
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล 
องค$การพิพิธภัณฑ$วิทยาศาสตร$แห7งชาติ 

ประจำป&งบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

องค$การพิพิธภัณฑ$วิทยาศาสตร$แห7งชาติ (อพวช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม 

 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 



คำนำ 

 แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำป3 ๒๕๖๔ ขององค=การพิพิธภัณฑ=วิทยาศาสตร=แหHงชาติ (อพวช.) 

เปNนการจัดวางแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือการปฏิบัติผลักดันกิจกรรม แผนงาน โครงการท่ีต้ังไวV ใหV

บรรลุตามวัตถุประสงค= และเปZาหมายตามท่ีกำหนดไวVในแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค=การพิพิธภัณฑ=

วิทยาศาสตร=แหHงชาติ ป3งบประมาณ  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗ 

 แผนปฏิบัติการฯ ฉบับน้ี ไดVกำหนดข้ันตอน วิธีการ รายละเอียด และขอบเขตการดำเนินงาน

ไวVอยHางชัดเจน เพ่ือใหVบุคลากรดVานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อพวช. (ICT) และ

ผูVปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวขVองกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อพวช. ใชVเปNนหลัก

ปฏิบัติในการพัฒนากิจกรรม แผนงาน โครงการดVานเทคโนโลยีสารสนเทศใหVสำเร็จลุลHวงไดV

ประสิทธิผลสูงสุด และสอดคลVองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ อพวช. ในป3ตHอไป 

 
 
 

กองเทคโนโลยีดิจิทัล 

สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 

องค=การพิพิธภัณฑ=วิทยาศาสตร=แหHงชาติ 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 
 



สารบัญ 
  หน#า 

บทท่ี ๑ บทนำ ๑ - ๑ 

 วิสัยทัศน,ด.านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Vision) ๑ - ๑ 

 พันธกิจด.านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Mission) ๑ - ๑ 

 วัตถุประสงค, และเปLาหมาย ๑ - ๑ 

 ยุทธศาสตร, ๑ - ๒ 

 วัตถุประสงค,และประโยชน,ของแผนปฏิบัติการ ๑ - ๒ 

 ความสอดคล.องของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๑ - ๓ 

 งบประมาณด.านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อพวช. ๑ - ๕ 

บทท่ี ๒ แนวทางการปฏิบัติ และการดำเนินงานตามแผน ๒ - ๑ 

 การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) ๒ - ๑ 

 โครงการท่ีจะดำเนินการในปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒ - ๔ 

 โครงการตdอเน่ืองจากปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒ - ๑๘ 

 แผนงานโครงการ ๒ - ๒๐ 

บทท่ี ๓ ข=อมูลด=านคอมพิวเตอรBและระบบงานด=านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อพวช. ๓ - ๑ 

 สถานภาพระบบสารสนเทศ ๓ - ๒ 

 สถานภาพระบบคอมพิวเตอร, ๓ - ๘ 

 สถานภาพระบบเครือขdาย ๓ - ๑๐ 

บทท่ี ๔ แผนงบประมาณ ๔ - ๑ 

 แผนงบประมาณปa ๒๕๖๔ ๔ - ๑ 

 ตารางสรุปงบประมาณตามยุทธศาสตร, ๔ - ๓ 

 



   
แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔  หน?าที ่๑ - ๑ 

บทที่ ๑ 

บทนำ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ประจำปD ๒๕๖๔ จัดทำข้ึนเพ่ือ
เปOนแนวทางปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง และผลักดันการดำเนินงานดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ (อพวช.) ในปDงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ใหRดำเนินไปอย@างมีประสิทธิผล และไดRรับประสิทธิภาพสูงสุด    

รายละเอียดของการวางแนวปฏิบัติในแผนปฏิบัติการน้ี เปOนไปตามกรอบแนวทาง ตามแผน
ยุทธศาสตร5ดRานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีกำหนดไวRในแผนปฏิบัติการดิจิทัล องค5การ
พิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗  

วิสัยทัศน*ด,านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Vision) 
“One Information, Digital for All”   

พันธกิจด,านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Mission) 
พัฒนาโครงสรRางดิจิทัล ส@งเสริมทักษะดิจิทัล สรRางสรรค5ระบบสารสนเทศ และสนับสนุนดRาน

วิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

วัตถุประสงค* และเปIาหมายของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑. วัตถุประสงค5  

๑.๑ เพ่ือใหRบริการประชาชนดRานการเผยแพร@องค5ความรูRดRานวิทยาศาสตร5 เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมดRวยส่ืออิเล็กทรอนิกส5 

๑.๒ เพ่ือพัฒนาการใชRส่ือ ชุดองค5ความรูR และฐานขRอมูลทางวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี 
๑.๓ เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจัดการ ใหRเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานภายใน 
๑.๔  เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายใน ใหRมีความพรRอมในการใชR และการพัฒนางานดRวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
๒. เปvาหมาย  

๒.๑ จำนวนผูRใชRบริการในการเรียนรูRวิทยาศาสตร5 ดRวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ของ องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติเพ่ิมข้ึน 

๒.๒ ผูRใชRบริการ และผูRท่ีมีส@วนเก่ียวขRองเขRาถึงขRอมูลการบริการขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5
แห@งชาติไดRสะดวก 

๒.๓ พัฒนาส่ือ ชุดองค5ความรูR และฐานขRอมูล เพ่ือการบริการและการบริหารจัดการ 



   
แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔  หน?าที ่๑ - ๒ 

๒.๔ บุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติใชR Open Sources เพ่ิมข้ึน 
๒.๕ บุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติใชRอุปกรณ5โมบายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เพ่ิมข้ึนภายในปD ๒๕๖๔ 
๒.๖ ผูRบริหาร และบุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ เขRาถึงและใชRงานระบบ

สารสนเทศไดRอย@างสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยในการใชRงานไดRอย@างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ยุทธศาสตร*ในการพัฒนาระบบ ICT 
ตามกลยุทธ5การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไดRกำหนดยุทธศาสตร5ดRานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารออกไดRเปOน ๓ ดRาน คือ  
ด,านท่ี ๑ : (เคร่ืองมือการทำงาน : Hardware, Software, Network) การใชRส่ือดิจิทัล 

เพ่ือพัฒนาการใหRบริการขRอมูลข@าวสารและองค5ความรูR วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีสู@สังคม 
ด,านท่ี ๒ : (การบริหารจัดการ : โครงสร,าง, ระเบียบข,อบังคับ, วัฒนธรรมองค*กร) พัฒนา

ระบบโครงสรRางพ้ืนฐานดRานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และระบบบริหารจัดการองค5กร
ดRวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ด,านท่ี ๓ : (บุคลากร : บุคลากร ICT, บุคลากรผู,ใช,งาน, ผู,บริหารงาน ICT) พัฒนา และ
เพ่ิมศักยภาพบุคลากรองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5ห@งชาติดRวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค* และประโยชน*ของแผนปฏิบัติการ 
๑. วัตถุประสงค5ของการจัดทำแผนปฏิบัติการ 

๑.๑ เพ่ือเปOนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการงบประมาณของหน@วยงานใหRบรรลุผลสำเร็จตาม
แผนพัฒนาหน@วยงานท่ีไดRวางแผนไวR 

๑.๒ เพ่ือเปOนคู@มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของหน@วยงาน และผูRรับผิดชอบ 
๑.๓ เพ่ือเปOนเคร่ืองมือในการบริหาร/การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
๑.๔ เพ่ือเปOนเคร่ืองมือในการติดตามแผนการใชRเงินงบประมาณท่ีไดRรับจัดสรรในแต@ละ

