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คานา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและรายละเอียดของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๒
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ โดยให้หน่วยงานกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากร
และการบริหารจัดการภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ปรับปรุงโครงสร้าง และจัดสรร
ทรัพยากรทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาของ
แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ ต่อไป ซึ่งแผนดังกล่าวกาลังจะสิ้นสุดลงและยังไม่ มีการ
ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยฉบับใหม่
ดังนั้น กรมวิท ยาศาสตร์การแพทย์ จึงมีความจาเป็นต้องกาหนดแนวทางดาเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ขึ้น เพื่อกาหนดทิศทางแนวทางในการปฏิบัติ และการพัฒนางานด้านเทคโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ฉบับนี้ ได้ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
ไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (National ICT Policy Framework ๒๐๑๑-๒๐๒๐: ICT ๒๐๒๐) ด้วย
เพื่อให้การดาเนินงานหรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกต้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน รวมทั้งมีความเหมาะสมกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกด้วย
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ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
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ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
การจั ด ท าหรื อ ปรั บ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศของหน่ ว ยงานนั้ น นอกจากจะต้ อ ง
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานแล้ว ยังต้องสามารถตอบสนองต่อนโยบายด้าน ICT ของรัฐบาลดังที่
กาหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เปูาหมายหนึ่งที่นา ICT มาใช้ใน
หน่วยงานของรัฐ คือ การปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน
การดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี้ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจัดทาคู่มือการ
จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวทางให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจสามารถนาไปใช้ในการดาเนินการจัดทาหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพื่อให้มีเนื้อหาสาระที่กระชับ
มีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน์ พั นธกิจ ยุทธศาสตร์และเปูาหมาย สามารถนามาใช้ เพื่อตอบสนองภารกิจ
ของหน่วยงาน เนื้อหาที่นาเสนอต้องสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมของแผนงาน และแนวทางที่ชัดเจน
ในการดาเนินงาน
การดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ นี้ เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับคณะที่ปรึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้
เกิดแนวคิดและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกาหนดแผนแม่บทด้าน ICT และแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมยิ่งขึ้น
การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ นี้ มีขั้นตอนและวิธีการในการดาเนินการประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานภาพการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบัน การประเมินแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ และพิจารณาให้สอดคล้องกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๕ (ฉบับร่าง) และกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ (National ICT
Policy Framework ๒๐๑๑-๒๐๒๐: ICT ๒๐๒๐) โดยกาหนดยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สอดคล้องและรองรับแผนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนาแนวคิดในเรื่อง
ของการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความต้ อ งการของผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
ดาเนินการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการ
ดาเนินการยิ่งขึ้น

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒
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ตารางที่ ๑ ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารในการจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การศึกษาและวิเคราะห์จาก แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสารวจ
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

การศึกษาและสารวจข้อมูล
โครงสร้างองค์กร/บุคลากร/
นโยบาย

สถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับรองรับภารกิจของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

การวิเคราะห์สภานภาพและแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการต่างๆ ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

๑.๑ ความเป็นมา
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นพร้อมๆ กับ
กระทรวงสาธารณสุข โดยได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และให้ทันต่อ
สภาพความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และ
มีการปรับปรุงส่วนราชการตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เป็น ๒๒ หน่วยงาน คือ สานักงานเลขานุการกรม
กองเครื่องสาอางและวัตถุอันตราย กองชีววัตถุ กองแผนงานและวิชาการ กองรังสีและเครื่องมือแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข สถาบันวิจัยสมุนไพร สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร สานัก
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ สานักยาและวัตถุเสพติด และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลา ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
นครราชสี ม า ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ อุ ด รธานี ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ อุ บ ลราชธานี ศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครสวรรค์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
พิษณุโลก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม และใน พ.ศ.๒๕๔๗ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้
เพิ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น จาก ๑๒ เป็น ๑๔ แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓
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๑.๒ ค่านิยม
เปิดใจ ใฝุรู้ คู่คุณธรรม นาหลักวิชาการ มาตรฐานสากล

๑.๓ เป้าประสงค์
(๑) ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนา/ รับรองคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
(๒) ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมุนไพร และแจ้งเตือนภัย
(๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาและ
รับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

๑.๔ บทบาทหน้าทีข่ องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑) กาหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพหรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ อาหาร ยา ยาเสพติ ด วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท
สารระเหย เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ รังสี และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข ชีววัตถุ
สมุนไพร และการชันสูตรโรค
(๒) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
(๔) ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือที่เกี่ยวกับอาหาร ยา ยาเสพติด
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค เพื่อ
ควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพและมาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นหลักฐาน
ทางคดี รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรค
(๕) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร ยาเสพติด และการ
ชันสูตรโรค เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และ
เป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข
(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ดาเนินการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติ
การด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชีววัตถุ สมุนไพร และการชันสูตรโรค ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
(๗) พัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(๘) ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่กรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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๑.๕ วิสัยทัศน์ (Vision)

 วิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
“กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ เ ป็ น องค์ ก รชั้ น น าด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ใ น
ระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย”
 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(พ.ศ. ๒๕๕๒- ๒๕๕๖)
“ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทันสมัย มั่นคงปลอดภัย
ภายในปี ๒๕๕๖”
 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๑)
“บู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ เ หมาะสมในการขั บ เคลื่ อ น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นองค์กรชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย”

๑.๖ พันธกิจ (Mission)
(๑) พันธกิจ (Mission) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ก) พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิง พัฒนาและรับรองคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(ข) วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง พัฒนาระบบและประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อแจ้งเตือนภัยสุขภาพสู่ระดับสากล
(๒) พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการกาหนดนโยบาย วางแผน
บริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการให้บริการตามภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(ก) ให้มีการบริการข้อมูล ข่าวสารและความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขแก่สาธารณะ
(ข) พัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
(ค) ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการวิจัยและพัฒนาและการ
ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ง) ให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์อย่างมีธรรมาภิบาล
(จ) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย
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๑.๗ ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์โดยรวม (Strategy) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๕
ประเด็น และเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและเครือข่ายให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และทั่วถึง
เป้าประสงค์ ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพในการดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้านภัย
สุขภาพและการสื่อสารความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ส่งผลต่อภัยสุขภาพที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบตั ิงานให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง
เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยสุขภาพและการ
ปูองกันปัญหาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขรับบริการได้รับประโยชน์จาก
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์สารเสพติด
เป้าประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ไปใช้ใน
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖

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

๑.๘ โครงสร้างหน่วยงาน
ตามกฎกระทรวงสาธารณสุขแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แบ่ง
โครงสร้างเป็นหน่วยงานระดับ กอง/สานัก/สถาบัน จานวน ๒๒ หน่วยงาน และ ๒ กลุ่มงาน และมีการ
จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการภายใน จานวน ๑๑ หน่วยงาน และ ๑ กลุ่มงาน
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รูปที่ ๑ โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
* ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
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รูปที่ ๒ โครงสร้างหน่วยงานที่จัดตั้งอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนกลาง
* ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘
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รูปที่ ๓ โครงสร้างหน่วยงานที่จัดตั้งอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนภูมิภาค
* ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สถานภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
การดาเนินการจัดทาแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ ได้วิเคราะห์สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT ปัจจุบัน
ประกอบด้วยโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ และระบบงานสารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์นี้ ได้ศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการจากแผนแม่บท ICT ฉบับเดิม และวิเคราะห์อัตรากาลังบุคลากรด้าน ICT และภารกิจของ
หน่วยงาน รวมทั้ง มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาม
รูปแบบการวิเคราะห์แบบ SWOT Analysis อันจะนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆ ด้าน
ICT เพื่อให้สามารถผลักดันการดาเนินงานด้าน ICT ตามแผนแม่บทฯ ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบงานสารสนเทศที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้ องกับเทคโนโลยีทันสมัยใน
ปัจจุบันอีกด้วย

๒.๑ บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การวิ เ คราะห์ ส ถานภาพปั จ จุ บั น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ดาเนินการโดยการสารวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน โดยการ
วิ เ คราะห์ ใ นประเด็ น ต่ า งๆ เช่ น ด้ า นบุ ค คล ด้ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และการเชื่ อ มโยงด้ า น
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้านข้อมูล ด้านระบบงานสารสนเทศ ด้านสถานที่และด้านความมั่นคง
ปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๑.๑ ด้านบุคลากร
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีจานวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๑ คน แบ่งออกเป็น
๔ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ข้าราชการ ๒) ลูกจ้างประจา ๓) พนักงานราชการ ๔) ลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๔๓.๗๒, ๙.๘๑, ๒.๐๖ และ ๔๔.๔๒ ตามลาดับ ซึ่งสามารถจาแนกตามจานวน อายุตัวเฉลี่ย อายุ
ราชการเฉลี่ย และวุฒิการศึกษา ได้ดังตารางที่ ๒ ต่อไปนี้
ตารางที่ ๒ ลักษณะโดยรวมบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภท
บุคลากร
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้าง
ชั่วคราว

จานวนรวม
คน
๙๓๖

อายุตัว
อายุ
เฉลี่ย ราชการ
ร้อยละ
(ปี) เฉลี่ย (ปี)
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

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

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

๔๗๒
(๕๐.๔๓%)
๓๓
(๗๕.๐๐%)
๑๐
(๔.๗๖%)
๕๑๖
(๕๔.๒๖%)

๓๕๕
(๓๗.๙๓%)
๕
(๑๑.๓๖%)

๕๔
(๕.๗๗%)
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ประเภท
บุคลากร
รวม

จานวนรวม
คน

ร้อยละ

อายุตัว
อายุ
เฉลี่ย ราชการ
(ปี) เฉลี่ย (ปี)

๒,๑๔๑ ๑๐๐.๐๐

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ป.ตรี
๖๙๖
๑,๐๓๑
๓๖๐
๕๔
(๓๒.๕๑%) (๔๘.๑๖%) (๑๖.๘๑%) (๒.๕๒%)

*ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม และเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรองอธิบดีกรม มีจานวนบุคลากร
เพียง ๑๘ คน แบ่งเป็น ข้าราชการ ๘ อัตรา ลูกจ้างประจา ๑ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว ๖ อัตรา พนักงาน
ราชการ ๑ อัตรา และลูกจ้างเหมา ๒ อัตรา ซึ่งถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อเจ้าหน้าที่ของกรม คือ ๒,๑๔๑/๑๘
หรือ ๑๑๙ ต่อ ๑ คน จะเห็นว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก โดยทั่วไป (Best Practice) สัดส่วนควรอยู่ที่ ๒๐ ต่อ ๑
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นภาระใหญ่สาหรับ ศทส. ถึงแม้ทาง ศทส. ได้ทาการแบ่งงานด้าน
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยการจ้างบริษัทช่วยดูแลบ้ างแล้ว แต่ก็ทาให้
บุคลากรของ ศทส. ขาดโอกาสในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในขณะเดียวกันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีโครงสร้างหน่วยงานแบ่งออกเป็น ส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ที่ส่วนกลาง ซึ่งจัดตั้งอยู่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุรี และหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔ แห่ง ซึ่งมีเพียง ศทส.
ที่ทาหน้าที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด และด้วยอัตรากาลังคนของ ศทส. ที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะ
ดู แ ลได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ จึ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารสารสนเทศระดั บ กอง (Division
Information Officer : DIO) ประจาหน่วยงานย่อยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่หลัก คือ
ช่วยประสานดาเนินการ ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมจัดทานโยบาย แผนแม่บทด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ แผนบริหารความเสี่ยง แผนปูองกันภัยพิบัติ
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมจัดทามาตรฐานข้อมูลกลาง เพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน
แต่เนื่องจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจาหน่วยงาน จึง
จาเป็นต้องมอบหมายหน้าที่ DIO ให้กับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทาให้เกิดข้อจากัดในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และในขณะเดี ย วกั น หน่ ว ยงานบางหน่ ว ยได้ จ้ า งบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยปฏิบัติ งาน โดยจ้างงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง และ
[ให้ดูแผนพัฒนาบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ประกอบ]
ปฏิบัติงานได้ไม่ต่อเนื่อง
๒.๑.๒ ด้านระบบงานสารสนเทศและระบบเก็บข้อมูล
ระบบสารสนเทศของกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การจ้ า งพั ฒ นา
(Outsourcing) มีบางส่วนที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้พัฒนาขึ้นเอง และมีบางส่วนที่หน่วยงานต่างๆ
ดาเนินการจ้างพัฒนาเองโดยมีทั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีบางส่วนที่ศูนย์
เทคโนโลยีส ารสนเทศไม่ รับ ทราบ โดยงบประมาณที่ ใช้ ในการจั ดจ้ างพั ฒนาระบบนั้ น ส่ว นมากจะเป็ น
งบประมาณของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน ดั ง นั้ น ระบบสารสนเทศของกรม จึ ง มี ค วามหลากหลายในด้ า น
สถาปัตยกรรม ฐานข้อมูลก็จัดเก็บแยกกัน ไม่มีฐานข้อมูลกลางเพื่อรวบรวมให้ข้อมูลอยู่แหล่งเดียวกัน
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๒
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ขณะเดียวกันศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในภูมิภาค ได้มีการพัฒนาระบบงานเอง เช่น
ระบบงานรับตัวอย่างและลงผลวิเคราะห์ เป็นต้น ทาให้มีการเก็บข้อมูลกระจายอยู่ในแต่ละศูนย์ ส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน อีกทั้งไม่มีการกาหนดมิติข้อมูลที่ต้องการใช้ร่วมกัน ไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลกลาง หรือฐานข้อมูลขององค์กร และไม่มีมาตรฐานข้อมูลเพื่อกากับการใช้งานข้อมูลร่วมกัน
จากผลการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรมระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นั้น พบว่ายังขาดทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
โครงสร้างสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ แตกต่างกันหลายด้าน เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) การจัดเก็บข้อมูลก็แยกจากกัน เป็นต้น

