ผู้บริหารระดับกลางของที่ใช้งานระบบ MIS มีความพึงพอใจในระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการเพิ่มเติม
(๒) วิเคราะห์และตรวจสอบเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและรายละเอียดโครงการของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสําหรับการจัดจ้าง
(๓) จัดจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(๔) ร่วมพัฒนา ติดตามและทดสอบระบบ
(๕) การประเมินผลการทดลองใช้งานจริง
(๖) การประเมินผลสัมฤทธิ์จากดัชนีชี้วัดที่กําหนด
 ระยะเวลาดําเนินการ
๒ ปี [พ.ศ.๒๕๕๙ และ ๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Application and Database Server + OS [Internal Harddisk
Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Middleware Software
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน
จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐

เดือน คน
๖ ๑
๓ ๑
๓ ๒
๔ ๒
๕ ๔
๓ ๒
๓ ๑
๘ ๑
๒ ๑

๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๖
๓
๖
๘
๒๐
๖
๓
๘
๒
จํานวน
๑๐
๕
จํานวน
๑๐%

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๑๙

ราคารวม
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖๕๐,๐๐๐
๓,๐๕๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๕.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) กองแผนงานและวิชาการ
(๓) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโ,ยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การวางแผนหรือการตัดสินใจในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรนั้นเป็น
เรื่องสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้บริหารของทุกๆ องค์กร การตัดสินใจส่วนใหญ่มีปัจจัยต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
จํานวนมากและปัจจัยบางอย่างก็เป็นแรงกดดันในการตัดสินใจ เช่น ระยะเวลาในการตัดสินใจที่สั้น ผลกระทบ
จากการตัดสินใจนั้นส่งผลอย่างมากกับองค์กร สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารลดความกดดันและช่วยให้สามารถ
ตัดสินใจได้ดีคือข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ โดยการรวบรวมข้อมูลจากระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น แนวโน้มการ
ระบาดของโรค ข้อมูลผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ เป็นต้น สามารถนํามาสร้างโมเดลช่วยวิเคราะห์
ข้อมูล คาดคะเนทิศทางการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่ผู้บริหารสน จากมิติต่างๆ ตามต้องการ ดังนั้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริการ (Executive Information System หรือ Executive Support System)
จึงเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลใน
มิติต่างๆ ในการตัดสินใจและการวางแผนของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์
(๑) พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS) สนับสนุนวางแผนและตัดสินใจ
 เป้าหมาย
(๑) สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (EIS)
(๒) ผลลัพธ์
- ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง สามารถเข้ าถึ ง และใช้ ส ารสนเทศในการวิ เ คราะห์ วางแผนและ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง สามารถเข้ าถึ ง และใช้ ส ารสนเทศในการวิ เ คราะห์ วางแผนและ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ผู้บริหารระดับสูงสามารถได้รับข้อมูลที่ต้องการสําหรับการวางแผนและตัดสินใจ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

- ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูงที่ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) รวบรวมความต้องการ สิ่งที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร (EIS)
(๒) จัดทําร่างโมเดลการวิเคราะห์จากมุมมองการบริหารจัดการของผู้บริหาร
(๓) จัดทํารายการข้อมูลที่ต้องใช้ในโมเดลข้างต้น
(๔) จัดร่างแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๕) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๖) พัฒนาและปรับปรุงระบบ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ. ๒๕๕๘,๒๕๖๐-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Application and Database Server + OS [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Middleware Software
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖๕๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐

เดือน
๖
๓
๓
๔
๕
๓
๓
๘
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๔
๒
๑
๑
๑

จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
จํานวน
๖
๓
๖
๘
๒๐
๖
๓
๘
๒
จํานวน
๑๐
๕
จํานวน
๑๐%