ปDงบประมาณ 
๒. ประโยชน5ของแผนปฏิบัติการ 

๒.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการเปOนเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผูRบริหารเพ่ือควบคุม
การดำเนินงานใหRเปOนไปอย@างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ ทำใหRหน@วยงานมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
๒.๓ ทำใหRหน@วยงานมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตรงตามความตRองการและสนองตอบ

ป�ญหาของหน@วยงาน 
๒.๔ ผูRมีส@วนร@วมท้ังภายใน และภายนอกทราบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายในอนาคต 



   
แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔  หน?าที ่๑ - ๓ 

ความสอดคล,องของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ มีความสอดคลRองกับแผน

วิสาหกิจองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) และ
ยุทธศาสตร5กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร5 วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงความสอดคลRองกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังแผนภาพท่ี ๑ 

ความเช่ือมโยงความสอดคล,องของแผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำปi ๒๕๖๔ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร*ชาติ ๒๐ ป1  

ยุทธศาสตร*ชาติด.านการสร.างขีดความสามารถในการแข:งขัน 

ยุทธศาสตร*กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร* วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) 

ยุทธศาสตร*ที่ ๒ พัฒนาและประยุกต*ใช.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการใช.ประโยชน*ด.าน วทน. 

ยุทธศาสตร*ที่ ๓ บริหารจัดการการใช.เทคโนโลยีดิจิทัลในองค*กร 

ยุทธศาสตร*ที่ ๔ พัฒนาความรู.และทักษะด.านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร 

ยุทธศาสตร*ที่ ๕ การบูรณาการและยกระดับโครงสร.างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 

 

 

แผนวิสาหกิจองค*การพิพิธภัณฑ*วิทยาศาสตร* (ฉบับที่ ๕)  

 ยุทธศาสตร*ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

                      ภายใต.กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แผนปฏิบัติการปฏิบัติการดิจิทัล 

องค*การพิพิธภัณฑ*วิทยาศาสตร*แหRงชาติ ป1 (พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๗) 

นโยบาย และแผนระดับชาติวRาดVวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ป1 (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๘๐) 

ยุทธศาสตร*ชาติด.านการสร.างขีดความสามารถในการแข:งขัน

แผนปฏิบัติการปฏิบัติการดิจิทัล ประจำป1 ๒๕๖๔ 



   
แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔  หน?าที ่๑ - ๔ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ ไดRแบ@งออกเปOน ๔ ประเด็น
ยุทธศาสตร5 ดังน้ี 
ยุทธศาสตร*ท่ี ๑ วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือมุ@งเนRนการเตรียมความพรRอมดRานโครงสรRางพ้ืนฐานดRานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีการ
ปรับปรุง และพัฒนาโครงสรRางพ้ืนฐานดRานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตของ 
องค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ 
ยุทธศาสตร*ท่ี ๒ สร,างทักษะดิจิทัลของบุคลากร 

เพ่ือมุ@งเนRนการเตรียมความพรRอมดRานบุคลากร ท้ังบุคลากรท่ีเปOนผูRใชRงานระบบสารสนเทศ
และการส่ือสาร และบุคลากรท่ีดูแลระบบสารสนเทศและการส่ือสารขององค5การพิพิธภัณฑ5
วิทยาศาสตร5แห@งชาติรวมท้ังพัฒนาความรูRของบุคลากรนำไปสู@องค5กรแห@งการเรียนรูR 
ยุทธศาสตร*ท่ี ๓ มุoงสูoองค*กรดิจิทัล 

เพ่ือมุ@งเนRนการเตรียมความพรRอมดRานการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับบริบทความ
ตRองการขององค5กร และสอดคลRองกับทิศทางดRานเทคโนโลยีดิจิทัลในป�จจุบัน และอนาคต เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติสู@การเปOนองค5กร
ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร*ท่ี ๔ ยกระดับพิพิธภัณฑ*แหoงอนาคต 

เพ่ือมุ@งเนRนการยกระดับพิพิธภัณฑ5แห@งอนาคตขององค5การพิพิธภัณฑ5วิทยาศาสตร5แห@งชาติ
โดยการนำเทคโนโลยีสมัยในเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ5 (AI) รวมท้ังการปฏิสัมพันธ5ระหว@างมนุษย5กับ
คอมพิวเตอร5 โดยการนำ IoT เขRามาประกอบนิทรรศการ และทำการควบคุมผ@านอุปกรณ5ส่ือสาร
สมาร5ทโฟน เพ่ือใหRผูRเขRาชมรับรูRถึง และยังเขRาใจเน้ือหาท่ีส่ือออกไป โดยการจับตRองผ@านอุปกรณ5
สมาร5ทโฟนของตนเอง เห็นภาพในลักษณะโฮโลแกรมในมิติท่ีชัดเจน และเขRาใจง@ายข้ึน 
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งบประมาณด*านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อพวช. ตามแผนปฏิบัติการปEงบประมาณ ๒๕๖๔  
 

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาตLอหนLวย 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

งบประมาณท่ีได*รับ

จัดสรรรวม (บาท) 

งบประมาณท้ังหมดท่ีได*รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณฯ  ๖๙,๐๐๑,๕๐๐ 

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หมวดงบลงทุน    ๖๖,๑๐๑,๕๐๐ 

๑. ครุภัณฑ[คอมพิวเตอร[     ๓๔,๑๐๑,๕๐๐ 

 ๑.๑ เคร่ืองปร๊ินท0หน2ากว2าง ๑๗ น้ิว ๑ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  

 ๑.๒ ปรับปรุงระบบจัดเก็บข2อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร0 

(Centralize Log Management) 

๑ ๑,๑๗๗,๐๐๐ ๑,๑๗๗,๐๐๐  

 ๑.๓ พัฒนาคลังข2อมูลกลาง อพวช. (Data Warehouse)   ๑  ๒,๔๒๕,๐๐๐   ๒,๔๒๕,๐๐๐   

 ๑.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู2บริหารระดับสูง (EIS)   ๑  ๑,๙๔๐,๐๐๐   ๑,๙๔๐,๐๐๐   

 ๑.๕ ปรับปรุงระบบบริหารงานซkอมบำรุงช้ินงานนิทรรศการ 

และคลังวัสดุอะไหลk  

๑  ๖๖๐,๐๐๐   ๖๖๐,๐๐๐   

 ๑.๖ พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation 

System; OAS)  

๑  ๖,๗๙๐,๐๐๐   ๖,๗๙๐,๐๐๐   

 ๑.๗ พัฒนาระบบ ERP (phase 2) ๑  ๓,๕๐๐,๐๐๐   ๓,๕๐๐,๐๐๐   

 ๑.๘ พัฒ นาระบบค ลังท รัพยากรชีวภาพ  และ วัส ดุ วิ จัย ๑  ๘๒๔,๕๐๐   ๘๒๔,๕๐๐   
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ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต/อหน/วย 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

งบประมาณท่ีได>รับ

จัดสรรรวม (บาท) 

เทคโนโลยีชีวภาพ 

 ๑.๙ จัดทำ Virtual Museum พิพิธภัณฑEพระรามเกJา ๑  ๓,๘๘๐,๐๐๐  ๓,๘๘๐,๐๐๐  

 ๑.๑๐ พัฒนาระบบบริการผูJเขJาชม ๑  ๖,๐๐๐,๐๐๐   ๖,๐๐๐,๐๐๐   

 ๑.๑๑ ระบบติดตามและประเมินผลงานของ อพวช.  ๑  ๒,๙๑๐,๐๐๐   ๒,๙๑๐,๐๐๐   

 ๑.๑๒ พัฒนาเว็บไซตEองคEการพิพิธภัณฑEวิทยาศาสตรEแหaงชาติ ๑  ๑,๕๐๐,๐๐๐   ๑,๕๐๐,๐๐๐   

 ๑.๑๓ พัฒนาคลังขJอมูลกลาง อพวช. (Data Warehouse)   ๑  ๒,๔๒๕,๐๐๐   ๒,๔๒๕,๐๐๐   

๒. ส่ิงก/อสร>าง    ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 

   ๒.๑  จัดทำหJอง Data Center ๑ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐  