รูปที่ ๔ ระบบงานสารสนเทศต่างกันโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลากหลายและฐานข้อมูลที่แยกจัดเก็บ
อุปสรรคของโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีที่แตกต่างกันความหลากหลายใน
รูปแบบของระบบงานสารสนเทศจะทาให้เกิดอุปสรรค ดังนี้
 ความยุ่งยากในการดูแลบารุงรักษาระบบและการพัฒนาต่อยอด
 จาเป็นต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความ
รอบรู้หลายอย่างเพื่อดูแลบารุงรักษาระบบ และพัฒนาระบบงานต่อยอด ซึ่ง
เป็นเรื่องยากสาหรับหน่วยงานราชการ
 ต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนมาทาหน้าที่แทน (Out Source) เพราะบุคลากร ไม่
เพียงพอ
 การรวบรวมข้อมูล (Data Consolidate) ทาได้ยาก
 เกิดปัญหาความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบรายงาน
ที่ต้องรวมสรุป หรืออ้างใช้งาน เพราะข้อมูล เก็บหลายแหล่ง

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๓
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๒.๑.๓ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตามที่กล่าวข้างต้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีโครงสร้างหน่วยงานแบ่งออกเป็น
ส่วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยหน่วยงานส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ส่ว นกลาง ซึ่งอยู่ในบริเวณกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และในภูมิภาคประกอบด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๔แห่ง จาก
การศึกษาด้านระบบเครือข่ายของส่วนกลางและภูมิภาคเบื้องต้นสรุปได้ ดังนี้
(๑) ระบบเครื อ ข่ า ยทั้ ง หมดและการเชื่ อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงาน ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
- มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ยของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
เครือข่าย และผ่านทางระบบเครือข่าย GIN
Old DMSC (

ISP
Internet

)

50/1 Mbps

DMSC Network
30 Mbps
60 Mbps

MOPH

28 Mbps

NSP

MPLS

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps
2 Mbps

14

GIN

2556-05-13

รูปที่ ๕ แผนภาพแสดงสถานภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายปัจจุบันของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-

จัดสรรช่องสัญญาณการใช้งานเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดย
กาหนดไว้เมื่อต้องการออกสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ผ่านทางระบบ
เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข และผ่านทางสายเช่าของผู้ให้บริการเครือข่าย
ที่กรมจัดเตรียมไว้ ดังรูปที่ ๖

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๔

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

Old DMSC (
ISP
Internet

)

50/1 Mbps

DMSC Network
30 Mbps

28 Mbps

60 Mbps

MOPH

NSP

MPLS

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps
2 Mbps

14

GIN

2556-05-13

รูปที่ ๖ แผนภาพแสดงการจัดสรรช่องสัญญาณเมื่อต้องการออกสู่เครือข่ายผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
-

ในกรณีใช้งานระบบงานสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องเข้าสู่
เครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยตรงจากเครือข่ายของผู้ให้บริการ (NSP)
แต่มีบางส่วนที่ต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่าย GIN ดังรูปที่ ๗
Old DMSC (

ISP
Internet

)

50/1 Mbps

DMSC Network
30 Mbps
60 Mbps

MOPH

28 Mbps

NSP

MPLS

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps
2 Mbps

14

GIN

2556-05-13

รูปที่ ๗ แผนภาพแสดงการใช้ช่องสัญญาณผ่านระบบเครือข่าย GIN
-

มีบางหน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้จัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม (ADSL)
โดยขอใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นดังรูปที่ ๘
มีการทา Virtual Private Network เมื่อมีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายร่วมหรือ
ผ่านทางหน่วยงานอื่นๆ ดังรูปที่ ๙

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๕

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)
-

เครือข่ายไร้สายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนกลางมีการติดตั้งอุปกรณ์
Wireless Access Point เพื่อบริการเครือข่ายแบบไร้สาย
25/0.5 Mbps

MOPH

DMSC Network
30 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

VPN

28 Mbps

NSP

MPLS

GIN

2 Mbps
25/0.5 Mbps

2 Mbps

ADSL/ISP

ISP
Internet

14

12/1 Mbps

.

Old DMSC (

2556-07-09

)

รูปที่ ๘ แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายที่มีการจัดหาเองในส่วนภูมิภาค
25/0.5 Mbps

MOPH

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

14
2556-07-09

Old DMSC (

)

รูปที่ ๙ แผนภาพแสดงการทา Virtual Private Network
-

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังมีปัญหาเรื่องการจัดสรร IP Address และระบบ
การบริหารจัดการผู้ใช้ในระบบเครือข่าย (ID Management)
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในส่วนกลางประกอบ
ไปด้วยอาคารหลัก ๗ อาคาร คือ อาคาร ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๘, ๙, ๑๐ และอาคาร
Sasakawa ซึ่งเป็นอาคารที่อยูบ่ ริเวณเดียวกันทาให้สามารถทาการเชื่อมโยงระบบ
เครือข่ายระหว่างอาคารจัดทาได้ง่าย และในปัจจุบันได้มีการเชื่อมต่อระหว่าง
ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ ๑๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๖

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

 ระบบความปลอดภัย
จากการศึ ก ษาจากแผนภาพไดอะแกรมการเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แสดงดังรูปที่ ๑ และสามารถสรุประเด็นได้ดังนี้
- มีการติดตัง้ ระบบรักษาความปลอดภัยโดยติดตั้งอุปกรณ์ Firewall หรือ IDP
- มีการจัดแบ่ง Zone ในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการบริหาร
จัดการ โดยแบ่งเป็น โซน DMZ และโซน Server Farm
- ไม่มีการจัดแบ่งโซนในส่ วนของระบบฐานข้อมูล ไม่มีการจัดแบ่งโซนในส่ วนของ
ระบบฐานข้อมูลของโซนบริการภายนอก

10

9
Core Switch

Core Switch

5
4

1

1

1

8

2

1

3

One Stop
Service

Sasakawa

รู ป ที่ ๑๐ แผนภาพแสดงการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยของหน่ ว ยงานภายในกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
(ส่วนกลาง)
-

ไม่มีการจัดแบ่งโซนการให้บริการเป็นโซนบริการภายใน (Intranet Application
Zone) และโซนบริการภายนอก (Internet Application Zone)
ไม่มีการจัดแบ่งโซนการให้บริการภายใน (Intranet Application Zone) และ
โซนการบริหารจัดการเครือข่ายและความปลอดภัย (Security and Network
Management Zone)

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๗

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)
Data Center 2
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Router
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Router
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Virus
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Internet Database Zone
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Server Conference
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Data Center 1

Security and Network Management Zone

รูปที่ ๑๑ แผนภาพแสดงการเชื่ อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ในปัจจุบัน
(๑) ระบบเครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)
 สถานภาพ
- มีการติดตั้งระบบเครือข่ายหลักของสานักงานเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลักของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ส่วนกลาง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ส่วนกลางเป็นผู้ดาเนินการในการจัดหาให้
- มีการติด ตั้งระบบเครือ ข่ายอิน เทอร์ เ น็ตเพิ่ม เติม โดยผ่ านผู้ ใ ห้บริ การโครงสร้า ง
พื้นฐานสาธารณะด้วยระบบ ADSL เนื่องจากระบบเครือข่ายหลักที่จัดหาให้โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และงานที่ต้องการใช้ไม่
ต้องการให้ผ่านเครือข่ายหลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๘

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)
GIN

Wireless Internal Working Zone

Lease Line
2Mbps

Lease Line
2Mbps

Internet

Firewall

Lease Line
Modem

DMSC
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ADSL
6-12Mbps

Lease Line
Modem

Wireless
Access Point

Router

ADSL
Modem

Internal Working Zone
Wireless Internet Zone
Wireless
Access Point

Wireline Internet Zone

รูปที่ ๑๒ แผนผังแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายในศูนย์การแพทย์ปัจจุบัน
-

มีการแยกระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนใช้งาน
ภายในสานักงาน กับส่วนใช้งานอินเทอร์เน็ต
ระบบเครือข่ายไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ (Bandwidth
Management)
มีการใช้ระบบเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย ไม่มีระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่
ระบบเครือข่าย
การเชื่อมต่อภายในอาคาร จากการเข้าสารวจหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะที่ปรึกษาพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือมีการ
ติดตั้งอีเธอร์เน็ตสวิตช์แบบใช้งานตามบ้านมาใช้ในสานักงาน และมีการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL เพิ่มเติมพร้อมทั้งเปิดใช้งานระบบ
เครือข่ายไร้สาย

 ระบบความปลอดภัย
- มีการทา Virtual Private Network เพื่อเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่าย
คอมพิ ว เตอร์ ส านั ก งานของศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉพาะในส่วนเครือข่ายสานักงานที่
ส่วนกลางจัดหาให้

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๑๙

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

๒.๒ ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากผลการวิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้างต้น
สามารถนามาวิเคราะห์สถานภาพ จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา ได้ดังตารางที่ ๓ ดังนี้
ตารางที่ ๓ ผลสรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์/
ซอฟต์แวร์

-

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เปรียบเทียบกับจานวนบุคลากร
มีความเหมาะสม
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานใน
บางส่วนงาน มีความทันสมัย

-

-

ปัจจัยด้านเครือข่ายและการสื่อสาร -

จานวนจุดที่ให้บริการเครือข่าย
เพียงพอ ต่อการใช้งานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

-

-

จุดอ่อน/ปัญหา
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ใช้งานมีลักษณะที่หลากหลาย
ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทาให้
การบริหารจัดการและการ
บารุงรักษาทาได้ไม่สะดวก
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
(Notebook Computer/
Tablet) เปรียบเทียบกับจานวน
บุคลากรมีไม่เพียงพอ
ระบบงานสารสนเทศหลักที่ใช้
ไม่สามารถรองรับภารกิจหลัก
ของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน
ระบบงานสารสนเทศสนับสนุน
บางระบบไม่มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีไม่เพียงพอ
ต่อให้ใช้งานของบุคลกร
ระบบเครือข่ายไม่มีเสถียรภาพ
เพียงพอที่จะรองรับภารกิจของ
หน่วยงานได้
ระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอที่จะรองรับภารกิจของ
หน่วยงานได้
อุปกรณ์เครือข่ายมีความ
หลากหลายทาให้ยากต่อการ
บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้
มีประสิทธิภาพได้
ระบบเครือข่ายไร้สายในส่วน
ภูมิภาค หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคทาการจัดหาเองของแต่
ละหน่วยงานทาให้ไม่มีมาตรฐาน
ยากต่อการบริหารจัดการ
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
ปัจจัยด้านบุคลากร
๑. ผู้ใช้งาน

-

๒. ผู้ดูแล บารุงรักษา งาน
ด้าน ICT

-

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
บุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการใช้งานด้าน ICT และ
การนามาใช้ในองค์กร
บุคลากรบางส่วนมีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้าน ICT ได้อย่างรวดเร็ว บุคลากรด้าน ICT มีความสามารถ
ทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
บุคลากรด้าน ICT มีความสามารถ
ทางานร่วมกับบุคลากรของ
หน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

-

-

-

-

-

จุดอ่อน/ปัญหา
การจัดฝึกอบรมด้าน ICT ให้กับ
บุคลากรยังเพียงพอต่อความ้อง
การและยังไม่รองรับการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากรไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ด้าน ICT ได้ด้วยตนเอง
จานวนบุคลากรด้าน ICT มี
จานวนที่น้อยเกินไปเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบ
บุคลากรด้าน ICT มีความรู้
ความสามารถด้าน ICT ไม่
เพียงพอ
บุคลากรด้าน ICT ไม่สามารถ
ทางานทดแทนกันได้เนื่องจาก
ระบบงานสารสนเทศมีความ
หลากหลาย
บุคลากรด้าน ICT ขาดความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะในบางด้าน
(Network/Security)
บุคลากรด้าน ICT ที่สาเร็จ
การศึกษาโดยตรงทางด้าน
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีจานวนไม่เพียงพอ
บุคลากรด้าน ICT ไม่สามารถเข้า
ร่วมการฝึกอบรมความรู้ด้าน ICT
ในเชิงลึกอย่างสม่าเสมอได้
เนื่องจากมีภารกิจมากมีเวลาไม่
เพียงพอ
สวัสดิการหรือค่าตอบแทนให้
บุคลากรด้าน ICT มีน้อยทาให้
บุคลากรย้ายไปอยู่หน่วยงาน
อื่นๆได้ง่าย
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
๓. ผู้บริหารสารสนเทศระดับ
กอง (Division
Information Officer
:DIO)