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๒

ราคารวม
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๗๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐.
๖๕๐,๐๐๐
๓,๐๕๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๕.๓ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Data Warehouse)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นองค์กรที่มีงานปฏิบัติการต่างๆ ตามหน่วยงานในใต้การกํากับ
ข้อมูลที่เกิดจากปฏิบัติการโดยระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมีการกระจายตัวอยู่ในระบบนั้นๆ ระบบคลังข้อมูล
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ (Data
Warehouse) คื อ ระบบการจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ใ น
ระบบปฏิบัติการต่างๆ ให้มารวมไว้เป็นศูนย์กลางข้อมูลขององค์กร และสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้หลายๆ
ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) หรือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์ต้องทําได้แบบหลายมิติ (Multidimentsional Analysis)
ตลอดจนการวิเคราะห์ทางธุรกิจ เช่น การพยากรณ์ (Forecasting), เป็นต้น ซึ่งระบบคลังข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Data Warehouse)
 วัตถุประสงค์
(๑) มีระบบคลังข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Data Warehouse) สําหรับจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลระบบปฏิบัติการต่างๆ ให้มารวมไว้เป็นศูนย์กลางข้อมูล ขององค์กร
 เป้าหมาย
(๑) มีฐานข้อมูลสรุปรวมในมิติต่างๆ สําหรับรายงานเพื่อการบริหาร
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
- ระบบคลังข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) ผลลัพธ์
- มีคลังข้อมูลสําหรับจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลระบบปฏิบัติการต่างๆ ให้มารวมไว้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) จํานวนมิติในโครงสร้างคลังข้อมูลด้านการบริหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีและดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) รวบรวมความต้องการ สิ่งที่จะพัฒนาระบบคลังข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) จัดทําร่างโครงสร้างคลังข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในมิติต่างๆที่ต้องการรวบรวม
(๓) จัดทํารายการข้อมูลจากระบบปฏิบัติการที่ตอบมิติในคลังข้อมูล
(๔) จัดทําแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบปฏิบัติการเข้าสู่คลังข้อมูล
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

(๕) จัดร่างแผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๖) ร่าง TOR จัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ
(๗) พัฒนาและปรับปรุงระบบ

 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗, ๒๕๕๙-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
-

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Enterprise Scale)
Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software (Enterprise Scale)
Server Operating System
Database Management System
Middleware Software
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๒,๕๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๙,๐๐๐,๐๐๐

เดือน
๖
๒
๔
๖
๖
๓
๒
๘
๒

คน
๑
๑
๓
๓
๔
๒
๒
๑
๒

จํานวน
๑
จํานวน
๑
๑
๑
จํานวน
๖
๒
๑๒
๑๘
๒๔
๖
๔
๘
๔
จํานวน
๑๐
๗
จํานวน
๑๐%

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๕

ราคารวม
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๒,๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๔,๑๖๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๗๒๐,๐๐๐
๙๙๐,๐๐๐.
๑,๐๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๔๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๖.๑ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่ผู้บริหารระดับสูง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๒) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การวางแผนและการตัดสินใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ ปัจจุบันการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจกลายเป็นสิ่งสําคัญ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือความสามารถของผู้บริหารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
สนับสนุนในการวางแผนและบริหารจัดการ ดังนั้นการสร้างทัศนคติและความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ผู้บริหารจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง
โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่ผู้บริหารระดับสูงจะดําเนินการในรูปแบบการจัดฝึกอบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะในการประยุกต์ใช้ในการงานบริหารจัดการและ
การตัดสินใจได้
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสร้างความเข้าใจและวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) เพื่อให้สามารถนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจได้
(๓) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน
ระดับบริหาร
 เป้าหมาย
สร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวางแผนและตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
การฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
ระดับสูงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.
(๒) ผลลัพธ์
ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริห ารมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริห ารจัดการและการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ปริ ม าณการใช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยและคอมพิ ว เตอร์ ต ลอดจนระบบงานต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้น
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๖

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
จํานวนครั้งของการฝึกอบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/คน/
ปี
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- ผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติเกี่ยวกับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงานในระดับดีหรือดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- บุคลากรมีความพึงพอใจกับหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับดีหรือดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารทุกท่าน
(๒) ประเมินความต้องการและจัดหลักสูตรตามความเหมาะสมที่กําหนดตามแผนการพัฒนา
องค์กร
(๓) กําหนดหลักสูตร/สัมมนา/การศึกษาดูงานและตารางเวลาการดําเนินการ
(๔) จัดทําตารางกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรในแต่ละรุ่น
(๕) การดําเนินการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
(๕.๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/เชิญวิทยากรฝึกอบรมที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๕.๒) จัดสถานที่เพื่อฝึกอบรม
(๕.๓) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก/เชิญวิทยากรฝึกอบรมที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๕.๔) ประเมินผลลัพธ์การฝึกอบรมแต่ละรุ่น
(๖) ประสานงานหน่วยงานที่ต้องการเข้าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
(๗) ประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการทั้งโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๔๘๐,๐๐๐ บาท
๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๗

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่ ๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
-

-

หลักสูตรการฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน์ไอทีกบั การพัฒนาองค์กร
การศึกษาดูงาน
หน่วยงานรัฐ/เอกชน ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศในกลุม่ AEC