หมวดเงินอุดหนุน    ๒,๙๐๐,๐๐๐ 

๑. ค/าใช>สอย     

 ๑.๑  คaาจJางเหมาดูแลพัฒนาระบบเครือขaายองคEกร ๑ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐  
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รายการงบประมาณด>านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จากงบรายได>  

ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต/อหน/วย 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

งบประมาณท่ีได>รับ

จัดสรรรวม (บาท) 

งบประมาณท่ีต้ังขอรับการสนับสนุนจากงบรายได>องคRการพิพิธภัณฑRวิทยาศาสตรRแห/งชาติ  ๑๗,๖๙๐,๐๐๐ 

๑. ค/าใช>สอย 

 ๑.๑ คaาบริการส่ือสารโทรคมนาคม  ๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐  

 ๑.๒ ระบบบริหารจัดการโปรแกรมสำนักงาน (Office 365)   ๓๕๐ ๑๐,๐๐๐  ๓,๕๐๐,๐๐๐   

 ๑.๓ คaาจJางตaออายุการรับประกันอุปกรณEระบบเครือขaาย ๑ ๖,๕๐๐,๐๐๐  ๖,๕๐๐,๐๐๐   

 ๑.๔ คaาจJางทำความสะอาดครุภัณฑEคอมพิวเตอรE  ๑  ๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐   

 ๑.๕  ตaออายุโปรแกรมปuองกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอรE  ๔๕๐  ๑๓,๐๐๐   ๕๘๕,๐๐๐   

 ๑.๖ โครงการจัดจJางผูJใหJบริการระบบประมวลผลกลุaมเมฆ  ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐  ๒,๔๐๐,๐๐๐   

 ๑.๗ จJางบำรุงรักษาซอฟตEแวรEคอมพิวเตอรE  ๑ ๒,๒๐๐,๐๐๐  ๒,๒๐๐,๐๐๐   

 ๑.๘ โครงการปรับปรุงสายสัญญาณเครือขaาย จำนวน ๕ จุด  ๑  ๒๐๐,๐๐๐   ๒๐๐,๐๐๐   

 ๑.๙ Apple Developer Program   ๑๕,๐๐๐   ๑๕,๐๐๐   

 - Organization  ๑    

 - Enterprise  ๑    

 ๑.๑๐ ตaออายุโดเมน ๕ ปÑ   ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  

 - nsm.or.th ๑    

 - thailandnstfair.com ๑    
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ท่ี รายการ จำนวน 
ราคาต/อหน/วย 

(บาท) 

จำนวนเงินรวม 

(บาท) 

งบประมาณท่ีได>รับ

จัดสรรรวม (บาท) 

 - plearnscience.com ๑    

 - tsm.or.th ๑    

 ๑.๑๑ คaาอะไหลaซaอมบำรุง คอมพิวเตอรEสaวนสำนักงาน  ๑  ๓๐๐,๐๐๐   ๓๐๐,๐๐๐   

 ๑.๑๒ คaาบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรเฉพาะดJาน ๑  ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   

 

สรุปงบประมาณด>านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขององคRการพิพิธภัณฑRวิทยาศาสตรRแห/งชาติ ปYงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
๑. งบประมาณท่ีไดJรับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ๖๙,๐๐๑,๕๐๐ 

๒. งบประมาณจากงบรายไดJ  ๑๗,๖๙๐,๐๐๐ 

รวม ๘๖,๖๙๑,๕๐๐ 
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บทที่ ๒ 
แนวทางการปฏิบัต ิและการดำเนินงานตามแผนงาน 

การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) 
การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน (Initiative Prioritization) ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

อพวช. แบKงยุทธศาสตรP ออกเปRน ๔ ยุทธศาสตรP จากจำนวนโครงการ ๔๘ โครงการ โดยไดWพิจารณา

วางแผนการดำเนินโครงการเพ่ือรองรับการดำเนินงาน และสอดคลWองตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 

อพวช. (Masterplan)   

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization)  
แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของโครงการชKวยใหWจัดลำดับความสำคัญของโครงการใหWมี

ความสอดคลWอง และบูรณาการกับแผนวิสาหกิจของ อพวช. รวมถึงไดWมีการพิจารณาถึงเง่ือนไข และ

ขWอกำหนดตKาง ๆ ในการดำเนินโครงการตามแผนงาน โดยวิธีนำเมทริกสPการจัดลำดับความสำคัญ 

(Prioritization Matrix) มาใชW ประกอบดWวย ๒ แกนหลัก ซ่ึงแสดงถึงหลักเกณฑPในการจัดลำดับ

ความสำคัญขององคPกร ๒ หลักเกณฑP ไดWแกK ระดับความสำคัญเชิงกลยุทธP (แกนต้ัง) และระดับการ

ปรับเปล่ียนองคPกร (แกนนอน) รวมถึงไดWมีการพิจารณาแผนการดำเนินการ โดยในแตKละแกนจะมีการ

กำหนดระดับคะแนน ดังน้ี 

ระดับความสำคัญเชิงกลยุทธ7 
(แกนต้ัง) 

คะแนน ระดับการปรับเปล่ียนองค7กร 
(แกนนอน) 

คะแนน 

มากท่ีสุด ๕ น-อยท่ีสุด ๕ 

มาก ๔ น-อย ๔ 

ปานกลาง ๓ ปานกลาง ๓ 

น-อย ๒ มาก ๒ 

น-อยท่ีสุด ๑ มากท่ีสุด ๑ 

นอกจากการจัดลำดับความสำคัญของโครงการแลWว ปlจจัยขWางตWนยังสามารถแบKงความสำคัญ

ของโครงการท่ีเกิดข้ึนไดW ๓ ประเภท  ดังน้ี 

๑. โครงการท่ีมีความสำคัญสูง เปRนโครงการท่ีมีความสำคัญเชิงกลยุทธPในระดับสูง และมี

ระดับการปรับเปล่ียนองคPกรนWอย 

๒. โครงการท่ีมีความสำคัญปานกลาง เปRนโครงการท่ีมีความสำคัญเชิงกลยุทธPในระดับปาน

กลาง และมีระดับการปรับเปล่ียนองคPกรปานกลาง 
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๓. โครงการท่ีมีความสำคัญต่ำ เปAนโครงการท่ีมีความสำคัญเชิงกลยุทธEในระดับน-อย และมีระดับ

การปรับเปล่ียนองคEกรมาก 

โดยในปJงบประมาณ ๒๕๖๔ ได-มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และแยกได-ตามยุทธศาสตรE 

๔ ยุทธศาสตรE ดังตQอไปน้ี 

ยุทธศาสตร* โครงการ 

ระดับ

ความสำคัญ

เชิงกลยุทธ* 

ระดับการ

ปรับเปลี่ยน

องค*กร 

คะแนน

เฉลีย่ 
ความสำคัญ 

ระยะปC ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร*ที่ ๑ 

วางรากฐาน

เทคโนโลยีดจิิทัล 

โครงการพัฒนาระบบเครือข;าย

อาคารพระรามเก=า Phase 2 

๕ ๕ ๕ 

สูง 

โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บข=อมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรK 