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
- บุคลากร DIO มีความตั้งใจและ
สามารถทางานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
- บุคลากร DIO มีความสามารถทางาน
ร่วมกับหน่วยงานของตนได้เป็นอย่าง
ดี

๔. ผู้บริหาร

-

จุดอ่อน/ปัญหา
- บุคลากร DIO ขาดความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในการบริหารดูแลและ
การสนับสนุนงานด้าน ICT ได้อย่าง
เพียงพอต่อภารกิจของหน่วยงานที่
ได้รับมอบหมาย
- บุคลากร DIO มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่
หลากหลายทาให้การปฏิบัติงาน
สนับสนุนด้าน ICT ได้ไม่เท่าเทียม
กัน ในแต่ละหน่วยงาน และไม่
เพียงพอ ต่อภารกิจของหน่วยงานที่
ผิดชอบ
- ภารกิจที่คาดหวังหรือมอบหมายให้
บุคลากร DIO ทาเกินกว่า
ความสามารถที่บุคลากร DIO จะ
สามารถปฏิบัติได้
ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการใช้ - หลักสูตรการฝึกอบรมและการ
พัฒนาผู้อานวยการศูนย์/สานัก
ICT ในการพัฒนาองค์กร
โดยตรงยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง
ผู้บริหารสนับสนุนและผลักดัน
เพื่อให้เกิดการนา ICT มาใช้ใน
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
มีหลักสูตรการฝึกอบรมและการ
พัฒนาผู้บริหารด้าน ICT โดยตรง
และต่อเนื่อง
ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่
ดีในการนา ICT มาใช้ในองค์กร
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
ปัจจัยด้านข้อมูล

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
- มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารบางส่วน
ภายในผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต
- มีการกาหนดระบบระดับชั้นการ
เข้าถึงข้อมูลมีระดับชั้น
- มีศูนย์รวมข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลในมิติ
ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ศทส. มีนโยบาย กระบวนการ และ
ขั้นตอนในการสารองข้อมูลอย่าง
ชัดเจนและสม่าเสมอ

-

-

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

-

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงาน
DIO ให้ความสาคัญในการ
ดาเนินการด้าน ICT
DIO มีการทางานและประสานงาน
กันอย่างใกล้ชิด
ผู้บริหารระดับสูง ให้การสนับสนุน
การดาเนินการด้าน ICT
มีการประเมิน และบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้าน ICT อย่างสม่าเสมอ
มีการประเมินความคุ้มค่าในการ
ลงทุน และการดาเนินงานโครงการ
ด้าน ICT บางโครงการที่มี
ความสาคัญสูง

-

-

จุดอ่อน/ปัญหา
ไม่มีการจัดเก็บและปรับปรุง
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีการกาหนดมิติข้อมูลที่
ต้องการใช้ร่วมกัน
ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง หรือ
ฐานข้อมูลขององค์กร
ไม่มีมาตรฐานข้อมูลเพื่อกากับ
การใช้งานข้อมูลร่วมกัน
ไม่มีกระบวนการ และขั้นตอนใน
การตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของข้อมูลที่ต้องมีการ
ใช้งานร่วมกัน
ศทส. ขาดกระบวนการติดตาม
และทดสอบการจัดทาการสารอง
ข้อมูลอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ
ศทส. มีการจัดทาศูนย์ข้อมูล
สารองแต่ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน และไม่มีศักยภาพที่จะ
สามารถรองรับภารกิจได้เมื่อเกิด
อุบัติภัยขึ้น
ไม่มี การประชาสัมพันธ์ระบบ
ฐานข้อมูล มาตรฐานการจัดเก็บ
ข้อมูล เจ้าของข้อมูล และการนา
ข้อมูลไปใช้งาน
ไม่มีการบริหารจัดการด้าน ICT
อย่างเป็นระบบ ไม่มีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนที่ชัดเจน
มีนโยบายด้าน ICT แต่มีแนวทาง
ปฏิบัติ แต่ไม่มีการติดตามและ
นาไปปฏิบัติย่างจริงจัง
กระบวนการจัดหาในด้าน ICT
มีความซับซ้อนทาให้การนา
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ได้ช้าหรือ
ล้าสมัย

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๓

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
ปัจจัยด้านงบประมาณ

-

ปัจจัยด้านสถานที่

-

-

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
จุดอ่อน/ปัญหา
ผู้บริหารมีการสนับสนุน
- งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับไม่
งบประมาณและการลงทุนด้าน ICT
เพียงพอต่อการดาเนินการ ทาให้
ไม่สามารถดาเนินการโครงการ
องค์กรมีรายได้จากส่วนอื่นๆที่
ต่างๆได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถนามาใช้ในการสนับสนุน
การพัฒนาด้าน ICT ได้
- ไม่มีการจัดสรรงบประมาณด้าน
การบารุงรักษาระบบด้าน ICT ทา
ให้ระบบงานสารสนเทศ และระบบ
อื่นๆด้าน ICT ไม่สามารถให้ทางาน
และให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
ตาแหน่งที่ตั้งของอาคารสานักงาน
- อาคารสถานที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ของ ศทส. และศูนย์ข้อมูลที่อยู่ใน
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทาศูนย์
ส่วนกลางทาให้สามารถรองรับการ
ข้อมูลโดยเฉพาะ
ให้บริการ และบารุงรักษาจากผู้
- ตาแหน่งที่ตั้งของอาคารสานักงาน
ให้บริการได้ง่าย
ในส่วนภูมิภาคบางส่วนตั้งอยู่ใน
มีอาคารสานักงานในส่วนภูมิภาค
พื้นทีห่ ่างไกลจากการให้บริการ
เหมาะสาหรับการสร้างฐานศูนย์
และบารุงรักษาจากผู้ให้บริการ
ข้อมูลสารอง

๒.๓ บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
การออกแบบและดาเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันนั้น จาเป็นต้องคานึงถึง
ปัจจัยหลายประการ การวางแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ได้มีการวิเคราะห์สถานภาพของระบบสารสนเทศกับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของโอกาส
และผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายและข้อกาหนดต่างๆ ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มาตรฐาน ข้อกาหนด และกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล
และงบประมาณ รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แผนด้านสารสนเทศ
มีความเป็นไปได้และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางที่ ๔ แสดงบทวิเคราะห์สถานะ ICT ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก
-

โอกาส(Opportunities)
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการนาระบบ ICT มาใช้ในการ
พัฒนาหน่วยงานของรัฐ
รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณด้าน ICT ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
ภาครัฐมีการกาหนดกฎหมายและนโยบายการรักษา
ความปลอดภัยและความมั่นคงด้าน ICT เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ
ระบบเครือข่ายของภาครัฐ (Government
Information Network: GIN) มีการเชื่อมโยงไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ช่วยเพิ่มความสามารถใน

-

-

ภัยคุกคาม(Threats)
ความล่าช้าในการกาหนดมาตรฐานข้อมูลใน
ระดับประเทศ ทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประเทศไทยยังมีความก้าวหน้าด้าน ICT ไม่มากนัก เป็น
ลักษณะของผู้ใช้ไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยี ทาให้ต้องพึงพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็วมาก ทาให้
จาเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT อย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็วมาก ทาให้
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-

-

โอกาส(Opportunities)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและลดความ
เสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูงสามารถสนับสนุน
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เทคโนโลยีแบบกลุ่มเมฆ
(Cloud Computing)
เทคโนโลยีใหม่ๆ มีแนวโน้มราคาที่ลดลง
ซอฟต์แวร์ประเภท Open source มีมากขึ้นสามารถ
ลดลงค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน ICT ได้บางส่วน
ซอฟต์แวร์สาหรับสนับสนุนการดาเนินการต่างๆ มี
จานวนมากทาให้มีทางเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้มากยิ่งขึ้น
ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นทาให้
สามารถใช้ทรัพยากรด้าน ICT ร่วมกันได้สะดวกยิ่งขึ้น
บุคลากรสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้งานระบบ ICT ใน
การพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ ได้ดียิ่งขึ้น

-

-

-

ภัยคุกคาม(Threats)
การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
ความเสี่ยงจากการรุกรานระบบผ่านทางระบบเครือข่าย
มากขึ้น ทาให้ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ
ด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยเพิ่มขึ้น
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามีความเข้มงวดขึ้น ทา
ให้ต้นทุนในการลงทุนด้าน ICT สูงขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถเพิ่มจานวน
บุคลากรด้าน ICT ให้เพียงพอต่อการขยายตัวในการ
พัฒนาระบบ ICT ของกรมได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกฏ
ระเบียบของรัฐ
อัตราค่าตอบแทนตามระเบียบของรัฐไม่สามารถดึงดูด
บุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้
สามารถทางานอยู่กับองค์กรในระยะยาวได้

๒.๔ สรุปการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จาก SWOT Analysis
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อนามาใช้ในการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ตารางที่ ๕ สรุปการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในองค์กรในภาพรวม
-

จุดแข็ง(Strength)
ผู้บริหารระดับสูง DIO และบุคลากรให้ความสาคัญกับ
ICT
บุคลากรด้าน ICT สามารถทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ได้เป็นอย่างดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสม
จานวนจุดบริการเครือข่ายมีอย่างเพียงพอทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีนโยบาย กระบวนการ และ
ขั้นตอนในการสารองข้อมูลอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ร ายได้ จ ากส่ ว นอื่ น ๆที่
สามารถนามาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาด้าน ICT ได้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข

-

จุดอ่อน(Weakness)
บุคลากรด้าน ICT ยังขาดความรู้เชิงลึกด้าน ICT ไม่สามารถ
ทางานทดแทนกันได้และมีจานวนไม่เพียงพอ
บุคลากรทั่วไปยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้าน ICT
ได้ด้วยตนเอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนหนึ่งนั้นมีสภาพเก่าไม่สามารถ
รองรับภารกิจได้
ระบบสารสนเทศหลัก ไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อความพึ ง
พอใจได้
จานวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอในการใช้งาน
ระบบเครื อ ข่ า ยไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และขาดเสถี ย รภาพ
รวมทั้งมีความหลากหลายทาให้บริหารจัดการยาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังขาดการบริหารจัดการข้อมูล
และการสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาด
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับไม่เพียงพอ
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-

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

-

อุปสรรค(Threat)
ความล่าช้าในการกาหนดมาตรฐานข้อมูลในระดับประเทศ
ประเทศไทยต้องพึง่ พาจากเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็วมาก ทาให้
ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ ICT อย่างต่อเนื่องและทาให้การ
พัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
เพิ่มขึ้น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถเพิ่มจานวนบุคลากร
ด้าน ICT ให้เพียงพอได้
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โอกาส (Opportunities)
 รัฐบาลให้ความสาคัญและสนับสนุนการนาระบบ ICT มาใช้พัฒนาหน่วยงาน
 เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเข้า
ด้วยกันได้ง่ายขึ้น
 ซอฟต์แวร์ประเภท Open source มีมากขึ้น
 บุคลากรสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้งานระบบ ICT






ภัยคุกคาม (Threats)

 ความล่าช้าในการกาหนดมาตรฐานข้อมูลในระดับประเทศ
 ประเทศไทยต้องพึงพาจากเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็วมาก ทาให้ต้องพัฒนาปรับปรุง
ระบบ ICT อย่างต่อเนื่องและทาให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
 ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมีเพิ่มขึ้น
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถเพิ่มจานวนบุคลากรด้าน ICT ให้
เพียงพอได้








จุดแข็ง (Strengths)
ผู้บริหารระดับสูง DIO และบุคลากรให้ความสาคัญกับ ICT
บุคลากรด้าน ICT สามารถทางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
กรม มีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
จานวนจุดบริการเครือข่ายมีอย่างเพียงพอทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
กรม มีนโยบาย กระบวนการ และขั้นตอนในการสารองข้อมูลอย่างชัดเจนและ
สม่าเสมอ
กรม มีรายได้จากส่วนอื่นๆที่สามารถนามาใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาด้าน
ICT ได้
กรม มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