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๘

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)

หลักสูตร

หลักสูตรสําหรับบุคลากรทั่วไป
หลักสูตรสําหรับบุคลากรวิชาการ
หลักสูตรสําหรับบุคลากรที่ทําหน้าที่สนับสนุนศูนย์สารสนเทศ
หลักสูตรสําหรับผู้บริหารระดับกลางและสูง
ค่าเดินทางเข้ารับการพัฒนาวิธีการใช้ระบบงาน

๑
๑
๑
๑
๐

รายการ (ในส่วนกลาง)

หลักสูตร

หลักสูตรสําหรับบุคลากรทั่วไป
หลักสูตรสําหรับบุคลากรวิชาการ
หลักสูตรสําหรับบุคลากรที่ทําหน้าที่สนับสนุนศูนย์สารสนเทศ
หลักสูตรสําหรับผู้บริหารระดับกลางและสูง
ค่าเดินทางเข้ารับการพัฒนาวิธีการใช้ระบบงาน

๑
๑
๑
๑
๐

ราคาต่อ
หลักสูตร
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒,๕๐๐

ราคาต่อ
หลักสูตร
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒,๕๐๐

๒๕๕๗
-

๒๕๕๘
-

๑๖
-

๔๘๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐

๒๕๖๐
๑๖
-

๒๕๕๙
๑๖ ๔๘๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐

๒๕๖๑
-

๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๔๘๐,๐๐๐.๐๐

๑๖
-

๔๘๐,๐๐๐.๐๐
๔๘๐,๐๐๐.๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๒๙

งบประมาณ
๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐
๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๖.๒

โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่บุคลากรทั่วไป

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การเรียนรู้ด้าน ICT จึงมีความจําเป็นเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถใช้งาน ICT ใหม่ได้อย่างเหมาะสม
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นําระบบ ICT มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจซึ่งการ
นําเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้นั้น หากบุคลากรในทุกระดับขาดความเข้าใจและความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ ก็จะ
ทําให้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรและยังส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้งานอาจเป็นเหตุให้งานล่าช้า ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ ICT เพื่อให้บุคลากรที่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของ
องค์กรสามารถใช้ ICT ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแก่การลงทุน
การดําเนินการในโครงการนี้เน้นที่การจัดการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานด้าน ICT เพื่อ
สร้างพื้นฐานความรู้และความเข้าใจกับระบบ ICT ให้แก่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์-การแพทย์ ให้มี
ความสามารถในการใช้ ประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศมากขึ้น และสามารถนําเอาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้และความเข้าใจกับระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้แก่บคุ ลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) เพื่อให้สามารถนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตลอดจนงานบริหารได้
(๓) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เป้าหมาย
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน ICT และสามารถใช้ระบบงานต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
การฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) ผลลัพธ์
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
-

บุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
ปริมาณการใช้บริการเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มมากขึ้น

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรๆไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๑๐๐ สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
จํานวนครั้งของการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/คน/ปี
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
จํานวนบุคลากรสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
บุคลากรมีความพึงพอใจกับหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับดีหรือดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) สํารวจทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทุกท่าน
(๒) ประเมินความต้องการและจัดหลักสูตรตามความเหมาะสมที่กําหนดตามแผนการพัฒนา
องค์กร
(๓) กําหนดหลักสูตรและตารางเวลาการฝึกอบรม
(๔) จัดทําตารางจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรในแต่ละรุ่น
(๕) การดําเนินการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
(๕.๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/เชิญวิทยากรฝึกอบรมที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๕.๒) จัดสถานที่เพื่อฝึกอบรม
(๕.๓) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก/เชิญวิทยากรฝึกอบรมที่กรม
วิทยาศาสตร์ารแพทย์
(๕.๔) ประเมินผลลัพธ์การฝึกอบรมแต่ละรุ่น
(๖) ประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการทั้งโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๕ ปี [พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ ๓๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๘ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓๑

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รวม

๑๐,๐๓๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่ ๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
หลักสูตรการฝึกอบรม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมเฉพาะสําหรับการปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓๒

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

รายการ (ในส่วนกลาง)

หลักสูตร

หลักสูตรสําหรับบุคลากรทั่วไป
หลักสูตรสําหรับบุคลากรวิชาการ
หลักสูตรสําหรับบุคลากรที่ทําหน้าที่สนับสนุนศูนย์สารสนเทศ
หลักสูตรสําหรับผู้บริหารระดับกลางและสูง
ค่าเดินทางเข้ารับการพัฒนาวิธีการใช้ระบบงาน