๓ ๕ ๔ 

ปานกลาง 

โครงการพัฒนาคลังข=อมูลกลาง  

อพวช. (Data Warehouse) 

๕ ๕ ๕ 

สูง 

โครงการจัดสร=างห=องศูนยK

คอมพิวเตอรK (Data Center) 

๕ ๕ ๕ 

สงู 

โครงการพัฒนา IoT Platform ๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

โครงการพัฒนาระบบ Free Wifi 

สำหรับผู=เข=าชม 

๓ ๕ ๔ 

ปานกลาง 

โครงการพัฒนาบิ๊กดาต=าแพลตฟอรKม 

(Big Data Platform) 

๕ ๑ ๓ 

ปานกลาง 

ยุทธศาสตร*ที่ ๓

มุ;งสู;องคKกรดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบสำนักงาน

อัตโนมัติ 

(Office Automation System; OAS) 

๑ ๓ ๒ 

ต่ำ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกสK 

๑ ๕ ๓ 

ปานกลาง 

โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสK 

๑ ๓ ๒ 

ต่ำ 

โครงการพัฒนาระบบห=องสมุด

ออนไลนK 

๑ ๓ ๒ 

ต่ำ 

โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ ๕ ๑ ๓ ปานกลาง 

โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำหรับผู=บริหารระดับสูง 

(EIS – Executive Information System) 

๕ ๑ ๓ 

ปานกลาง 
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ยุทธศาสตร* โครงการ 

ระดับ

ความสำคัญ

เชิงกลยุทธ* 

ระดับการ

ปรับเปลี่ยน

องค*กร 

คะแนน

เฉลีย่ 
ความสำคัญ 

ยุทธศาสตร*ที่ ๓

มุ;งสู;องคKกรดิจิทัล 

โครงการพัฒนาระบ Virtual 

Museum พิพิธภัณฑKพระรามเก=า 

๕ ๑ ๓ 

ปานกลาง 

โครงการพัฒนาระบบรับฟuงและ

ประมวลผลข=อคิดเห็นในหลากหลาย

ช;องทาง 

๑ ๑ ๑ 

ต่ำ 

โครงการปรับปรุงระบบสมาชิก

พิพิธภณัฑK 

๓ ๑ ๒ 

ต่ำ 

โครงการระบบเผยแพร;ข;าวสารผ;าน

สื่อสังคมออนไลนK (Line Official) 

๑ ๑ ๑ 

ต่ำ 

โครงการพัฒนาระบบการจองเข=าใช=

บริการ 

๓ ๑ ๒ 

ต่ำ 

โครงการศูนยKข=อมูลและสื่อดิจิทัล

เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตรK 

๑ ๓ ๒ 

ต่ำ 

ยุทธศาสตร*ที่ ๔ 

ยกระดับพิพิธภัณฑb

แหcงอนาคต 

โครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซตK

พิพิธภัณฑKวิทยาศาสตรKเสมือนจริง 

(Virtual Reality 3D) 

๕ ๑ ๓ 

ปานกลาง 

โครงการ Virtualization พิพิธภัณฑK

วิทยาศาสตรKแห;งชาติ (NSM 

Virtualization) AR ผ;าน Mobile 

Application 

๕ ๑ ๓ 

ปานกลาง 

โครงการพัฒนาระบบ IoT สนับสนุน 

Smart city 

๓ ๓ ๓ 

ปานกลาง 

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหK

พฤติกรรมผู=เข=าชมพิพิธภัณฑKด=วย 

IoT และ Big Data 

๓ ๓ ๓ 

ปานกลาง 
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โครงการท่ีจะดำเนินการในปIงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โครงการท่ีจะดำเนินการในปpน้ันจะเปRนโครงการท่ีถูกระบุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. 

(พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๗) ซ่ึงผKานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ในการ

พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีมีความสำคัญ หรือตWองเรKงดำเนินการ เพ่ือจัดทำแผนในการดำเนินการ

และบริหารความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน และอาจสKงผลกระทบสูงตKอองคPกรหากไมKไดWดำเนินการใหWแลWวเสร็จ 

ดังน้ันแผนงานโครงการจะเปRนแผนท่ีถูกกำหนดข้ึนเพ่ือเปRนแนวทางและอาจมีการเปล่ียนแปลงตาม

ความเหมาะสมอีกทีในภายหลัง 
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ยุทธศาสตร*ท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ* ๑.๑ จัดทำแผนพัฒนาโครงสรNางพ้ืนฐานดNานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต 
๑.๑.๑
(Ref.1.1.1) 

โครงการจัดทำ
สถาปVตยกรรมองค1กร 
(Enterprise Architecture)  
หมายเหต ุ: เป+นโครงการ
ต2อเนือ่งข7ามป8งบประมาณ 
กำหนดแล7วเสร็จภายใน 
กันยายน 2564 

๑. เพ่ือใหNเกิดการรับรูN ตระหนัก
และเขNาใจถึงความเส่ียงดNาน
ดิจิทัลท่ีมีแนวโนNมท่ีจะเกิดข้ึนกับ
องค1การ 

๒. เพ่ือใหNสามารถบริหารจัดการ
ความไม;แน;นอนท่ีจะเกิดข้ึนกับ
องค1การไดNอย;างเป[นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือใหNมีกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนินการ
จัดการความเส่ียงดNานดิจิทัล 
และเฝ=าระวังความเส่ียงใหม;ท่ี
อาจเกิดข้ึนไดNตลอดเวลา 

 

๑. บรรลุเป=าหมายตามแผนจัดจNาง
แผนสถาปVตยกรรมองค1กร 

๕,๐๐๐,๐๐๐๐ >๙๐   

๒. บรรลุเป=าหมายตามแผน 
    Road Map 

>๙๐   
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
กลยุทธ* ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรNางพ้ืนฐานดNานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๒.๑ 
(Ref.1.2.3) 

โครงการปรับปรุง
ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส1 
(เพ่ิมเติม) 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส1 

ความพึงพอใจของบุคลากรต;อ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส1 

๓,๕๐๐,๐๐๐ >๙๐   

๑.๒.๒ 
(Ref.1.2.4) 

โครงการจัดจNางผูNใหN
บริการระบบ
ประมวลผลกลุ;มเมฆ 
(Cloud Computing) 

๑. เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร1มระบบ
ประมวลผลกลุ;มเมฆ 

๒. เพ่ือใหNเกิดการใชNประโยชน1
ขNอมูลอย;างกวNางขวาง สามารถ
บูรณาการและใหNบริการขNอมูล
ขNามสำนักไดNอย;างเป[นระบบ 
รวดเร็วปลอดภัยและควบคุมไดN 

๓. เพ่ือช;วยอำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ อพวช. 