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




















จุดอ่อน (Weakness)
บุคลากรด้าน ICT ยังขาดความรู้เชิงลึกด้าน ICT ไม่สามารถทางานทดแทน
กันได้และมีจานวนไม่เพียงพอ
บุคลากรทั่วไปยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้าน ICT ได้ด้วยตนเอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีส่วนหนึ่งนั้นมีสภาพเก่าไม่สามารถรองรับภารกิจได้
ระบบสารสนเทศหลักไม่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจได้
จานวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไม่เพียงพอในการใช้งาน
ระบบเครือข่ายไม่มีประสิทธิภาพ และขาดเสถียรภาพ รวมทั้งมีความ
หลากหลายทาให้บริหารจัดการยาก
กรม ยังขาดการบริหารจัดการข้อมูลและการสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
กรม มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับไม่เพียงพอ
กลยุทธ์การแตกตัว (S,T)
เตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานข้อมูลจากความร่วมมือของบุคลากรของ กรม
ส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม
ส่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน ICT ที่มีอยู่อย่างจากัด
จัดจ้างบุคลากรด้าน ICT จากเงินรายได้เพิ่มเติม
ขอการสนับสนุนจาก DIO ในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน กรม

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ส่วนที่ ๓ การออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและการออกแบบเชิงหลักการสถาปัตยกรรมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เสนอแนวการพัฒนา ดังนี้

๓.๑ ด้านระบบสารสนเทศ
ด้วยความแตกต่างในด้านสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รวมถึงฐานข้อมูลก็จัดเก็บแยกกัน ไม่มีฐานข้อมูลกลางเพื่อรวบรวมให้ข้อมูลอยู่แหล่งเดียวกัน มีระบบอยู่
หลายระบบ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ควรวางแผนและกาหนดทิศทางรูปแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลใหม่โดยควรดาเนินการ ดังนี้
 กาหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ เพื่อเป็นมาตรฐาน
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งในการจ้างพัฒนา (Outsourcing) และศทส. การ
พัฒนา เป็นมาตรฐานสาหรับส่วนงานต่างๆ ที่จะจ้างพัฒนา สาหรับระบบใหม่ การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเดิมที่พัฒนาไป
แล้ว ซึ่งต้องทาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนระยะยาวรวม จนระบบเป็นรูปแบบมาตรฐาน
 โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่อาจกาหนดเป็น มาตรฐาน
เดียวหรือสองมาตรฐาน ทั้งนี้ไม่ควรหลากหลายเกินไปจนทาให้ดูแล บริหารจัดการ
ยาก ตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ และระบบที่มีความซับซ้อนใน
การคานวณอาจกาหนดให้เป็นภาษา Java ในขณะที่ระบบสารสนเทศขนาดเล็กก็
อาจจะให้ใช้ได้ทั้ง Php และJava
 ออกแบบและกาหนดมาตรฐานข้อมูล โดยการออกแบบโครงสร้างข้อมูล (Data
Modeling) และรวมกลุ่มข้อมูลทีใ่ ช้งานร่วมกันและสอดคล้องกัน (Data
Harmonization) โดยประกาศเป็นมาตรฐานข้อมูลกลาง ที่ทุกหน่วยงานต้องใช้
เหมือนกันหมด
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานข้อมูลร่วมกัน เพื่อการ
เชือ่ มโยงระหว่างระบบงานสารสนเทศต่างๆ
 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ให้ใช้ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน
 ออกแบบมาตรฐานข้อมูลของกลุ่มข้อมูลที่ต้องใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร
ภายในและภายนอก

๓.๒ ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๑) ระบบเครือข่ายทั้งหมดและการเชื่อมโยงระหว่างหน่ว ยงานของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
 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)
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๒๙
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 เพิ่มขนาดช่องสัญญาณสายเช่า (MPLS) ที่เชื่อมโยงศูนย์วิทยาศาสตร์การพทย์ เป็น
ขนาด ๔-๘ Mbs
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14
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2556-07-09

รูปที่ ๑๓ เพิ่มขนาดช่องสัญญาณการเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตขนาดช่องสัญญาณสายเช่า
-

จัดสรรช่องสัญญาณการใช้งานเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์โดย
กาหนดไว้เมื่อต้องการออกสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ผ่านทางระบบ
เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านทางสายเช่าของผู้ให้บริการเครือข่ายที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมทั้งเพิ่มช่องผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายท้องถิ่น
(ADSL) อีกช่องทางหนึง่
25/0.5 Mbps
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14
2556-07-09

รูปที่ ๑๔ เพิ่มช่องทางเชื่อมต่อเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้น
-

ควรจัดหาระบบบริหารจัดการ IP Address
ควรจัดหาระบบการบริหารจัดการผู้ใช้ในระบบเครือข่าย (ID Management)
พร้อมวางแผนเตรียม Single Sign-On คือ การเข้าถึงการใช้บริการของระบบ
ทั้งหมดได้ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียวในอนาคต

 ระบบความปลอดภัย
- จัดแบ่งโซนในส่วนของระบบฐานข้อมูลภายใน และแบ่งโซนในส่วนของระบบ
ฐานข้อมูลบริการภายนอกให้ชัดเจน
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๐
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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 เพิ่มเป็นช่องทางสารอง ในกรณีบริการใดมี
ปัญหา
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Data Center 1
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รูปที่ ๑๕ แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ควรปรับปรุง

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๑
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(๒) ระบบเครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)
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รูปที่ ๑๖ แผนผังแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายในศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ควรกาหนดเป็นต้นแบบกับทุกศูนย์

 ควรแยกระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนใช้งานภายใน
สานักงาน กับส่วนใช้งานอินเทอร์เน็ต
 ควรติดตั้งอุปกรณ์บริหารจัดการช่องสัญญาณ (Bandwidth Management)
 ควรจัดหาระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบเครือข่าย
 ควรกาหนดมาตรฐานการเชื่อมต่อภายในอาคาร มีมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่าย เช่น
อีเธอร์เน็ตสวิตช์ ADSL เป็นต้น ให้หน่วยงานได้จัดซื้อตรงตามที่กาหนด

๓.๓ ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเก็บข้อมูล
๓.๓.๑ ระบบคอมพิวเตอร์
 ควรยกเลิกเครือ่ งคอมพิวเตอร์ที่ล้าสมัยออกจากทะเบียนครุภัณฑ์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทีมีอายุมากกว่า ๔ ปี และเป็น CPU รุ่นเก่า ตามทะเบียนครุภัณฑ์
 เตรียมงบเพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรองรับภารกิจ
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ล้าสมัย โดยวางแผนการจัดสรรกระจายในแต่ละ
ปีงบประมาณ
๓.๓.๒ ระบบเก็บข้อมูล
ควรวางแผนการสารองข้อมูล กูค้ นื ระบบและข้อมูลจากอุบตั ภิ ยั ดังนี้
 ระยะที่ ๑ วางแผนการปฏิบัติการสารองข้อมูลของระบบที่สาคัญให้มีความชัดเจน
พร้อมทั้งทาการฝึกซ้อมทดลองกู้คืนข้อมูล เพื่อยืนยันแผนการสารองและสื่อที่ใช้เก็บ
ข้อมูลสารองใช้งานได้จริง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้
ทันทีเมื่อเกิดปัญหา
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๒
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 ระยะที่ ๒ วางแผนปรับเปลี่ยนให้ ระบบงานสารสนเทศทุกระบบใช้ อุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลหน่วย (Storage Device) เดียวกัน เพื่อการสารองข้อมูลเป็นแบบรวมศูนย์และ
ง่ า ยต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มวางมาตรฐานการปฏิ บั ติ ก ารส ารองข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น
มาตรฐานและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังรูปที่ ๑๗
 ระยะที่ ๓ วางแผนเพื่อสร้างระบบข้อมูลชุดที่สองไว้ที่ศูนย์ข้อมูลแห่งอื่น เพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยข้อมูล ดังรูปที่ ๑๘
 ระยะที่ ๔ วางแผนสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง (Mirror Site) ซึ่งขั้นต้นสามารถ
เลือกเฉพาะระบบสารสนเทศที่สาคัญต้องเปิดให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังรูปที่
๑๙
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รูปที่ ๑๗ ระยะที่ ๒ วางแผนปรับเปลี่ยนให้ระบบงานสารสนเทศทุกระบบใช้ อุปกรณ์เก็บข้อมูล
(Storage Device) หน่วยเดียวกัน

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๓
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รูปที่ ๑๘ ระยะที่ ๓ วางแผนเพื่อสร้างระบบข้อมูลชุดที่สองไว้ที่ศูนย์ข้อมูลแห่งอื่น
Primary Site

FireWall
VPN

Application Server

FireWall
VPN

Database Server

FireWall
VPN

Application Server

FireWall
VPN

Database Server

NSP

TCP/IP
Ethernet 1/10 Gbps
Fiber Channel 8 Gbps
FCoE 10 Gbps
Database Storage
Application/File Storage
Backup Storage

Secondary Site

รูปที่ ๑๙ แสดงศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สารอง ซึ่งมีระบบงานสารสนที่สาคัญและ
ระบบข้อมูลที่ทันสมัยใหม่สามารถทางานทดแทนได้เมื่อระบบที่ศูนย์หลักมีปัญหา
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๓.๔ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๔.๑ การจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่าย
เครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ตามรูปที่ ๑๒ ต้องมี
การจัดแบ่งโซนของการให้บริการเป็นส่วนๆ เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ดังนี้
(๑) โซนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย GIN ซึ่งช่องทางนี้จะเป็น
ช่องทางหลักในการทางานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากเป็นช่องทางที่ไป
ยั ง เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต กระทรวงสาธารณสุ ข เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของศู น ย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค และยังเป็นช่องทางในการให้บริการประชาชน
ในการขอใช้บริการต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทาให้ต้องจัดแบ่งการใช้
งานออกเป็นส่วนดังนี้ คือ ผู้ใช้งานทั่ว ไปที่ไม่มีการยืนยันตัวตน ผู้ใช้งานที่ทาการ
ยืนยันตัวตนผ่านทาง SSL-VPN Gateway เครือข่ายที่ผ่านการรับรองผ่านทาง VNP
Gateway และผู้ใช้งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องการออกสู่อินเทอร์เน็ต
และเครือข่ายอื่นๆ
(๒) โซนระบบสารสนเทศส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ ง านจากอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet
Application Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่ต้องการ
ให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ใ ช้ ง านภายนอกเท่ า นั้ น หรื อ ระบบสารสนเทศที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก าร
เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก เช่น เมล์ของกรม, เว็บไซต์ของกรม ระบบให้บริการ
ข้อมูลและความรู้ แก่ประชาชน เป็นต้น เป็นโซนที่ต้องมีการตรวจสอบการผ่านเข้า
ออกของข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดด้วย Application Firewall และ Intrusion
Detection and Prevention
(๓) โซนระบบฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ ง านจากอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet
Database Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของระบบบริหารจั ดการฐานข้อมูลของ
ระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่ต้องให้บริการกับผู้ใช้งานภายนอก เพื่อความปลอดภัย
ของข้อมูลการแยกโซนของการวางระบบงานสารสนเทศออกจากระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูล เมื่อผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเจาะระบบความปลอดภัยเข้าถึงระบบงาน
สารสนเทศได้ แต่จะไม่สามารถนาข้อมูล ทั้งหมดออกไปได้เนื่องจากข้อมูลจัดเก็บอยู่
ในเครื่องอื่น การที่จะได้ฐานข้อมูลทั้งหมดไปนั้น ผู้ไม่ประสงค์ดีจะต้องทาการเจาะเข้า
สู่เครือข่ายที่ ๒ โดยผู้ไม่ประสงค์ดีจะทาให้ต้องใช้เวลาและกระบวนการในผ่านเข้าสู่
โซนนี้ ซึ่งเป็นโซนที่ต้องมีการตรวจสอบการผ่านเข้าออกของข้อมูลการสื่อสารทั้งหมด
ด้วย Database Firewall
(๔) โซนระบบสารสนเทศสาหรับให้บริการผู้ใช้งานภายในเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Internal Application Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของระบบงาน
สารสนเทศทั้งหมดที่ต้องการให้บริการกับผู้ใช้งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเท่านั้น เช่น ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศสาหรับการจัดการ ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
เป็นต้น ที่ต้องแยกเครือข่าย Internet Application Zone และเครือข่าย Internal
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(๕)

(๖)

(๗)

(๘)

(๙)