๑
๑
-

รายการ (ในส่วนกลาง)

หลักสูตร

หลักสูตรสําหรับบุคลากรทั่วไป
หลักสูตรสําหรับบุคลากรวิชาการ
หลักสูตรสําหรับบุคลากรที่ทําหน้าที่สนับสนุนศูนย์สารสนเทศ
หลักสูตรสําหรับผู้บริหารระดับกลางและสูง
ค่าเดินทางเข้ารับการพัฒนาวิธีการใช้ระบบงาน

๑
๑
-

ราคาต่อ
หลักสูตร
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒,๕๐๐

ราคาต่อ
หลักสูตร
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒,๕๐๐

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๓ ๓๐,๐๐๐ ๑๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐.
- ๑๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๖๐
๑๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐.

๑๐๐
๑๐๐
-

๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๕๖๑
๑๐๐
๑๐๐
-

๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓๓

งบประมาณ
๔,๐๓๐,๐๐๐
๖,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๓๐,๐๐๐

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

โครงการที่ ๖.๓ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT
สารสนเทศ

เชิงลึกแก่บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยี

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการให้บริการและองค์กร ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)ซึ่งเป็น
บุ ค ลากรหลั ก ที่ ทํ า หน้ า ที่ ว างแผนพั ฒ นาและสนั บ สนุ น การใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น จะช่ ว ยให้ ก ารใช้ ง านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง และฝ่ายฝึกอบรมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมจึงควรประสานงานกัน เพื่อวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงกับยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)มีความสามารถในการใช้บริหารจัดการดูแล
และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีความพร้อมในการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๓) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งในระดับ
บริหารและปฏิบัติงาน
 เป้าหมาย
(๑) เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน ICT ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอในการบริหารจัดการ
สนับสนุนการดําเนินการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรของหน่วยงาน
(๒) เพื่อให้บุคลากรด้านICTของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีศักยภาพในการบริหารและจัดการระบบ
ได้และรองรับการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้ใน
ระดับหนึ่ง
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
แผนการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานของบุคลากรด้าน ICT
(๒) ผลลัพธ์

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑
-

บุคลากรด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้ความสามารถในการใช้
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ ICT
ปริมาณปัญหาในการให้บริการด้าน ICT ลดลง

 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
จํานวนหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ สามารถดําเนินการได้
ตามแผนที่กําหนดไว้
จํานวนครั้งของการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/คน/ปี
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
- จํานวนบุคลากรสามารถใช้ ICT ในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- บุคลากรมีความพึงพอใจกับการให้บริการหรือสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับดีหรือดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) ประเมินความรู้ความสามารถและทักษะที่ตอ้ งการและความรู้ของบุคลากร
(๒) จัดลําดับความสําคัญและหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร
(๓) วางแผนการดําเนินการจัดฝึกอบรม
(๔) จัดทําตารางจัดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรในแต่ละรุ่น
(๕) การดําเนินการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
(๕.๑) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
(๕.๒) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
(๕.๓) ประเมินผลลัพธ์การฝึกอบรมแต่ละครั้ง
(๖) ประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการทั้งโครงการ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๔ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๘๕๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ ๘๕๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๐ ๘๕๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๘๕๕,๐๐๐ บาท
๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่ ๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงและสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓๕

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๓
๔

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

Advanced Programming for
การเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาโปรแกรมใน
Web Application Development ระดับขัน้ ยากให้สามารถใช้งานผ่านระบบ
เว็บบราวซ์เซอร์
Advanced XML Development การออกแบบและพัฒนามาตรฐาน XML ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ
Application Troubleshooting
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นเบื้องต้น
Business Continuity Planning
การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน
and Disaster Recovery Planning ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้การ
ดําเนินการมีความต่อเนื่องรวมทั้งการ
กําหนดแผนและแนวทางปฏิบัติในการกู้คืน
หากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถูกรุกราน
และมีความเสียหายเกิดขึ้นเพื่อลดความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น
Cloud Computing Technology การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีกลุ่ม
เมฆ (Cloud Computing Technology)
Data Mining technique
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลสําหรับการ
บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
Data Security
การเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลคุณภาพข้อมูล
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการ
ป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ
Data Warehouse Design
การออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูล
การกําหนดโครงสร้างข้อมูล
Database Design and SQL
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
Fundamentals of XML
การเรียนรู้และเข้าใจมาตรฐานและหลักการ
ของ XML เบื้องต้น
GIS
การเรียนรู้เข้าใจและสามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ในระดับขั้นต้น
Implementing Wireless LAN
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ
technology
ระบบแบบเครือข่ายไร้สาย