๑.รNอยละประสิทธิภาพการทำงาน
ของแพลตฟอร1มระบบประมวลผล
กลุ;มเมฆ 

๒,๔๐๐,๐๐๐  >๙๐   

๒.รNอยละจำนวนผูNใชNงานระบบ
เพ่ิมข้ึนในแต;ละปv 

>๒๐   

๑.๒.๓ 
(Ref.1.2.7) 

โครงการปรับปรุงระบบ

จัดเก็บข1อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร; 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บขNอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร1 

รNอยละประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบ 

 

๑,๑๗๗,๐๐๐ >๙๐   
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๑.๒.๔ 
(Ref.1.2.8) 

โครงการพัฒนา
คลังขNอมูลกลาง   
(Data Warehouse) 

๑. เพ่ือพัฒนาคลังขNอมูลกลางใหNมี
ประสิทธิภาพสำหรับเป[น
ศูนย1กลางขNอมูลและเช่ือมโยง
ขNอมูลสำหรับการ    ดำเนินงาน
ของ อพวช. 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และรวบรวมขNอมูลท่ีจำเป[นต;อ
การบริหารในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๓. เพ่ือใหNขNอมูลมีความถูกตNอง 
ครบถNวนและทันสมัย เพ่ือใชNใน
การวางแผนและตัดสินใจสำหรับ
การบริหาร 

จำนวนรNอยละระบบสารสนเทศท่ีอยู;
ในรูปแบบมาตรฐานขNอมูลเดียวกัน 

๒,๔๒๕,๐๐๐ >๖๐   

๑.๒.๕ 
(Ref.1.2.4) 

โครงการจัดสรNางหNอง
ศูนย1คอมพิวเตอร1 
(Data Center) 

๑. เพ่ือจัดสรNางหNองศูนย1
คอมพิวเตอร1 (Big Data) สำหรับ
ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร1แม;ข;าย 

๑. หNองศูนย1คอมพิวเตอร1 
    (Big Data) จำนวน ๑ หNอง 

 

๓๒,๐๐๐,๐๐๐ >๙๐   
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
และอุปกรณ1เครือข;าย 

๒. เพ่ือจัดสรNางหNองศูนย1
คอมพิวเตอร1 (Big Data) ใหNไดN
มาตรฐานตามขNอกำหนดการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามมาตรฐานสากล 

๒. ความพึงพอใจของผูNเขNารับการ
อบรม 

>๘๐   

ยุทธศาสตร*ท่ี ๒  สรNางทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
กลยุทธ* ๒.๑ พัฒนาทักษะความเขNาใจ การปฏิบัติงาน และสรNางความตระหนักในการใชNเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒.๑.๑ 
(Ref.2.1.1) 

โครงการพัฒนา
ทักษะความเขNาใจ 
และใชNเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ดNานการ
รับรูNและเขNาถึงโลก
ดิจิทัล 

๑. เพ่ือใหNบุคลากรมีทักษะเบ้ืองตNน
ในการรับรูNและเขNาถึงโลกดิจิทัล 

๒. เพ่ือใหNบุคลากรตระหนักถึง
กฏหมายและจริยธรรมเม่ือเขNาสู;
โลกออนไลน1 

รNอยละของบุคลากรท่ีมีทักษะความ
เขNาใจและใชNเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ดNานการรับรูNและ
เขNาถึงโลกดิจิทัลท่ีดีข้ึน 

๒๐๐,๐๐๐ >๖๐   

๒.๑.๒ 
(Ref.2.1.2) 

โครงการพัฒนา
ทักษะความเขNาใจ 

เพ่ือใหNบุคลากรมีทักษะในการทำงาน
ร;วมกันไดNอย;างมีประสิทธิภาพ 

รNอยละของบุคลากรท่ีสามารถทำ
แบบทดสอบเพ่ือวัดทักษะข้ัน

๒๐๐,๐๐๐ >๖๐   
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
และใชNเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ดNานการ
ทำงานร;วมกันแบบ
ออนไลน1 (Online 
Collaboration) 

ประยุกต1ในการใชNเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) ไดNดีกว;าก;อนเขNา
รับการอบรม 

๒.๑.๓ 
(Ref.2.1.3) 

โครงการพัฒนา
ทักษะความเขNาใจ 
และใชNเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital 
Literacy) ดNานการ
ใชNดิจิทัลเพ่ือความ
ม่ันคงปลอดภัย 
(Security 
Awareness) 

๑. สรNางความรูNเชิงลึกในการ
ออกแบบ การติดต้ัง หรือการ
ปฏิบัติโครงการความม่ันคงเพ่ือ
องค1กร และระบบ 

๒. พัฒนาทักษะและความรูN เพ่ือใหN
ผูNใชNระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ปฏิบัติงานในขณะใชNระบบ
ดังกล;าวไดNอย;างปลอดภัยและมี
ความม่ันคงมากข้ึน 

๓. เพ่ิมความตระหนักท่ีตNองมีการ

๑. ระดับคะแนนการรับรูN และ
ตระหนักการใชNเทคโนโลยีดิจิทัล
ดNานความม่ันคงปลอดภัย 

๒๐๐,๐๐๐ >๖๐   

๒. ระดับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจาก
ความเส่ียงดNานดิจิทัลของ อพวช.  

<๓   
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
ป=องกันสารสนเทศขององค1การ
ใหNมีความม่ันคงปลอดภัย 

๒.๑.๔ 
(Ref.2.1.4) 

โครงการพัฒนา
บุคลากรดNาน ICT ใหN
มีทักษะดNานการ
พัฒนาระบบดิจิทัล
ขององค1กร 

เพ่ือสนับสนุนการสรNางและพัฒนา
ทักษะดNานความเขNาใจและใชN
เทคโนโลยีดิจิทัล สมัยใหม;ใหNแก;
บุคลากรดNาน ICT ของ อพวช. ใน
การใชNเคร่ืองมืออุปกรณ1และ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู;ในปVจจุบันมาใชNใน
การปฏิบัติงานใหNเกิดประโยชน1
สูงสุด หรือมาใชNเพ่ือพัฒนา
กระบวนการทำงานหรือระบบงาน
ในองค1กรใหNมีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 

1. จำนวนของกิจกรรมการฝçกอบรม
ในแต;ละปv 

๒๐๐,๐๐๐ >๕   

2. รNอยละของบุคลากรดNาน ICT ท่ีไดN
เขNาร;วมการฝçกอบรม 

>๗๐   



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๑ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
กลยุทธ* ๒.๒ ส;งเสริม สนับสนุนการเขNาถึงองค1ความรูNผ;านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒.๒.๑ 
(Ref.2.2.1) 

โครงการพัฒนา
องค1กรสู;องค1กรแห;ง
การเรียนรูN 
(Learning Organization) 

๑. เพ่ือเตรียมความพรNอมใหNแก; 
อพวช. ในการกNาวไปสู;องค1กร
แห;งการเรียนรูN 

๒. พัฒนาและบูรณาการ
องค1ประกอบท่ีสำคัญท่ีทำใหNเกิด
การเป[นองค1กรแห;งการเรียนรูN 

๑. รNอยละของการปฏิบัติงานตาม
แผนวิสาหกิจของ อพวช. 

๒๐๐,๐๐๐ >๖๐   

๒. จำนวนองค1ความรูNท่ีมีการ
แลกเปล่ียนและมีการบูรณาการ
นำไปใชNในการทำงานในแต;ละปv 

>๖๐   

๓. ความพึงพอใจของบุคลากรต;อ
ดำเนินกิจกรรมภายใตNโครงการ
พัฒนาองค1กรแห;งการเรียนรูN 

>๓.๕๐   

ยุทธศาสตร*ท่ี ๓ มุ;งสู;องค1กรดิจิทัล 
กลยุทธ* ๓.๑ การจัดทำแผนผังการเช่ือมโยง และแผนพัฒนาของระบบสารสนเทศ 
๓.๑.๑ 
(Ref.3.1.1) 

โครงการพัฒนา
ระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค1กร   
(Enterprise Resource 

Planning) 

๑. เพ่ือใหNมีระบบบริหารดNาน
งบประมาณ บัญชีการเงิน และ
พัสดุท่ีสามารถบันทึกขNอมูลไดN
อย;างครบถNวนถูกตNอง และมี
กระบวนการทำงานท่ีสะดวก
รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

จำนวนระบบท่ีเช่ือมต;อเขNากับระบบ
การวางแผนทรัพยากรองค1กร ต;อปv 

- >๒   



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๒ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๒. เพ่ือใหNมีรายงานต;าง ๆ ท่ีจำเป[น

ในการปฏิบัติงานของเจNาหนNาท่ี
และการบริหารงานของผูNบริหาร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงานและสามารถบริหารดNาน
งบประมาณ บัญชี การเงิน และ
การพัสดุ ไดNอย;างมีประสิทธิผล 

๓. เพ่ือช;วยอำนวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานในการจัดการ
ขNอมูลระบบบริหารงาน
งบประมาณและงานการเงิน
และบัญชี ของ อพวช. 