Application Zone เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยสูง และง่ายต่อการบริหารจัดการ
และกาหนดนโยบายในการให้บริการ เป็นโซนที่ต้องมีการตรวจสอบการผ่านเข้าออก
ของข้อมูลการสื่อสารทั้งหมดด้วย Application Firewall และ Intrusion
Detection and Prevention
โซนระบบฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ ให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ ง านภายในเครื อ ข่ า ยของ กรม
วิทยาศาสตร์- การแพทย์ (Internal Database Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของ
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่ต้องให้บริการกับ
ผู้ใช้งานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลต้องแยกโซน
ของระบบงานสารสนเทศออกจากระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล เมื่อผู้ไม่ประสงค์ดีที่
อาจเป็นบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถเจาะระบบความปลอดภัย
เข้าถึงระบบงานสารสนเทศได้ก็จะยังไม่สามารถนาข้อมูลทั้งหมดออกไปได้ เนื่องจาก
ข้อมูลจัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น การที่จะได้ฐานข้อมูลทั้งหมดไปผู้ไม่ประสงค์ดีต้องทา
การเจาะเข้าสู่ เครือข่ายและระบบฐานข้อมูลทาให้มีเวลาและกระบวนการในการ
ตรวจจั บเพิ่ม เติม เป็ นโซนที่ ต้อ งมีก ารตรวจสอบการผ่ า นเข้า ออกของข้อ มู ลการ
สื่อสารทั้งหมดด้วย Database Firewall
โซนบริหารจัดการ ยืนยันตัวตน และความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
(Security and Network Management Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของ
ระบบงานสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเครือข่าย ความมั่นคง
ปลอดภัย การตรวจสอบและเฝูาระวัง เช่น ระบบบริหารจัดการเครือข่าย ระบบ
ยืนยันตัวตน ระบบบริหารจัดการนโยบายการให้บริการเครือข่ายทั้งใช้สายและไร้สาย
เป็นต้น เป็นโซนที่ต้องมีการตรวจสอบการผ่านเข้าออกของข้อมูลการสื่อสารทั้งหมด
ด้วย Firewall
โซนให้บริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Client Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของ
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์แบบไร้สาย เช่น Smart Phone,
Tablet PC, Notebook, Wireless Printer และ Portable Device เป็นต้น ที่
ต้องการให้บริการกับผู้ใช้งานของกรม เท่านั้น
โซนให้บริการเครือข่ายใช้สาย (Wire-line Client Zone) เป็นเครือข่ายที่ตั้งของ
ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดที่เป็นอุปกรณ์แบบใช้สาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ, Notebook, Printer, Scanner, Personal NAS และเครื่องสาเนาเอกสาร
เป็นต้น ที่ต้องการให้บริการกับผู้ใช้งานของกรม เท่านั้น
โซนกลาง (Exchange Zone) เป็นเครือข่ายที่เป็นจุดศูนย์กลางของการเชื่อมต่อ
ของระบบเครื อ ข่ า ยทั้ ง หมดของกรม เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ไหลผ่ า นไปยั ง เครื อ ข่ า ยอื่ น ที่
ต้องการได้ ทาให้ต้องเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดของกรม เป็นเครือข่ายที่
เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายใช้สายของกรม ทั้งหมด เป็น Backbone
Network

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๖

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

๓.๔.๒ แนวทางการจัดการความปลอดภัยของเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑) ควรแบ่งแยกระบบเครือข่ายให้เป็นสัดส่วนตามการใช้งาน เช่น ส่วนเครือข่ายภายใน
ส่วนเครือข่ายภายนอก เป็นต้น
(๒) ควรมีระบบปูองกันการบุกรุกระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก ด้วย
Firewall, Intrusion Detection System หรือ Intrusion Detection and
Prevention เป็นต้น
(๓) ควรมี ร ะบบตรวจสอบการบุ ก รุ ก และการใช้ ง านในลั ก ษณะที่ ผิ ด ปกติ ผ่ า นระบบ
เครือข่าย โดยอย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้อย่างสม่าเสมอ
 ความพยายามในการบุกรุกผ่านระบบเครือข่าย
 การใช้งานในลักษณะที่ผิดปกติ
 การใช้งาน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายโดยบุคคลที่ไม่มี
อานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
(๔) ควรจัดทาแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขอบเขตของเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(๕) ควรตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่าย เช่น ตรวจสอบไวรัส ตรวจสอบการกาหนดค่าต่างๆ เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น
(๖) ในกรณี ที่ มี ก ารเข้ า ถึ ง ระบบเครื อ ข่ า ยในลั ก ษณะทางไกลหรื อ การเชื่ อ มต่ อ จาก
เครือข่ายภายนอกต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจหน้าที่และมีการควบคุมอย่าง
เข้ ม งวด เช่ น การตรวจสอบตั ว ตน และสิ ท ธิ ก ารใช้ ง านของผู้ ใ ช้ ง าน การบั น ทึ ก
รายละเอียดการใช้งาน เป็นต้น รวมทั้งต้องตัดการเชื่อมต่อการเข้าถึงดังกล่าวเมื่อไม่
ใช้งานแล้ว
(๗) ควรกาหนดบุคคลรับผิดชอบในการกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการกาหนดค่า
ต่างๆ ของระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่าง
ชัดเจน และควรมีการทบทวนการกาหนดค่าต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี้
การกาหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงการกาหนดค่าก็ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้
รับทราบทุกครั้ง
(๘) การใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อตรวจเช็คระบบเครือข่าย ควรได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ
หน้าที่ และจากัดการใช้งานเฉพาะเท่าที่จาเป็น
๓.๔.๓ การจั ด การการเข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละการยื น ยั น ตั ว ตนของ
ผู้ใช้งาน (Network Admission Control)
เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความปลอดภัยสูงสุด จาเป็นต้องมีการรับรอง
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทุกประเภท ทุกเครื่อง ก่อนอนุญาตให้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค แนวทางการดาเนินการมี
ดังนี้
(๑) การอนุญาตให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายกรม
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๗
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ระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องติดตั้งระบบบริหารจัดการนโยบาย
การควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายของระบบเครือข่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่ายแบบใช้
สาย หรือระบบเครือข่ายแบบไร้สาย หรือระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาค เพื่อควบคุมและจากัด
การใช้ ง านของอุ ป กรณ์ ป ระเภทต่ า งๆ ที่ ต้ อ งการเชื่ อ มโยงเข้ า สู่ เ ครื อ ข่ า ย เช่ น Desktop
Computer, Notebook Computer, Printer, Scanner, Portable Device, Person
Ethernet Switch, Person NAS, Person Router เป็นต้น โดยกาหนดให้อุปกรณ์ทุกประเภท
ทุกตัว ต้องทาการลงทะเบียนก่อนการเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนอกจากทาการลงทะเบียนในระบบที่กาหนดแล้ว ต้องมี
การขอ CA จากระบบบริหารจัดการนโยบายการควบคุมการเข้าใช้เครือข่ายเพื่อนา CA ที่ได้ไป
ติด ตั้ ง ที่ เ ครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ที่ ต้ องการใช้ ง านทุ ก เครื่ อ ง และต้อ งท าการยื นยั น ตั วตน ( User
Authentication) ผ่านทางโปรโตคอล IEEE ๘๐๒.๑x ทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้เครื่อง
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับเครือข่ายได้ โดยจากัดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องอนุญาตให้
เชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายได้อยู่ภายใน Guest Zone เท่านั้น หลังจากนั้นระบบบริหารจัดการ
นโยบายการควบคุม การเข้ าใช้ เครือ ข่ ายต้อ งทาการตรวจสอบการติด ตั้ง ระบบปฏิ บัติ การ,
Service Pack, Antivirus, Personal Firewall ตามนโยบายที่กาหนดไว้ด้วยวิธีการ
Agentless หรือ Agent ก็ได้ ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวสามารถผ่านตามนโยบายที่
กาหนดไว้ ก็สามารถทาการย้ายโซนของเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปยัง Active Zone ที่
กาหนดไว้สาหรับผู้ใช้แต่ละคนให้สามารถทางานต่อไปได้
(๒) การจัดทาเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน
ในกรณีที่มีการเข้าถึงระบบเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จากทางไกลหรือการ
เชื่อมต่อจากภายนอกเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ต้องผ่านเครือข่ายสาธารณะ
หรือเครือข่ายของผู้ให้บริการการใช้งานระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยผู้ใ ช้ทุกคนต้องผ่านโปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสเท่านั้นเพื่อปกปิดข้อมูลไม่ให้
สามารถถูกแอบดู หรือแอบอ่านได้จากผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น โปรโตคอล SSL, SSL/VPN, VPN
เป็นต้น และผู้ใช้งานต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจหน้าที่และมีการควบคุมและติดตามการ
ใช้งานอย่างเข้มงวด เช่น การตรวจสอบตัวตนและสิทธิของผู้ใช้งาน การบันทึกรายละเอียดการ
เข้าใช้งาน การตัดการเชื่อมต่อการเข้าถึงดังกล่าวเมื่อไม่ใช้งานแล้ว การยกเลิกสิทธิการใช้งาน
ของผู้ใช้งานเมื่อเลยเวลาที่ขอใช้งานไว้ เป็นต้น
(๓) การยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานแบบ Single Sign On
การใช้งานเครือข่ายและระบบงานสารสนเทศของบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ถูกใช้ในการเข้าถึงเครือข่ ายและระบบงานสารสนเทศ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรทาการลงทะเบียนและรับรอง หรื อยืนยันตัวตนผ่านทาง
อุปกรณ์ยืนยันตัวตน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์แล้ว จึงสามารถนาไปใช้งานในการเข้าถึงเครือข่ายได้ไม่ว่าจะเป็นจากภายใน หรือ
ภายนอกองค์กร และทุกครั้งที่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าใช้เครือข่ายจะต้อง
ทาการยืนยันตัวตนทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้งานในส่วนของอินเทอร์เน็ต และทุกครั้งที่
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าใช้ระบบงานสารสนเทศจะต้องทาการยืนยันตัวตน
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๓๘
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อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในแต่ละวัน ระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องมีการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบ Single Sign On เพื่อลดอัตราการยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้ที่ไม่ต้องทาการยืนยันตัวตนทุกๆครั้งที่ใช้งานระบบงานสารสนเทศต่างๆ ในเวลา
เดียวกัน เช่น เมื่ อผู้ ใ ช้ยืนยันตั วตนในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์แล้ว ไม่ต้องทาการยืนยันตัวตนอีกครั้งเมื่อผู้ใช้งานคนเดิมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
เดิมในการเข้าใช้งานระบบงานสารสนเทศอื่นๆ ต่อไป เป็นต้น พยายามให้ผู้ใช้งานใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ประจาตัวไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นๆ และไม่อนุญาตให้คนอื่นใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของตนเอง ยกเว้นแต่มีเหตุอันสมควร ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนกลาง สาหรับใช้งานร่วมกันหรือใช้งานหลายคนควรกาหนดให้ผู้ใช้งานที่ต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ประเภทเหล่านี้ทา Sign Off ทุกครั้งที่ไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้งาน
ท่านอื่นสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และควรกาหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มีระบบ
Automatic Sign Off และกาหนดให้ระบบยืนยันตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มี
ระยะเวลาในการ Time Out ที่เร็วขึ้นเมื่อไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือกาหนดให้
ผู้ใช้งานทุกท่านที่ใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ต้องเสียบบัตรประจาตัวทุกครั้งก่อนใช้งาน
และดึงบัตรออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเพื่อจะได้ไม่ต้องทาการยืนยันตัวตนบ่อยๆ โดยในบัตรแต่ละ
ใบจะมีรหัสประจาตัวของผู้ใช้งานแต่ละคน
(๔) ระบบบันทึกการเข้าใช้งานเครือข่ายเพื่อออกสู่อินเทอร์เน็ต (log) ของบุคลากรทั้งหมด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรสร้างระบบบันทึกการเข้าใช้งานเครือข่ายเพื่อออกสู่
อินเทอร์เน็ตของบุคลากรทั้งหมดภายในเครือข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะอยู่ใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะใช้สายหรือไร้สาย โดยการอนุญาตให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง
ต้องได้รับการยืนยันตัวตนก่อนเสมอ และต้องทาการจัดเก็บ Log การยืนยันตัวตนที่ส่วนกลาง
เท่านั้น โดยการเก็บ Log ต้องสามารถระบุวันเวลา ที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ MACAddress IP-Address และผู้ใช้งานได้เป็นอย่างน้อย แต่ถ้าสามารถระบุบริเวณที่ใช้งานได้จะดี
มาก ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ระบบเครือข่ายไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานได้ หรือไม่สามารถ
เชื่อมเครือข่ายส่วนภูมิภาคเข้าสู่เครือข่ายส่วนกลางได้ทาให้ระบบเครือข่ายในส่วนภูมิภาคไม่
สามารถยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ให้ทาการยกเลิกการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แก่เครื่องๆ นั้น หรือเครือข่ายนั้นๆ ทันทีเพื่อปูองการกระทาผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
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รูปที่ ๒๐ แสดงการจัดการ การเข้าถึงเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
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ส่วนที่ ๔
เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ส่วนที่ ๔ เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔.๑ เป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาระบบ ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงาน
(ก) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกหน่วยงานเพื่อเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาข้ อ มู ล สารสนเทศ และความรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ก าร
ปฏิบัติงาน
(ข) พัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหาร การปฏิบัติงานและการบริการสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์
ให้เกิดระบบสานักงานอัตโนมัติ
(ค) พัฒนาและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ และระหว่างหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของประเทศ
(๒) พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จากผลการวิ เ คราะห์ ส ถานภาพปั จ จุ บั น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กรมวิ ทยาศาสตร์การแพทย์ โดยพิจารณาจากองค์ป ระกอบหลั กด้านการบริหารจัดการ ด้านอุ ปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ด้านระบบงานสารสนเทศ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ
ข้อมูล
ดั ง นั้ น ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส าหรั บ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ดังนี้
(๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับเผยแพร่ความรู้และบริการประชาชน ในรูปแบบ
ของ e-Service
(๒) การพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติที่ดี มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทุกระดับอย่างเหมาะสม
(๓) การพัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับข้อมูลด้านสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานที่
สามารถนาระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการในการ
ดาเนินการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ
องค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น การและการประสานงานกั น ทุ ก ส่ ว นที่
เกี่ยวข้อง
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๒
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(๕) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความ
พร้อมที่สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจหลักและการบริหาร
จัดการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
(๖) เทคโนโลยีสารสนเทศที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ต้องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม รวมทั้งต้องรองรับตามกฎ ระเบียบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
จากกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและเปูาหมายที่กาหนดสาหรับการนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นั้นสามารถกาหนดเป็น ยุท ธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน ๖
ยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับระบบงาน
ต่างๆ
เปูาหมาย:
๑) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการทางานของระบบสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) เพื่อ สร้า งความมั่น ใจในการรั กษาความปลอดภัย ข้อมู ลของกรมวิ ทยาศาสตร์
การแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานกระบวนการดาเนินการ
เปูาหมาย:
๑) เพื่อปรับกระบวนการให้บริการและการทางานให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ ICT เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการดาเนินการ
๒) เพื่อออกแบบมาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนภารกิจหลักและการ
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