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

๒

เนื้อหา

ฝ่ายสนับสนุนและบริการวิชาการ

๑

หลักสูตร

ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ลําดับ

ผผอ.ศทส./หัวหน้าฝ่าย

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
หลักสูตรและคําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละหลักสูตร(เรียงตามลําดับชื่อหลักสูตร)













 



 



 

 



 

 














 





โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓๖

๑๓

๑๕

๑๖

๑๗*

๑๘*

การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน CMMI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
Introduction to ISO/IEC ๒๗๐๐๑ การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑
Introduction to Software
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม
Architecture
ซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถเข้าใจโครงสร้างใน
การออกแบบระบบซอฟต์แวร์สําหรับองค์กร
ได้
IT Audit
การเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพและ
ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ วพ. ได้
IT Policy
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วย
ผลักดันให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพราะที่ผ่านมาหลายองค์กรมี
การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ขาด
นโยบายในการขับเคลื่อนทําให้ไม่มีการใช้
งานจริงหรือใช้งานอย่างไม่เต็มที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายในการลงทุนเป็นจํานวนมาก
IT Project Management
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็น
โครงการที่มีอายุในการพัฒนาสั้น (short
life cycle implementation) และมีระดับ
ความซับซ้อนมากและหลายส่วนอยู่ใน
รูปแบบที่เป็นนามธรรมจึงจําเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
IT Risk management and
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความ

กลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายสนับสนุนและบริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

เนื้อหา

 

 



 









Introduction to CMMI

๑๔

๑๙

หลักสูตร

ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ลําดับ

ผผอ.ศทส./หัวหน้าฝ่าย
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โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

Response Management

๒๐

๒๑

๒๒*
๒๓

๒๓

๒๔

เสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่
สามารถออกแบบและพัฒนานโยบาย
การบริหารจัดการและโครงการต่างๆ เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ITIL Service Support Overview การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการตาม

มาตรฐาน ITIL (IT Infrastructure
Library) เบื้องต้นเพื่อการให้บริการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ วพ. ดําเนินการ
ได้อย่างเป็นมาตรฐาน
Management Information
การเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
 
System (MIS)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึง
การกําหนดกลยุทธ์ขององค์กร
MIS for CIO (หลักสูตรต่างประเทศ) การเรียนรู้เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย

กําหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการด้าน
ICT ตลอดจนการประเมินผล
Network Administration and
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและ

Tools
โปรแกรมในการบริหารจัดการเครือข่าย
เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้
อย่างมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
Network and Computer
การเรียนรู้การรักษาความปลอดภัยของ

Security Analysis I
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
เบื้องต้นเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายและภัย
ต่างๆ เช่น ภัยจากการรุกรานระบบทั้ง
ภายในและภายนอก ภัยจากการใช้งานที่
ผิดพลาดรวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และ
โปรแกรมที่ช่วยสร้างความมั่นคงด้าน ICT
Network and Computer
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

Security Analysis II
ด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อลดปัญหา
ด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
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๒๕

Network Design

๒๖

Object-Oriented Concept

๒๗

Object-Oriented Software
Development with UML

๒๘

PC Cloning and Data Backup

๒๙

PC Maintenance and
Troubleshooting

๓๐

Programming for Web
Application Development
Relational Database
Management System

๓๑
๓๒

Software Architecture

สารสนเทศทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์
เครือข่ายสื่อสารและข้อมูลเรียนรู้เกี่ยวกับ
อุปกรณ์และโปรแกรมที่ช่วยสร้างความ
มั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจน
แนวทางในการออกแบบและวางแผน
ป้องกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่ายระดับกลาง
การเรียนรู้วิเคราะห์เพื่อการออกแบบระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สําหรับองค์กรการ
กําหนดสถาปัตยกรรมเครือข่ายการทดสอบ
ระบบเครือข่ายและแนวโน้มของเทคโนโลยี
เครือข่าย
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา
โปรแกรมเชิงวัตถุซึ่งเป็นแนวทางที่นิยม
เนื่องจากการโปรแกรมเชิงวัตถุช่วยให้
ผู้พัฒนาสามารถต่อยอดระบบงานได้ง่าย
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนา
โปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า
UML ซึ่งเป็นเครื่องมือที่นิยมสําหรับการ
พัฒนาและออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
การเรียนรู้และใช้งานโปรแกรมประยุกต์ใน
การสําเนาข้อมูล
การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาและดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้
การเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
สําหรับใช้งานบนเว็บ
การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดการ
ข้อมูลของระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถ
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๓๓