 
 
 
 
 



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๓ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
กลยุทธ* ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 
๓.๒.๑ 
(Ref.3.2.1) 

โครงการการพัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(Human Resource 
Management 
System) 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บขNอมูล
การบริหารทรัพยากรบุคคลใน
องค1การ ป=องกันการสูญหายของ
ขNอมูล และนำขNอมูลประมวลผล 
เพ่ือเป[นสารสนเทศท่ีจะใชNใน
การทำงานประกอบการตัดสินใจ
ดNานการบริหารจัดการ 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมาสนับสนุนการ

๑. ความพึงพอใจของเจNาหนNาท่ี และ
ผูNบริหาร อพวช. ท่ีมีต;อระบบการ
พัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๓,๕๐๐,๐๐๐ >๓.๕๐   



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๔ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
บริหารงานดNานต;าง ๆ ภายใน
องค1กร 

๓. สนับสนุนการดำเนินงานดNาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง
ในเชิงยุทธศาสตร1 เชิงกลยุทธ1 
และเชิงปฏิบัติการ 

๔. สนับสนุนการนำขNอมูล
ทรัพยากรบุคคลไปใชNร;วมกับ
ระบบสารสนเทศอ่ืนขององค1กร 

๒. จำนวนรNอยละในการขอความ
ช;วยเหลือจากฝíาย Helpdesk 

<๑๐   

๓.๒.๒ 
(Ref.3.2.4) 

โครงการพัฒนา
ระบบติดตามการ
ทำงานของบุคลากร 

๑. เพ่ือติดตามการทำงานของ
บุคลากรแต;ละคนไดN 

๒. เพ่ือสนับสนุนผูNบริหารสำหรับ
การประเมินภาระงาน 

๑. จำนวนบุคลากรมีการใชNงานผ;าน
ระบบ 

- >๘๐   

๒. ความพึงพอใจของผูNใชNต;อระบบ
ติดตามการทำงานของบุคลากร 

>๓.๕๐   

๓.๒.๓ 
(Ref.3.2.6) 

โครงการปรับปรุง
ระบบบริหารงาน
ซ;อมบำรุงช้ินงาน
นิทรรศการ 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  
ซ;อมบำรุงรักษานิทรรศการ 
ตลอดจนคลังวัสดุอะไหล;ใหNมี
ความถูกตNอง แม;นยำ รวดเร็ว 

ความพึงพอใจของผูNใชNงานระบบ
บริหารงานซ;อม บำรุงช้ินงาน
นิทรรศการ และคลังวัสดุอะไหล; 

๖๖๐,๐๐๐ >๓.๕๐   



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๕ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
และคลังวัสดุอะไหล; และเหมาะสมกับการใชNงานจริง

มากข้ึน 
๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกอง

ออกแบบและผลิต ใหNสามารถ
บริการตอบสนองแก;หน;วยงาน
ภายใน อพวช. ไดNดีย่ิงข้ึน 

๓. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบบริหารงาน
ซ;อม บำรุงช้ินงานนิทรรศการ ใหN
สามารถรองรับพิพิธภัณฑ1ท่ีเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต 

๓.๒.๔ 
(Ref.3.2.7) 

โครงการพัฒนา
ระบบสำนักงาน
อัตโนมัติ 
(Office Automation 

System; OAS) 

๑. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทำงานของบุคลากรภายใน 
อพวช. 

๒. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
มองเห็นขNอมูลของผูNบริหาร 

๑. จำนวนบุคลากรมีการใชNงานผ;าน
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ 

๖,๗๙๐,๐๐๐ >๘๐   

๒. บุคลากรมีความพึงพอใจต;อระบบ
สำนักงานอัตโนมัติ 

>๓.๕๐   

๓.๒.๕ 
(Ref.3.2.9) 

ปรับปรุงระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส1 

ปรับปรุงระบบฯใหNสอดคลNองกับการ
ใชNงาน 

ความพึงพอใจของผูNใชNระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส1 

- >๓.๕๐   



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๖ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๓.๒.๖ 
(Ref.3.2.12) 

โครงการการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สำหรับผูNบริหาร
ระดับสูง 
(EIS – Executive 

Information System) 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับผูNบริหารระดับสูง 

๒. เพ่ือสนับสนุนแผนกลยุทธ1ท่ี
เช่ือมโยงกับภายนอกองค1กร 

๓. สามารถเช่ือมต;อกับระบบ
วางแผนทรัพยากรองค1กรไดN
ถูกตNอง 

๑. ความพึงพอใจของผูNบริหาร 
อพวช. ท่ีมีต;อระบบการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสำหรับผูNบริหาร
ระดับสูง 

๑,๙๔๐,๐๐๐ >๓.๕๐   

๒. จำนวนคร้ังท่ีใชNงานของผูNบริหาร >๙   

๓.๒.๗ 
(Ref.3.2.13) 

โครงการพัฒนาระบบ 
คลังทรัพยากรชีวภาพ 
และวัสดุวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบคลังทรัพยากร
ชีวภาพ และวัสดุวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน
ดNานทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุ
วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

๑. ความพึงพอใจของผูNเก่ียวขNองท่ีมี
ต;อระบบ 

 

๖๖๐,๐๐๐ >๓.๕๐   

กลยุทธ* 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตNองการของผูNใชNบริการ 
๓.๓.๑ 
(Ref.3.3.4) 

โครงการพัฒนาระบบ 
Virtual Museum 
พิพิธภัณฑ1พระรามเกNา 

๑. เพ่ือส;งเสริมการเรียนรูNผ;าน
สารสนเทศทางวิทยาศาสตร1 
และเทคโนโลยี 

๑. จำนวนช้ินงานนิทรรศการใน
ระบบ Virtual Reality 

 

๓,๘๘๐,๐๐๐ ๑   



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๗ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
๒. เพ่ือขยายประโยชน1ในการใชN

องค1ความรูNจากพิพิธภัณฑ1
พระรามเกNา 

๒. จำนวนผูNเขNาชมพิพิธภัณฑ1ใน
ระบบ Virtual Reality 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๘ 

โครงการต9อเน่ืองจากป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หมวดงบเงินรายไดM ป@งบประมาณ ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร1  
 ยุทธศาสตร1ท่ี ๓ มุ;งสู;องค1กรดิจิทัล 
 กลยุทธ1 ๓.๑  การจัดทำแผนผังการเช่ือมโยง และแผนพัฒนาของระบบสารสนเทศ   

๑. โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค1กร (Enterprise Resource Planning) 
เป[นโครงการท่ีดำเนินการต;อเน่ืองจากปvงบประมาณ ๒๕๖๒ 
(อ"างอิง แผนปฏบิตัิการดิจิทัล องค6การพิพิธภัณฑ6วิทยาศาสตร6แหAงชาติ (อพวช.) ปFงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๗)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๑๙ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/ 

กิจกรรม วัตถุประสงค1 ตัวช้ีวัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ค;าเป=าหมาย 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๖ 
ยุทธศาสตร*ท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ* ๑.๑ จัดทำแผนพัฒนาโครงสรNางพ้ืนฐานดNานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต 
๑.๑.๑
(Ref.1.1.1) 

โครงการจัดทำ
สถาปVตยกรรมองค1กร 
(Enterprise Architecture)  
หมายเหต ุ: เป+นโครงการ
ต2อเนือ่งข7ามป8งบประมาณ 
กำหนดแล7วเสรจ็ภายใน 
กันยายน 2564 

๑. เพื่อให?เกิดการรับรู? ตระหนัก และเข?าใจถึง

ความเสีย่งด?านดิจิทลัที่มีแนวโน?มทีจ่ะเกิด

ขึ้นกับองคoการ 

๒. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับ

องคoการอยpางเปqนระบบและมีประสทิธิภาพ 

๓. เพื่อให?มีกระบวนการติดตามตรวจสอบผล

การดำเนนิการจัดการความเสี่ยงด?านดิจิทัล 

และเฝuาระวังความเสี่ยงใหมpทีอ่าจเกิดขึน้ได?