เปูาหมาย:
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของห้องปฏิบัติการต่างๆ
๒) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขของประเทศ
๓) เพือ่ สนับสนุนการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการตรวจและทดสอบงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ
๕) เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข แก่
สาธารณะ

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๓
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๖) เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา
วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เปูาหมาย:
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
๒) เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการต่างๆ ของกรมวิทยาศาตร์การแพทย์
๓) เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ มีความโปร่งใสและสามารถติดตามตรวจสอบได้ง่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี
เปูาหมาย:
๑) เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนแก่ผู้บริหารในการวางแผน การบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติหน้าที่
เปูาหมาย:
๑) เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคุ้มค่า
๓) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและให้บริการ
ด้าน ICT ได้อย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ได้รับการออกแบบให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์หลักของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อให้ภารกิจต่างๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถดาเนินการไปได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ยังมีความสอดคล้องและตอบสนองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕ จานวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย
เป้าหมาย
๑) สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ งทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ได้อย่างทั่วถึง สะดวก
และรวดเร็วโดยปลอดภัย
๒) ระบบ ICT ของกระทรวงสาธารณสุขมีความทันสมัย รวดเร็วทันต่อความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี แ ละความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก สามารถรองรั บ กั บ การ
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๔
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๓)
๔)
๕)

๖)

ขยายตัวของการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานและ
ประชาชน
โครงข่าย ICT ของกระทรวงสาธารณสุขมีศักยภาพพัฒนาไปสู่โครงข่ายสมัยใหม่
(Next Generation Network : NGN) ที่สามารถบูรณาการการใช้งานร่วมกันได้
อย่างทั่วถึง
มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ครบถ้วนมีคุณภาพตอบสนองความต้องการในการให้บริการสาธารณสุข และ
ด้านบริหารจัดการของผู้บริหาร
มีคลังข้อมูล (Data Center) ซึ่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารสุขภาพในระดับจังหวัด
และส่วนกลาง โดยเป็นข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ จริง ข้อมูลสามารถ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนได้
จากทุกแห่งและทุกเวลา
ใช้เทคโนโลยีการออกแบบสถาปัตยกรรมโปรแกรมระบบงานที่ ทันสมัย มีความ
ยื ด หยุ่ น ในการเปลี่ ย นแปลง ง่ า ยต่ อ การดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาโดยเจ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
เป้าหมาย
๑) มีมาตรฐานข้อมูล ด้านโครงสร้างของข้อมูล ด้านการจาแนกประเภทและรหัส
ด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านความปลอดภัยของข้อมูล
๒) มีระบบฐานข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานบริการสาธารณสุขที่ครบถ้วน
ถูกต้องและมีมาตรฐานสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
๓) มี ร ะบบฐานข้ อ มู ล กลาง ที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นและใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๔) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านช่องทางต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้ า งเสริ ม นวั ต กรรมบริ ก ารและการวิ จั ย ระบบ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข
เป้าหมาย
๑) มีการบริการสาธารณสุขที่อานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยใช้ ICT เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มคุณค่าและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการในรูปแบบที่เป็นส่วนบุคคล (Personalized service)
๒) มีระบบการปรึกษาทางไกลสาหรับหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การให้บริการสาหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในท้องที่ห่างไกลให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม
๓) มีการจัดการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งผู้ปุวยหรือผู้ประสบภัย ได้รับบริการ
และการดูแลรักษาที่เหมาะสมทันท่วงที และต่อเนื่องครบวงจร
๔) มีระบบเฝูาระวังและเตือนภัยสุขภาพของประชาชนเป็นรายบุคคล
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๕

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการและการให้บริการสาธารณสุข
เป้าหมาย
๑) มีระบบบริการสาธารณสุขที่อานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยใช้ ICT เป็น
เครื่องมือ
๒) มีบริการสาธารณสุขในรูปแบบ “อัจฉริยะ” (Intelligent system, Intelligent
devices)เพื่อช่วยในการวางแผน และตัดสินใจในการรักษา หรือเพื่อใช้ในการ
ตรวจ การปูองกัน การรักษาฟื้นฟู
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพ
สาหรับประชาชน
เป้าหมาย
๑) มี แ หล่ ง ข้ อ มู ล ความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ครบถ้ ว นและ
ประชาชนรวมทัง้ ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงได้
๒) มีระบบการจัดการความรู้สองทาง (Knowledge Management) ที่ประชาชนทุก
กลุ่มรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ สามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาบุคลากรด้าน ICT
เป้าหมาย
๑) บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้และทัก ษะในการพัฒนาและใช้ ICT
อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของกระทรวงสาธารณสุข
๒) มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT
๓) มีการกาหนดมาตรฐานระดับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป
๔) มีจานวนบุคลากรทีม่ ีความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น
๕) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลตามโครงการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที Information Technology Professionals
Examination (ITPE)
๖) มีฐานข้อมูลบุคลากร ICT ระดับผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฎิบัติงาน
ด้านICT ของทุกหน่วยงาน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย ประกอบด้วย ๖
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากาลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๖

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ สนั บ สนุ น การสร้ า ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICTเพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยังยืน
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ จะสิ้นสุดในปีหน้า ดังนั้นการออกแบบยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้ จึงได้อ้างอิงกับกรอบนโยบาย ICT๒๐๒๐ ของ
ประเทศไทยที่ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ดงั นี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างโครงสร้างพื้นฐาน ICT อันทันสมัยทั่วถึงและมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคนไทยให้มีคุณภาพ ใช้ ICT อย่างฉลาดและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างอุตสาหกรรม ICT ให้เข้มแข็ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีการ
พัฒนาเป็นอันดับต้นของอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ฉลาดรอบรู้ มีการเชื่ อมโยงและเปิดให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ใช้ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและฐานความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วย ICT
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๗

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๖ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ยุทธศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข
๒๕๕๖-๒๕๖๕

๑

๑

๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อรองรับระบบงานต่างๆ
๒.พัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานกระบวนการดาเนินการ
๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุน
ภารกิจหลักและการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ 
สาธารณสุข
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการ
วางแผนและบริหารจัดการที่ดี
๖.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการปฏิบัติหน้าที่

๒

๓

๔

๕

๒

๓

๔

๕

๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖

๑

๒
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กรอบนโยบาย ICT ๒๐๒๐
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๗ เปูาหมายยุทธศาสตร์ โครงการที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
โครงการ
๑.พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน - เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้น
โครงการที่ ๑.๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ฐานรองรับการทางานของระบบ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย
และการสื่ อ สารเพื่ อ รองรั บ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการที่ ๑.๒ โครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูล
ระบบงานต่างๆ
- เพื่อสร้างความมั่นใจในการรักษา โครงการที่ ๑.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ความปลอดภัยข้อมูลของ
เครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
การแพทย์ในส่วนภูมิภาค
โครงการที่ ๑.๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่าย
โครงการที่ ๑.๕ โครงการบารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่าย
โครงการที่ ๑.๖ โครงการจัดหาและทดแทนระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โครงการที่ ๑.๗ โครงการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โครงการที่ ๑.๘ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๑.๙ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
โครงการที่ ๑.๑๐ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ยืนยันตัวตน
โครงการที่ ๑.๑๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง
Data Center
โครงการที่ ๑.๑๒ โครงการพัฒนาระบบสารอง
และกู้คืนระบบจากอุบัติภัย
(DR Site)
โครงการที่ ๑.๑๓ โครงการจัดหาและบารุงรักษา
ระบบประชุมทางไกลผ่านวิดีทัศน์
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๑.๑๔ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
โครงการที่๑.๑๕ โครงการบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ
โครงการที่ ๑.๑๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ช่วยเหลือและให้คาปรึกษาด้าน
ไอที (IT help desk)
๒.พัฒนามาตรฐานข้อมูลและ - เพื่อปรับกระบวนการให้บริการและ โครงการที่ ๒.๑ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
มาตรฐานกระบวนการ
การทางานให้เป็นมาตรฐานโดยใช้
ระหว่างหน่วยงานภายใน
ดาเนินการ
ICT เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดาเนินการ
โครงการที่ ๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๔๙
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เป้าหมาย
- เพื่อออกแบบมาตรฐานข้อมูลและ
ระบบฐานข้อมูลกลาง

๓. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สารสนเทศและการสื่อสารมา
ปฏิบัติงานและการให้บริการด้าน
สนับสนุนภารกิจหลักและการ
การแพทย์และสาธารณสุขของ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการต่างๆ
การแพทย์และสาธารณสุข
- เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการตรวจและทดสอบงาน
ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณะ
- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุขแก่สาธารณะ
- เพื่อเป็นช่องทางในการถ่ายทอด
องค์ความรู้และผลผลิตที่ได้จาก
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการ
รองรับเครือข่าย GIN
(Government Information
Network) ให้กับหน่วยงาน
ภูมิภาค
โครงการที่ ๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๕ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๒.๖ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT พ.ศ.๒๕๖๒๒๕๖๖
โครงการที่ ๓.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อย
โครงการที่ ๓.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการบริการตรวจ
ตัวอย่าง
โครงการที่ ๓.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
รับรองความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ
โครงการที่ ๓.๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล
การวิเคราะห์เฝูาระวังและสื่อสาร
ความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ
โครงการที่ ๓.๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานตรวจคัดกรอง
ทารกแรกเกิดแห่งชาติ
โครงการที่ ๓.๗ โครงการจัดการข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ (data management
software) สาหรับห้องปฏิบัติการ
โครงการที่ ๓.๘ โครงการพัฒนาโปรแกรมการ
ประเมินคุณภาพการตรวจ
วิเคราะห์
โครงการที่ ๓.๙ โครงการพัฒนาระบบจัดการ
เอกสารคุณภาพระบบ
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๔. พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมา
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับการวางแผนและ
บริหารจัดการที่ดี

๖.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสารในการปฏิบัติ
หน้าที่

เป้าหมาย

โครงการ
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ ๓.๑๐ โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลและตัวอย่าง
ด้านยา โดยใช้ Bar Code
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
โครงการที่ ๔.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ปฏิบัติงานของกรมวิทยาศาตร์
ประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
การแพทย์
โครงการที่ ๔.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
- เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและประเมินผล
ดาเนินการต่างๆ ของกรมวิทยา
ประสิทธิภาพองค์กร
ศาตร์การแพทย์
โครงการที่ ๔.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
- เพื่อให้การดาเนินการต่างๆ มีความ
บริหารแผนงานและงบประมาณ
โปร่งใสและสามารถติดตาม
โครงการที่ ๔.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ตรวจสอบได้ง่าย
การรับเงินของกรม
โครงการที่ ๔.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัย
โครงการที่ ๔.๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมสิ ารสนเทศ (GIS)
- เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น แก่ โครงการที่ ๕.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ผู้ บ ริ ห ารในการวางแผน การ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
บริ ห ารจั ด การและการตั ด สิ น ใจ โครงการที่ ๕.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
สาหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)
โครงการที่ ๕.๓ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Data Warehouse)
- เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการ โครงการที่ ๖.๑ โครงการพัฒนาความรู้ด้านICT
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
แก่ผู้บริหารระดับสูง
สื่อสารเป็นเครื่องมือเพิ่ม
โครงการที่ ๖.๒ โครงการพัฒนาความรู้ด้านICT
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
แก่บุคลากรทั่วไป
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
โครงการที่ ๖.๓ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เชิงลึกแก่บุคลากรของศูนย์
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคุ้มค่า
โครงการที่ ๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มี
ความรู้และสร้างกลไกการเรียนรู้
ศักยภาพในการบริหารจัดการและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้บริการด้าน ICT ได้อย่าง
เหมาะสม
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ส่วนที่ ๕ การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕.๑ การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
นั้น ดาเนินการโดยคณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้การดาเนินการ
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 มีการกาหนดตาแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief of Information Office: CIO) เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการ กากับดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief of Information Office: CIO) ประจากระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายมงคล
เจนจิตติกุล) เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief of Information Office: CIO) โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(ก) รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์การจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข) กากับดูแลการดาเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติและการ
ติดตามผลการดาเนินการตามนโยบาย
(ค) ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ง) เสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารและบริการของส่วนราชการ
(จ) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(CIO) ของกระทรวง และกรมต่างๆ ในการจัดทาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน
(ฉ) ประชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมูล
(ช) เป็ น กรรมการหรื อ อนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วกั บ โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระหว่างกรมและกระทรวง
(ซ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทั้ ง หมดเป็ น หน้ า ที่ ข องศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ โดยมี ร องอธิ บ ดี ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงประจา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (CIO) เป็นผู้กากับดูแล
ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๓