๓๔*

๓๕
๓๖

๓๗

๓๘
๓๙

เข้าใจโครงสร้างในการออกแบบหรือ
ตรวจสอบการออกแบบระบบซอฟต์แวร์
สําหรับองค์กรได้
Software Testing
การเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการใน
การทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพและข้อจํากัดของซอฟต์แวร์ที่
ทดสอบ
Strategic IT Planning
การเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้สามารถ
ออกแบบวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับองค์กร
System Analysis
การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทาง  
ธุรกิจสําหรับการออกแบบระบบสารสนเทศ
TCP/IP Internetworking and
การเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบและมาตรฐาน

Troubleshooting
ของโปรโตคอล TCP/IP ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ
เข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและ
มาตรฐานของโปรโตคอล TCP/IP ที่ใช้ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
UNIX System Administration
การเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของ

ระบบปฏิบัติการ UNIX ในเชิงลึกและการใช้
เครื่องมือต่างๆสําหรับการบริหารจัดการทั้ง
ในส่วนของผู้ใช้กระบวนการและบริการ
ต่างๆที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ
Wireless LAN Security
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการ
ใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย
การจัดเก็บข้อมูลจราจรทาง
การเรียนรู้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล  
คอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ จราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย
กระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้การดําเนินการด้าน ICT
ของ วพ. มีความเหมาะสมและถูกต้องตาม
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๔๐

กฎหมาย
มาตรฐานสําหรับการจัดซื้อสินค้าICT การเรียนรู้ระเบียบข้อกําหนดและมาตรฐาน  
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาสินค้าหรือบริการ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายการ (ในส่วนกลาง)
หลักสูตรสําหรับผู้ดูแลและบริหารระบบระดับสูง
หลักสูตรสําหรับผู้ดูแลและบริหารระบบระดับกลาง
หลักสูตรสําหรับผู้ดูแลและบริหารระบบ

รายการ (ในส่วนกลาง)
หลักสูตรสําหรับผู้ดูแลและบริหารระบบระดับสูง
หลักสูตรสําหรับผู้ดูแลและบริหารระบบระดับกลาง
หลักสูตรสําหรับผู้ดูแลและบริหารระบบ