ตลอดเวลา 

๑. บรรลุเป=าหมายตามแผนจัดจNาง
แผนสถาปVตยกรรมองค1กร 

๕,๐๐๐,๐๐๐๐ >๘๐ >๙๐  

๒. บรรลุเป=าหมายตามแผน 
    Road Map 

 >๘๐ >๙๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๒๐ 

รายละเอียดโครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร9ท่ีเก่ียวข=อง ท่ีจะดำเนินการในปBงบประมาณ ๒๕๖๔ ประกอบด=วยโครงการตIาง ๆ ดังน้ี 
ตารางแผนงานโครงการประจำป/ 

            

กิจกรรม 
ป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูMรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

งบลงทุน  
๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร1  นายชัยรัตนo งามไตรไร 

นายอรงณoกฎ เพชรคำ 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ1าง+ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร1อมสfงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจfาย              

๒. โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บขNอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร1 (Centralize Log Management) นายวุฒิชัย เกตุพรหม 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ1าง+ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร1อมสfงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจfาย              
              
              
              



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๒๑ 

กิจกรรม 
ป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูMรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓. โครงการพัฒนาระบบ ERP (phase 2)             นายนรินทรo ป�Äนเทยีน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิส์งวน 

จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๔. โครงการพัฒนาคลังขNอมูลกลาง อพวช. (Data Warehouse) นายนรินทรo ป�Äนเทียน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 

จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผูNบริหารระดับสูง (EIS) นายนรินทรo ป�Äนเทียน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 

จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนนิการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              
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กิจกรรม 
ป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูMรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖. โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ นายนรินทรo ป�Äนเทียน 

นายวิชยั เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๗. โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานซ;อมบำรุงช้ินงานนิทรรศการ และคลังวัสดุอะไหล; นายนรินทรo ป�Äนเทียน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๘. โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System; OAS) นายนรินทรo ป�Äนเทียน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบกิจDาย              
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กิจกรรม 
ป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูMรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙. โครงการพัฒนาระบบบริการผูNเขNาชม             นายนรินทรo ป�Äนเทยีน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลกัษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๑๐. โครงการจัดทำ Virtual Museum พิพิธภัณฑ1พระรามเกNา นายนรินทรo ป�Äนเทียน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนมุัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรบังาน              
เบกิจDาย              

๑๑. ระบบติดตามและประเมินผลงานของ อพวช. นายนรินทรo ป�Äนเทียน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอยีดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรบังาน              
เบิกจDาย              
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กิจกรรม 
ป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูMรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒. โครงการพัฒนาเว็บไซต1องค1การพิพิธภัณฑ1วิทยาศาสตร1แห;งชาติ นายนรินทรo ป�Äนเทียน 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๑๓. โครงการจัดทำหNอง Data Center             กท.,กส. สวส. 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

งบเงินอุดหนุน   
๑. ค;าจNางเหมาดูแลพัฒนา ระบบเครือข;ายองค1กร นายวุฒิชัย เกตุพรหม 

นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ 

ดำเนินการเสรจ็กDอนเริ่มปJงบประมาณ 
 

ขออนุมัติดำเนินการ  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม  
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              



         

แผนปฏิบัติการดิจทิัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                       หน?าที่ ๒ - ๒๕ 

กิจกรรม 
ป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูMรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒. ค;าประกันต;ออายุซอฟต1แวร1             นายชัยรัตนo งามไตรไร 

นายอรงณoกฎ เพชรคำ 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ              
ขออนุมัติดำเนินการ              
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม              
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๓. โครงการจัดจNางผูNใหNบริการระบบประมวลผลกลุ;มเมฆ (Cloud Computing) นายวุฒิชัย เกตุพรหม 
นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวน 

จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ 
ดำเนินการเสร็จกDอนเริ่มปJงบประมาณ 

 
ขออนุมัติดำเนินการ  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม  
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๔. โครงการจNางบำรุงรักษาและป=องกันระบบคอมพิวเตอร1และเครือข;าย นายวุฒิชัย เกตุพรหม 
นายวิชัย เพ็ญศักดิส์งวน 

จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ 
ดำเนินการเสร็จกDอนเริ่มปJงบประมาณ 

 
ขออนุมัติดำเนินการ  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม  
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              
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กิจกรรม 
ป/งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูMรับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕. วัสดุคอมพิวเตอร1             นายชัยรตันo งามไตรไร 
จัดเตรียมรายการพร=อมรายละเอียด 

ดำเนินการเสร็จกDอนเริ่มปJงบประมาณ 
 

ขออนุมัติดำเนินการ  
กระบวนซื้อ/จ=าง   

๖. โครงการจNางบำรุงรักษาและป=องกันระบบคอมพิวเตอร1และเครือข;าย นายวุฒิชัย เกตุพรหม 

นายวิชยั เพญ็ศักดิ์สงวน 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ 

ดำเนินการเสร็จกDอนเริ่มปJงบประมาณ 
 

ขออนุมัติดำเนินการ  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสญัญา+ลงนาม  
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              

๗. ค;าบริการส่ือสารโทรคมนาคม (Internet Service) นายวุฒิชัย เกตุพรหม 
จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ 

ดำเนินการเสร็จกDอนเริ่มปJงบประมาณ 
 

ขออนุมตัิดำเนินการ  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ=าง+ ทำสัญญา+ลงนาม  
ดำเนินงานพร=อมสDงมอบงาน + ตรวจรับงาน              
เบิกจDาย              



   
แผนปฏิบัตกิารดิจิทัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                       หน?าที ่๒ - ๒๗ 
 

แผนงานโครงการ และระยะเวลาดำเนินการ 

โครงการจัดทำสถาป/ตยกรรมองค4กร (Enterprise Architecture) 

งบประมาณ  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห0าล0านบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ<ท่ี ๑.๑  จัดทำแผนพัฒนาโครงสร0างพ้ืนด0านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการ

เติบโตในอนาคต 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือวิเคราะห< และจัดทำแผนสถาปSตยกรรมองค<กร (Enterprise Architecture: EA) 
๒. เพ่ือจัดทำ Road Map ของการปรับเปล่ียนสถาปSตยกรรมองค<กรของ อพวช. 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. อพวช. ได0แผนสถาปSตยกรรมองค<กร 
๒. เห็นภาพรวมของขององค<กรท่ีชัดเจนข้ึนไมmวmาจะเปnนในแงmของกระบวนการการทำงาน

ข0อมูล ระบบสารสนเทศ และปSจจัยพ้ืนฐานตmาง ๆ 
๓. ทำให0งmายตmอการพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีใหมm ๆ 
๔. ชmวยแก0ปSญหาของการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศซ้ำซ0อน 
๕. เปnนเคร่ืองมือชmวยการปรับเปล่ียนสถาปSตยกรรมท่ีเก่ียวข0องให0สอดคล0องกัน เม่ือ