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

๕.๒ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์โดยที่หน่วยงานดาเนินการได้เอง
(๑) การจั ด หาคอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรมส านั ก งานพื้ น ฐานตามคุ ณ สมบั ติ แ ละราค า
มาตรฐานที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกาหนด ภายใต้เงื่อนไขการ
ใช้งานไม่เกิน ๑ เครื่อง/คน ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
(๒) การจัดหาเพื่อทดแทนระบบที่ใช้แล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ในวงเงินที่ไม่มากกว่าเดิม
(๓) การจัดหาเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบที่ไม่ซ้าซ้อนกับงานในภารกิจของหน่วยงานอื่น
(การดาเนินการตามข้อ ๒ และ ๓ ให้จัดหาได้ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท)
ทั้งนี้ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก CIO ประจา
หน่วยงาน และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงสาธารณสุข และให้ CIO ประจากระทรวงลงนามกากับท้ายเอกสารรายละเอียดผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการ และส่ ง เรื่ อ งให้ ป ลั ด กระทรวงลงนามในหนั ง สื อ น าส่ ง ก่ อ นการตั้ ง ค าขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ๑ หรือก่อนส่งคาขอความเห็นชอบงาน/แผนงาน/โครงการ มายัง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงและหน่วยงานที่ได้ลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการแล้ว ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ โดยให้กระทรวงดาเนินการพิจารณา
อนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดได้เองตามแนวทางที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกาหนด

๕.๓ การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลสาเร็จของแผนแม่บท ICT ขององค์กรในภาพรวม หรือวัดผลกระทบสุดท้ายของ
การพัฒนาได้กาหนดไว้ ดังนี้
ตารางที่ ๘ การติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ๑

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อรองรับระบบงาน
ต่างๆ


ยุทธศาสตร์ ๒
พัฒนามาตรฐานข้อมูลและ
มาตรฐานกระบวนการ
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ในการประเมิน
สัดส่วนจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์กับ ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของ ทุก ๖ เดือน
จานวนผู้ที่จาเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑:๑
ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ICT ที่สามารถรองรับการทางาน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของระบบสารสนเทศ
ระดับความมั่นใจในการรักษาความ
ปลอดภัยด้าน ICT
ข้อมูลมีมาตรฐานสามารถแลกเปลี่ยน ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของ ทุก ๖ เดือน
ระหว่างระบบและหน่วยงานภายนอก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่เกี่ยวข้องได้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแผน
ตัวชี้วัด




ผู้ประเมิน

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๔

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด


ยุทธศาสตร์ ๓

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมา
สนับสนุนภารกิจหลักและการ 
ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข


ยุทธศาสตร์ ๔
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
มาสนับสนุนการปฏิบัติงาน



ยุทธศาสตร์ ๕
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับการวางแผนและ
บริหารจัดการที่ดี







แม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มี
มาตรฐานกระบวนการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้
งานระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านต่างๆ ของกรมอยู่ในระดับดีและ
ดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละของผลงานการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช้
งานระบบสารสนเทศอยู่ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ระยะเวลาในการดาเนินการด้าน
ต่างๆ สามารถลดลงได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐
มีจานวนระบบงานที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
ความพึงพอใจของผู้บริหารในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ
จานวนบุคลากรสามารถใช้ ICT ใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ ๖

พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 บุคลากรใน กรมวิทยาศาสตร์
และการสื่อสาร ในการปฏิบัติ
การแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจใน
หน้าที่
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
 บุคลากรทุกระดับได้รับการอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
 ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ของบุคลากรทุกระดับลดลงร้อยละ
๑๐ ต่อปี

ผู้ประเมิน

ระยะเวลา
ในการประเมิน

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทุก ๖ เดือน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุก ๖ เดือน

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารระดับหัวหน้าศูนย์
สานัก และกอง ขึ้นไป

ทุก ๖ เดือน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงของ ทุก ๖ เดือน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักบริหารงานกลางและ
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๕

ส่วนที่ ๖
สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ส่วนที่ ๖
สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖
ตารางที่ ๙ 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 โครงการบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย
โครงการที่ ๑.๖ โครงการจัดหาและทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๗

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
โครงการที่ ๑.๗ โครงการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โครงการที่ ๑.๘ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๑.๙ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่าย
โครงการที่ ๑.๑๐ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบยืนยันตัวตน
โครงการที่ ๑.๑๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงห้อง Data Center
โครงการที่ ๑.๑๒ โครงการพัฒนาระบบสารองและกู้คืนระบบจาก
อุบัติภัย (DR Site)
โครงการที่ ๑.๑๓ โครงการจัดหาและบารุงรักษาระบบประชุมทางไกล
ผ่านวิดีทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๑.๑๔ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
โครงการที่ ๑.๑๕ โครงการบารุงรักษาระบบสารสนเทศ
โครงการที่ ๑.๑๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบช่วยเหลือและให้
คาปรึกษาด้าน ไอที (IT help desk)
ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานกระบวนการดาเนินการ
โครงการที่ ๒.๑ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๒ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเครือข่าย GIN
(Government Information Network) ให้กับ
หน่วยงานภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๘

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
โครงการที่ ๒.๓ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๔ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โครงการที่ ๒.๕ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๒.๖ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทาแผนแม่บทด้าน
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
สาธารณสุข
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
โครงการที่ ๓.๑ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อย่างยัง่ ยืน
โครงการที่ ๓.๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
หน่วยงานย่อย
โครงการที่ ๓.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการ
ตรวจตัวอย่าง
โครงการที่ ๓.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรับรองความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการ
โครงการที่ ๓.๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการวิเคราะห์เฝูาระวังและสื่อสาร
ความเสี่ยงทางห้องปฎิบัติการ
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๕๙

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
โครงการที่ ๓.๖ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศงานตรวจ
คัดกรองทารกแรกเกิดแห่งชาติ
โครงการที่ ๓.๗ โครงการจัดการข้อมูลผลการวิเคราะห์
(data management software) สาหรับ
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
ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โครงการที่ ๔.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน
ระบบงานสารบรรณ
โครงการที่ ๔.๒ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบติดตามและ
ประเมินผลประสิทธิภาพองค์กร
โครงการที่ ๔.๓ โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบบริหารแผนงานและ
งบประมาณ
โครงการที่ ๔.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการรับเงินของกรม
โครงการที่ ๔.๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๐

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑
โครงการที่ ๔.๖ โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการวางแผน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
และบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
โครงการที่ ๕.๑ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
จัดการ (MIS)
โครงการที่ ๕.๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง (EIS)
โครงการที่ ๕.๓ โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Data Warehouse)
ยุทธศาสตร์ ๖ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากาลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน
โครงการที่ ๖.๑ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT แก่ผู้บริหารระดับสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล
โครงการที่ ๖.๒ โครงการพัฒนาความรู้ดา้ น ICT แก่บุคลากรทั่วไป
โครงการที่ ๖.๓ โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT เชิงลึกแก่บุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการที่ ๖.๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้และสร้างกลไก
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๑

ส่วนที่ ๗
ตารางสรุปแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ส่วนที่ ๗ ตารางสรุปแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก
ตารางที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับระบบงานต่างๆ
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

เป้าหมาย

๑.๑) โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
สถาปัตยกรรมเครือข่าย

๑.๒) โครงการเช่าระบบสื่อสารข้อมูล

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
แผนผังเครือข่ายทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค

มีช่องสัญญาณเพื่อใช้ในการ
สื่อสารของกรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
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

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๓

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

๑.๓) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
เครือข่ายของศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในส่วนภูมิภาค

เป้าหมาย

ระบบเครือข่ายของศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วน
ภูมิภาคมีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับภาระงานได้อย่าง
เหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑



-





-

ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
โครงการสามารถ
๕๗: ดาเนินการได้ตามแผนที่ ๕๘: ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
กาหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
๕๙: ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
๖๐: ๒,๙๑๕,๐๐๐ บาท
ระบบเครือข่ายสามารถ
๖๑: ให้บริการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕ ของเวลา
รวม:๘,๗๔๕,๐๐๐ บาท
ทั้งหมดที่กาหนด
ระดับความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการเครือข่ายอยู่ใน
ระดับดีหรือดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

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

-



-



-

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สามารถให้บริการได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของ
เวลาทั้งหมดที่กาหนด
ระบบเครือข่ายสามารถ
ให้บริการได้ไม่น้อยกว่า

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๔

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ระบบงานต่างๆ ที่ใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบเครือข่าย

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ร้อยละ ๙๘ ของเวลา
ทั้งหมดที่กาหนด
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายอยู่ใน
ระดับดีและดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบ
เครือข่ายอยู่ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

๑.๕) โครงการบารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
เครือข่าย

เพื่อให้คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ ศูนย์เทคโนโลยี
ระบบเครือข่ายของ
สารสนเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถสนับสนุนภารกิจได้
อย่างต่อเนื่อง











สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
สามารถดาเนินการตาม
๕๗: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๕๘: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๘๐
๕๙: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๖๑: ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท
สามารถให้บริการได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๘ ของ รวม:๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๕

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

เวลาทั้งหมดที่กาหนด
ระบบเครือข่ายสามารถ
ให้บริการได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๘ ของเวลา
ทั้งหมดที่กาหนด
ระดับความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการเครือข่ายอยู่ใน
ระดับดีหรือดีมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐

๑.๖) โครงการจัดหาและทดแทน
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง

มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับ
จานวนบุคลากรและภารกิจ
ต่างๆ
ทดแทนระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-









สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ได้ตามที่
กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ
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

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๖

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ต่อพ่วงในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
๑.๗) โครงการบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สามารถสนับสนุนภารกิจของ สารสนเทศ
กรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
ลดปัญหาและความเสี่ยงกับ
ระบบงานต่างๆ ที่ใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการดาเนิน
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
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๗

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑.๘) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีที่ปรึกษาเพื่อช่วยประเมิน
และให้คาแนะนาและจัดทา
แผนการพัฒนาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑.๙) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย

ระบบเครือข่ายมีความ
ศูนย์เทคโนโลยี
ปลอดภัยสามารถปูองกันการ สารสนเทศ
บุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี อีกทั้ง
ยังสามารถค้นหาตัวผู้กระทาผิด
เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายได้

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
  -

-

-







ดัชนีชี้วัด
มีผลการประเมินความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณ

๕๗: ๕๘: ๓,๐๑๘,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐:๓,๐๑๘,๐๐๐ บาท
สามารถดาเนินการได้ตาม ๖๑: แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
รวม:๖,๐๓๖,๐๐๐ บาท
ระดับความเชื่อมั่นใน
๕๗: ประสิทธิภาพโครงสร้าง
๕๘: พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
๕๙: ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๘

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๑.๑๐) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยี
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) โครงการพัฒนาระบบสารอง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยี
และกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR Site) สามารถกู้คืนข้อมูลจากอุบัติภยั สารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
  
-

ดัชนีชี้วัด
จานวนระบงาน
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

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

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๖๙

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

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

๑.๑๓) โครงการจัดหาและบารุงรักษา
ระบบประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์
และจานวนพื้นที่ให้บริการแก่
หน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ











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

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๐

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ
๑.๑๔) โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ที่
จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน

๑.๑๕) โครงการบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ

เป้าหมาย
จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ประเภทต่างๆ เพื่อสนับสนุน
การทางานขององค์กร

เพื่อให้ระบบสารสนเทศต่างๆ
ที่พัฒนาก่อนแผนแม่บทฉบับนี้
และยังใช้งานสามารถใช้งานได้
อย่างเหมาะสม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
    

ดัชนีชี้วัด
จานวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
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











สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
ระดับความเชื่อมั่นใน
ระบบสารสนเทศในระดับ
มากและมากที่สุดไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐
ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อระบบ
สารสนเทศในระดับดีและ
ดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๑

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
 M M

ดัชนีชี้วัด
ระบบ Helpdesk สาหรับ
การสนับสนุนงานบริหาร
จัดการคาขอร้องบริการ
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
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๒

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานกระบวนการดาเนินการ
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

เป้าหมาย

๒.๑) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายในกรม
วิทยาศาสตร์ การแพทย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