ราคาต่อ
หลักสูตร
๑ ๔๕,๐๐๐
๑ ๓๐,๐๐๐
๑ ๒๕,๐๐๐

หลักสูตร

ราคาต่อ
หลักสูตร
๑ ๔๕,๐๐๐
๑ ๓๐,๐๐๐
๑ ๒๕,๐๐๐

หลักสูตร

๒๕๕๗
-

๒๕๕๘

-

- ๑๖ ๔๘๐,๐๐๐ ๑๖
๑๕ ๓๗๕,๐๐๐ ๑๕
๘๕๕,๐๐๐

๒๕๖๐
- ๑๖ ๔๘๐,๐๐๐
๑๕ ๓๗๕,๐๐๐
๘๕๕,๐๐๐

๒๕๕๙

๒๕๖๑
๑๖
๑๕

๔๘๐,๐๐๐
๓๗๕,๐๐๐
๘๕๕,๐๐๐

๔๘๐,๐๐๐
๓๗๕,๐๐๐
๘๕๕,๐๐๐

งบประมาณ
๑,๙๒๐,๐๐๐
๑,๕๐๐,๐๐๐
๓,๔๒๐,๐๐๐
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โครงการที่ ๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้และสร้างกลไกการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และทีมงานด้านการจัดการความรู้
 ผู้อํานวยการโครงการ
(๑) ผู้อํานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 หลักการและเหตุผล
การสร้างขีดความสามารถเพื่อรองรับการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรนั้นมีความจําเป็นที่
จะต้องสร้างกระบวนการการเรียนรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการนําความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้โดยสามารถเก็บเกี่ยวความรู้จากประสบการณ์อันเป็นสินทรัพย์ทาง
ปัญญาโดยรวบรวมไว้สําหรับการเลือกเพื่อนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมหรือแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไป
ดังนั้นการพัฒนาระบบจัดการความรู้ภายในองค์กร (KM-System) จึงถือเป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญต่อ
การเชื่อมโยงความรู้ปฏิบัติต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มีมากยิ่งขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้วางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ ให้มี
ประสิทธิภาพรองรับผู้ใช้จํานวนมาก เพิ่มเติมความสามารถสําหรับรองรับเนื้อหาองค์ความรู้รูปแบบใหม่
ในอนาคต และมีคุณลักษณะของระบบที่น่าใช้น่าสนใจมากขึ้น
 วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) เพื่อเป็นแหล่งความรู้และแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้บริหารและพนักงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) เพื่อลดความผิดพลาดแบบซ้ําเดิมที่เคยเกิดขึ้นในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 เป้าหมาย
(๑) จัดเก็บองค์ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) เป็นแหล่งความรู้และแหล่งเรียนรู้สําหรับบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๓) ลดความผิดพลาดแบบซ้ําเดิมที่เคยเกิดขึ้นในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ผลผลิต และผลลัพธ์
(๑) ผลผลิต
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒) ผลลัพธ์
- ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู้
- ปริมาณองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดเก็บในคลังความรู้และเผยแพร่
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๔๓

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

- พนักงานมีการใช้งานระบบการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
- พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
- ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
 ดัชนีในการชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดผลลัพธ์
(๑) ตัวชี้วัดผลผลิต
ปริมาณความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
ปริมาณเพิ่มขึน้ ๑๐ % ในแต่ละปี
(๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์
ปริมาณองค์ความรู้เพียงพอต่อการสนับสนุนการดําเนินการของบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จํานวนสมาชิกที่ใช้งานระบบการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้งานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 แผนการดําเนินงาน
(๑) จัดเก็บวิเคราะห์ความต้องการระบบฯ
(๒) จัดทําร่าง TOR
(๓) จัดจ้างพัฒนาระบบฯ
(๔) การฝึกอบรมการใช้งานระบบ
(๕) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(๖) การประเมินผลการดําเนินการ
 ระยะเวลาดําเนินการ
๓ ปี [พ.ศ.๒๕๕๘, ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑]
 ค่าใช้จ่ายตลอดทั้งโครงการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๐ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ.๒๕๖๑
รวม

๖๐๐,๐๐๐ บาท
๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

 โครงการที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๔๔

แผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

 รายละเอียดโครงการ/ รายละเอียดงบประมาณ
รายการ (ในส่วนกลาง)
Server (Medium Scale)
Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๑]
Database Server [Internal Harddisk Controller with RAID ๕]
System Software (Medium Scale)
Server Operating System
Database Management System
Application Management System
Application Development Role/Time Based
Project Manager
Project Consultant
System Analyst/Designer
Senior Developer
Developer
Application Tester
Application Auditor
Project Coordinator
System Documentor
Training
Application Course
System Software Course
Operation
Management and Operation Cost

ราคาต่อหน่วย

จํานวน

๓๕๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐.
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐.
๓๕,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐

เดือน
๖
๓
๓
๔
๕
๓
๓
๘
๒

คน
๑
๑
๒
๒
๔
๒
๑
๑
๑

จํานวน
๑
๑
จํานวน
๒
๑
๑
จํานวน
๖
๓
๖
๘
๒๐
๖
๓
๘
๒
จํานวน
๑๐
๕
จํานวน
๑๐%

ราคารวม
๗๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓,๐๕๐,๐๐๐
๔๘๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐.
๓๖๐,๐๐๐
๔๔๐,๐๐๐
๙๐๐,๐๐๐.
๒๑๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๒๘๐,๐๐๐.
๕๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๔๕

ส่วนที่ ๘
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๘ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘.๑ การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นั้น ดําเนินการโดยคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้การดําเนินการ
ต่ า งๆ ของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ นั้ น ยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามภารกิ จ ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีลักษณะการ
บริหารจัดการเหมือนกับหน่วยงานของรัฐทั่วไป คือ มีการกําหนดตําแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief of Information Office: CIO) เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ กํากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief of Information Office: CIO) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Office: CIO) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์การจัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) กํากับดูแลการดําเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติและการ
ติดตามผลการดําเนินการตามนโยบาย
(๓) กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๔) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารและบริการของส่วนราชการ
(๕) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(CIO) ของกระทรวง และกรมต่างๆ ในการจัดทําโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน
(๖) ประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูล
(๗) เป็ น กรรมการหรื อ อนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระหว่างกรมและกระทรวง
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรองอธิบดีทําหน้าที่เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงประจํากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CIO) เป็นผู้กํากับดูแล
ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําหน้าที่ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๔๗ /๘๑

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

๘.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ อย่างไรก็ตามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยที่หน่วยงานดําเนินการได้เอง
(๑) การจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรมสํ า นั ก งานพื้ น ฐานตามคุ ณ สมบั ติ แ ละราคา
มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด ภายใต้เงื่อนไขการ
ใช้งานไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
(๒) การจัดหาเพื่อทดแทนระบบที่ใช้แล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ในวงเงินที่ไม่มากกว่าเดิม
(๓) การจัดหาเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบที่ไม่ซ้ําซ้อนกับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(การดําเนินการตามข้อ ๒ และ ๓ ให้จัดหาได้ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท)
ทั้งนี้ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO ประจํา
หน่วยงาน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงสาธารณสุข และให้ CIO ประจํากระทรวงลงนามกํากับท้ายเอกสารรายละเอียดผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และส่ ง เรื่ อ งให้ ป ลั ด กระทรวงลงนามในหนั ง สื อ นํ า ส่ ง ก่ อ นการตั้ ง คํ า ขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ๑ หรือก่อนส่งคําขอความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ มายัง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงและหน่วยงานที่ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยให้กระทรวงดําเนินการพิจารณา
อนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดได้เองตามแนวทางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนด

๘.๓ การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสําเร็จของแผนแม่บท ICT ขององค์กรในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของ
การพัฒนาได้กําหนดไว้ ดังนี้
ตารางที่ ๑๓ การติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อรองรับระบบงาน
ต่างๆ


ยุทธศาสตร์ ๒
พัฒนามาตรฐานข้อมูลและ

ระยะเวลาในการ
ประเมิน
สัดส่วนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์กับ ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของ ทุก ๖ เดือน
จํานวนผู้ที่จําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑:๑
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ICT ที่สามารถรองรับการทํางาน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของระบบสารสนเทศ
ระดับความมั่นใจในการรักษาความ
ปลอดภัยด้าน ICT
ข้อมูลมีมาตรฐานสามารถแลกเปลี่ยน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของ ทุก ๖ เดือน
ระหว่างระบบและหน่วยงานภายนอก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตัวชี้วัด



ผู้ประเมิน
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ยุทธศาสตร์
มาตรฐานกระบวนการ
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด



ยุทธศาสตร์ ๓

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมา
สนับสนุนภารกิจหลักและการ 
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข


ยุทธศาสตร์ ๔
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน




ยุทธศาสตร์ ๕

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการปฏิบัติ
หน้าที่


ยุทธศาสตร์ ๖
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับการวางแผนและ
บริหารจัดการที่ดี





ที่เกี่ยวข้องได้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแผน
แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้
งานระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านต่างๆ ของกรมอยู่ในระดับดีและ
ดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละของผลงานการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้
งานระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระยะเวลาในการดําเนินการด้าน
ต่างๆ สามารถลดลงได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
จํานวนบุคลากรสามารถใช้ ICT ใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น
บุคลากรใน กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของบุคลากรทุกระดับลดลงร้อยละ
๑๐ ต่อปี
มีจํานวนระบบงานที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ความพึงพอใจของผู้บริหารในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ

ผู้ประเมิน

ระยะเวลาในการ
ประเมิน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุก ๖ เดือน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุก ๖ เดือน

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของ ทุก ๖ เดือน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักบริหารงานกลางและ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารระดับหัวหน้าศูนย์
สํานัก และกอง ขึ้นไป

ทุก ๖ เดือน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๔๙ /๘๑

เอกสารอ้างอิง

เอกสารแผนปฏิบตั ิการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –
๒๕๖๑

เอกสารอ้างอิง
สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (๒๕๕๒). แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑ : สิงหาคม
๒๕๕๖
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๕). กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ (ฉบับร่าง). ตุลาคม ๒๕๕๕
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (๒๕๕๒). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จากเว็ บ ไซต์ ข อง กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
www.dmsc.moph.go.th ดาวน์โหลด: มีนาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๖
คณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. แบบสอบถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ.(๒๕๕๖).
จํานวน ๒๐๐ ชุด
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จํานวน ๒ ท่าน. (๒๕๕๖). จํานวน ๒
ท่าน. เดือนเมษายน ๒๕๕๖
การสํารวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (๒๕๕๖).

โครงการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ –๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๕๑