- 
M

ทุกหน่วยงาน

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

๒.๓) โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาเนินการขยายการเชื่อมโยง
เครือข่ายให้กับหน่วยงาน
ภูมิภาค

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-







-

หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทุกหน่วยงาน

-

-



-



ดัชนีชี้วัด
จานวนหน่วยงานภายในของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถขยายการเชื่อมโยง
เครือข่ายได้ร้อยละ ๑๐๐
ของหน่วยงานภูมิภาค
ทั้งหมด
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
จานวนหน่วยงานภายนอก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
กัน
สามารถดาเนินการได้ตาม

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๓

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

๒.๔) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลางของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ มี ศูนย์เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลกลาง
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
-

-



M

M

ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถใช้ข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลกลางได้

๒.๕) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ดัชนีชี้วัด
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐
จานวนระบบสารสนเทศ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกลาง
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

-



-



-

สามารถจัดจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อช่วยพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
ร้อยละของระบบงาน
สารสนเทศที่ดาเนินการได้
ตามแผนร้อยละ ๘๐
มีรูปแบบโครงสร้าง

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๔

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
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
สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

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

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

-

-

-



-

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

๕๗: ๕๘: ๕๙: ๖๐: ๓,๐๐๔,๐๐๐ บาท
๖๑: -

สามารถดาเนินการได้ตาม
แผนที่กาหนดไว้ร้อยละ
๑๐๐

รวม:๓,๐๐๔,๐๐๐ บาท

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๕

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนภารกิจหลักและการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ
๓.๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยี
สามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ
และความรู้สู่สาธารณะและ
สากลในมาตรฐานตามที่ W๓C สานักงาน
กาหนด และสามารถบริหาร
เลขานุการกรม
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาบนเว็บไซต์
ให้ทันสมัยได้ตามต้องการ
เป้าหมาย

๕๗


ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

M M

ดัชนีชี้วัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์มีเว็บไซต์เป็นเสมือน
ศูนย์กลางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสารและ
ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและผ่านเกณฑ์
ความสาเร็จตาม
มาตรฐาน W๓C
Compliance และผ่าน
เกณฑ์ความสาเร็จใน
ระดับทริปเปิ้ลเอ (AAA)
จานวนผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์ของกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบ
กับเว็บไซต์ก่อนการ

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๖

งบประมาณ
๕๗

๙๐,๐๐๐ บาท

๕๘

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕๙
๖๐

๒๕๑,๐๐๐ บาท

๖๑

๒๕๑,๐๐๐ บาท

รวม ๒,๕๙๒,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

พัฒนา
ความพึงพอใจของ
บุคลากรของหน่วยงาน
กับเว็บไซต์ในระดับดี
และดีมากไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ผลการประเมินเว็บไซต์
จากผู้ประเมินภายนอก
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๓.๒) โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานย่อย

สามารถให้บริการ
บริหารจัดการ
และกาหนดมาตรฐานเว็บไซต์
ของหน่วยงานภายในรูปแบบ
เดียวกันได้

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทุกหน่วยงาน

-



-

M

M

สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์สามารถกาหนด
มาตรฐานเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายใน
รูปแบบเดียวกันได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ความพึงพอใจของ
บุคลากร และผู้เข้าชม
เว็บไซต์ของกรมฯ ใน

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๗

๕๗:
๕๘:
๕๙:
๖๐:
๖๑:

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔๐,๐๐๐ บาท
๒๔๐,๐๐๐ บาท

รวม: ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ระดับดีและดีมากไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
จานวนหน่วยงานย่อยที่
ใช้รูปแบบที่กาหนดให้

๓.๓) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการบริการตรวจตัวอย่าง

๓.๔) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
รับรองความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรับ
ตัวอย่างและลงผลการวิเคราะห์
ที่สนับสนุนต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงาน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-







M

หน่วยงานที่
ให้บริการตรวจ
วิเคราะห์

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ สานักมาตรฐาน
รับรองความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข

-



-

-

-

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

สานักรังสีและ
โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๘

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เครื่องมือแพทย์

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

๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการรับรอง
ความสามารถทาง
ห้องปฏิบัติการ ร้อยละ
๘๐











สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์สามารถให้บริการ
รับรองความสามารถ
ทางห้องปฏิบัติการได้
เร็วขึ้นอย่างน้อย ๕๐
จากระบบเดิม

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
ร้อยละของความพึง
บาท
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๗๙

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ
๓.๖) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศงานตรวจคัดกรองทารก
แรกเกิดแห่งชาติ

เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบคัด
กรองทารกแรกเกิดให้รองรับ
การทางานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
๕๗
ศูนย์ปฏิบัติการการ 
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพทารกแรก
เกิด

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑


 

ดัชนีชี้วัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์สามารถใช้ระบบคัด
กรองทารกแรกเกิดได้
เร็วขึ้นอย่างน้อย ๕๐
จากระบบเดิม

งบประมาณ
๕๗: ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
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) สาหรับห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการ
เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์
เป็นไปตามมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการที่ดีขององค์การ
อนามัยโลก
(WHO PQ)

สานักยาและวัตถุ
เสพติด
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-









สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์มีระบบการจัดการ
ข้อมูลผลการวิเคราะห์
สาหรับห้องปฏิบัติการ
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๐

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

๓.๘) โครงการพัฒนาโปรแกรมการ
ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบประเมินคุณภาพการ
ตรวจวิเคราะห์ สาขา เคมี
คลินิก และเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการรายงานผล
แก่สมาชิก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ

๕๗
-

ระยะเวลาดาเนินการ
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

สานักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-



-

M

M

สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
สามารถลดปริมาณการ
ใช้กระดาษได้ร้อยละ
๕๐ จากการปฏิบัติ
แบบเดิม
สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๑

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักยาและวัตถุ
เสพติด

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

๕๗
-

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

-

ดัชนีชี้วัด
สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๒

งบประมาณ
๕๗:
๕๘:
๕๙:
๖๐:
๖๑:

๔,๙๙๖,๒๐๐ บาท
-

รวม: ๔,๙๙๖,๒๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

เป้าหมาย

๔.๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่ม เพิ่มประสิทธิภาพงานสาร
ประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณ
บรรณของกรม
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเอกสาร
ราชการผ่าน สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕๗
-

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
 -

ทุกหน่วยงาน

ลดปริมาณกระดาษจากงาน
สารบรรณ

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

การดาเนินการใน
กระบวนการงานสาร
บรรณสามารถลดเวลา
ลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓๐

๕๗:
๕๘:
๕๙:
๖๐:
๖๑:

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
-

จานวนหน่วยงานที่มี
การแลกเปลี่ยนผ่าน
ระบบ

รวม: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔.๒) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ
องค์กร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี ศูนย์เทคโนโลยี
ระบบเพื่อการรายงานผลการ สารสนเทศ
ปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตาม
คารับรองปฏิบัติราชการ
กองแผนงานและ
วิชาการ

-

-

-



-

สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์สามารถรายงานผล
การปฏิบัติราชการ และ
ตัวชี้วัดตามคารับรอง
ปฏิบัติราชการได้เร็วขึ้น

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๓

๕๗: ๕๘: ๕๙: ๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: -

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดูขอ้ มูล กลุ่มพัฒนาระบบ
ได้
บริหาร

โครงการ

เป้าหมาย

๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด
อย่างน้อย ๕๐ จาก
ระบบเดิม

งบประมาณ
รวม:๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๔.๓) โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบ
บริหารแผนงานและงบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์เทคโนโลยี
สามารถตรวจสอบการส่งเงิน
สารสนเทศ
ของหน่วยงานที่รับค่าตรวจ
วิเคราะห์ ระหว่างยอดเงินรับ ศูนย์รวมบริการ
กับที่ยอดเงินที่ส่งคลังได้อย่างมี

สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์ ส ามารถตรวจสอบ
การส่งเงินของหน่วยงาน
ที่ รั บ ค่ า ตรวจวิ เ คราะห์
ได้เร็วขึ้นอย่างน้อย ๕๐

ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่ม
ความสามารถระบบบริหาร
แผนงานและงบประมาณ
ควบคุมติดตามแผนงานและ
การใช้งบประมาณ

๔.๔) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การรับเงินของกรม

กองแผนงานและ
วิชาการ

-

-

-





-

-

M

M

M

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๔

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย
ประสิทธิภาพ

๔.๕) โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัย

๔.๖) โครงการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศ (GIS)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
เลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี
ระบบบริหารงานวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มีระบบเก็บรายงานการวิจัย

สานักวิชาการ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
กองแผนงานและ
วิชาการ
สถาบันวิจัย
สาธารณสุข

เพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย
และแสดงการพยากรณ์ การ
เกิดโรคระบาดและอัตราการ
ปุวยเป็นระดับจังหวัด และ
ศูนย์เทคโนโลยี
ภูมิภาคโดยใช้ระบบสารสนเทศ สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

จากระบบเดิม
รวม:๑,๘๖๐,๐๐๐ บาท



-

-

-

-

-

M



M

-

สามารถด าเนิ น การได้
ตามแผนที่ ก าหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถแสดง
การพยากรณ์ การเกิด
โรคระบาดและอัตรา
การปุวยในระดับจังหวัด
ร้อยละ ๕๐ ของทั้ง
ประเทศ
กรมวิทยาศาสตร์การแพ
ทย์ สามารถแสดงการ
พยากรณ์ การเกิดโรค

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๕

๕๗: ๕๘: ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๕๙: ๖๐: ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๖๑: ๒๔๐,๐๐๐ บาท
รวม: ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท
๕๗: ๕๘: ๕๙: ๖๐: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖๑: รวม: ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

ดัชนีชี้วัด

งบประมาณ

ระบาดและอัตราการ
ปุวยในระดับภูมิภาค
ร้อยละ ๕๐

ตารางที่ ๑๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สนับสนุนให้การบริหารจัดการให้ ศูนย์เทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สารสนเทศ
เป้าหมาย

๕.๑) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกลาง
สามารถทาการตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๕๗
-

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑
 M

กองแผนงานและ
วิชาการ

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

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร

งบประมาณ
๕๗:
๕๘:

-

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

ทุกหน่วยงาน

๕.๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูง
สาหรับผู้บริหารระดับสูง (EIS)
สามารถวางแผนและตัดสินใจได้

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-

-

-



M

สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้รอ้ ย
ละ ๑๐๐
ผู้บริหารระดับสูงสามารถ
ได้รับข้อมูลที่ต้องการ

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๖

๕๗

-

-

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

อย่างมีประสิทธิภาพ

สาหรับการวางแผนและ
ตัดสินใจ

กองแผนงานและ
วิชาการ

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้บริหารระดับสูงที่ใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับดีและดี
มากไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร
ทุกหน่วยงาน

๕.๓) โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Data
Warehouse)

มีฐานข้อมูลสรุปรวมในมิติต่างๆ
สาหรับรายงานเพื่อการบริหาร

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ทุกหน่วยงาน

ดัชนีชี้วัด

-

-

-

-



สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้รอ้ ย
ละ ๑๐๐
จานวนมิติในโครงสร้าง
คลังข้อมูลด้านการ
บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบ
อยู่ในระดับดีและดีมาก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถดาเนินการได้
ตามแผนที่กาหนดไว้
ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๗

งบประมาณ
๕๘

-

๕๙
๖๐

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖๑

๖๐๐,๐๐๐ บาท

รวม ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท

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

-

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

ตารางที่ ๗.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการปฏิบัติหน้าที่
("/" หมายถึง ปีที่เริ่มโครงการ "M" การดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศ)
โครงการ

เป้าหมาย

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๕๗
-

ระยะเวลาดาเนินการ
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

สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ร้อยละ 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
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๘

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ
๖.๓ โครงการพัฒนาความรู้
ด้าน ICT เชิงลึกแก่บุคลากร
ของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน ศูนย์เทคโนโลยี
ICTศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ สารสนเทศ
เพียงพอในการบริหารจัดการ
สนับสนุนการดาเนินการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่บุคลากรของหน่วยงาน
เป้าหมาย

๕๗
-

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑

  

ดัชนีชี้วัด
จ านวนหลั ก สู ต รในการพั ฒ นา
บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้
จ านวนบุ 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
เรียนรู้สาหรับบุคลากรของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้บริหารและ
ทีมงานการ
จัดการความรู้

-



-

M

M

สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐
ปริมาณองค์ความรู้เพียงพอต่อ
การสนับสนุนการดาเนินการของ
บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จานวนสมาชิกที่ใช้งานระบบ
การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๘๙

๕๗:

-

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

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

โครงการ

เป้าหมาย
ลดความผิดพลาดแบบซ้าเดิมที่
เคยเกิดขึ้นใน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๕๗

ระยะเวลาดาเนินการ
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
สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๐

ภาคผนวก

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

เอกสารอ้างอิง

โครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ หน้าที:่ ๙๒

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ฉบับสมบูรณ์)

เอกสารอ้างอิง
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (๒๕๕๒). แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑ : สิงหาคม
๒๕๕๖
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (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
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