สถาปSตยกรรมสmวนอ่ืนขององค<กรเกิดการเปล่ียนแปลง 

ตัวช้ีวัด 

๑. บรรลุเปuาหมายตามแผนจัดจ0างทำแผนสถาปSตยกรรมองค<กร 
๒. บรรลุเปuาหมายตามแผน Road Map 

เปSาหมาย 

๑. ร0อยละของการบรรลุเปuาหมายตามแผนจัดจ0างทำแผนสถาปSตยกรรมองค<กร ไมmน0อยกวmา
ร0อยละ ๘๐ 

๒. ร0อยละของการบรรลุเปuาหมายตามแผน Road Map ไมmน0อยกวmาร0อยละ ๘๐ 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากใช0งบประมาณคmอนข0างสูงมาก ปSจจัยแหmงความสำเร็จ
ข้ึนอยูmกับผู0ดำเนินการจัดทำโครงการ และความรmวมมือของทุกฝxายท่ีเก่ียวข0องใน อพวช. 
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ความคุFมคVาในการลงทุน 

เป#นโครงการท่ีมีความคุ1มค2าในการลงทุนในการดำเนินงาน เน่ืองจากเม่ือโครงการสำเร็จเอกสารชุด
น้ีจะใช1ประกอบสำหรับการของบประมาณในแต2ละปH จะส2งผลดีท้ังทางตรงและทางอ1อมแก2 อพวช. ในด1าน
ทิศทางการดำเนินงาน และการพัฒนาท่ีเหมาะสม 

โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส4 

งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐บาท (สามล0านห0าหม่ืนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ<ท่ี ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส< 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส< 
๓. เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข0อมูลขmาวสารและทำให0ระบบปฏิบัติงานอยmางตmอเน่ือง 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ได0ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส<ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรของ อพวช. สามารถใช0อีเมล<ได0มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด 

ความพึงพอใจของบุคลากรตmอระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส< 

เปSาหมาย 

ร0อยละความพึงพอใจของบุคลากรตmอระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส<ไมmน0อยกวmา ๓.๕๐ 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการท่ีมีความเส่ียงต่ำ เน่ืองจากเปHoการปรับปรุงระบบเดิมท่ีได0มีการพัฒนาข้ึน โดย
เปnนการเพ่ิมขนาดพ้ืนท่ีจัดเก็บ และประสิทธิภาพของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส< 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

เปnนโครงการท่ีมีความคุ0มคmาในการลงทุน เน่ืองจากเปnนโครงการท่ีใช0งบประมาณในการลงทุน
ไมmสูง และเม่ือโครงการสำเร็จจะสmงผลดีบุคลากรมีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บข0อมูล และสmงข0อมูลมีความ
ปลอดภัยสูง 
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โครงการจัดจFางผูFใหFบริการระบบประมวลผลกลุVมเมฆ (Cloud Computing) 

งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล0านห0าแสนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร<มระบบประมวลผลกลุmมเมฆ 
๒. เพ่ือให0เกิดการใช0ประโยชน<ข0อมูลอยmางกว0างขวางสามารถบูรณาการและใช0ข0อมูลรmวมกัน

ในองค<กรอยmางเปnนระบบ รวดเร็ว ปลอดภัยและควบคุมได0 
๓. เพ่ือชmวยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ อพวช. 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ประหยัดการลงทุนเร่ืองทรัพยากรคอมพิวเตอร< 
๒. มีความคลmองตัว ผู0ใช0สามารถดึงข0อมูลจากเคร่ืองแมmขmายได0ตามต0องการ 
๓. มีต0นทุนท่ีลดลงเน่ืองจากไมmจำเปnนต0องลงทุนติดต้ังเคร่ืองแมmขmายขนาดใหญm 
๔. มีความอิสระจากอุปกรณ< และสถานท่ี เน่ืองจากเรียกใช0งานผmานเครือขmายอินเทอร<เน็ต 
๕. มีเสถียรภาพสูง และมีความม่ันคงปลอดภัยสูง 

ตัวช้ีวัด 

๑. ประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร<มระบบประมวลผลกลุmมเมฆ 
๒. จำนวนผู0ใช0งานระบบ 

เปSาหมาย 

๑. ประสิทธิภาพการทำงานของแพลตฟอร<มระบบประมวลผลกลุmมเมฆ ไมmน0อยกวmาร0อยละ ๘๐ 
๒. จำนวนผู0ใช0งานระบบในแตmละป�เพ่ิมข้ึนไมmน0อยกวmาร0อยละ ๑๐ 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการท่ีมีความเส่ียงต่ำ เน่ืองจากจ0างบริษัทภายนอกในการจัดทำแพลตฟอร<ม 
ประเด็นสำคัญคือการวิเคราะห<ข0อมูล วmาข0อมูลใดจะนำไปไว0บนระบบประมวลผลกลุmมเมฆ ข0อมูลสmวน
ใดเปnนข0อมูลภายในท่ีจะจัดเก็บไว0ในคลังข0อมูลกลาง 
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ความคุFมคVาในการลงทุน 

เปnนโครงการท่ีมีความคุ0มคmาในการลงทุนในการดำเนินงาน เน่ืองจากเปnนโครงการท่ีทาง 
อพวช. ไมmต0องส้ินเปลืองงบประมาณจำนวนมากสำหรับจัดซ้ือฮาร<ดแวร<เพ่ือจัดเก็บข0อมูลท่ีมีจำนวน
มากข้ึนในแตmละป�  

โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บขFอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร4 

งบประมาณ. ๑,๑๗๗,๐๐๐ บาท ( หน่ึงล0านหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค4 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข0อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร< 
ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ระบบจัดเก็บข0อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร<ท่ีมีประสิทธิภาพตmอการใช0งาน 
๒. สามารถตอบสนองทันทีทันใดเม่ือเกิดปSญหาข0อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร< 
๓. รายงานสถานะของข0อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร<เพ่ือสนับสนุนการบริหารเครือขmาย 

ตัวช้ีวัด 

ร0อยละประสิทธิภาพการทำงานของระบบ 

เปSาหมาย 

ประสิทธิภาพของระบบจัดเก็บข0อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร<ไมmน0อยกวmาร0อยละ ๘๐ 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการท่ีมีความเส่ียงต่ำ เน่ืองจากเปnนการปรับปรุงจากโครงการเดิมเพ่ือให0ตอบสนอง
ตmอการบริหารเครือขmาย ทำให0ผู0ดูแลระบบสามารถแก0ไขสถานะการได0รวดเร็ว และถูกต0อง ข0อพึงระวัง
การจัดเก็บข0อมูลจราจรต0องคำนึงถึงความเปnนสmวนตัว และการปuองกันข0อมูลไมmให0ถูกผู0ไมmประสงค<ดี
นำไปใช0 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

เปnนโครงการท่ีมีความคุ0มคmาในการลงทุนในการดำเนินงานเน่ืองจากอำนวยความสะดวกให0แกm
ผู0ดูแลเครือขmาย สามารถบริหารเครือขmายได0มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบการดำเนินการบน
เครือขmาย แก0ไขปSญหา ปuองกันการบุกรุก สร0างความม่ันคงปลอดภัยให0เครือขmายของ อพวช.  
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โครงการพัฒนาคลังขFอมูลกลาง อพวช.  (Data Warehouse) 

งบประมาณ  ๒,๔๒๕,๐๐๐ บาท ( สองล0านส่ีแสนสองหม่ืนห0าพันบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข0อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร< 
๒. เพ่ือพัฒนาคลังข0อมูลกลางให0มีประสิทธิภาพสำหรับเปnนศูนย<กลางข0อมูล และเช่ือมโยง

ข0อมูลสำหรับการดำเนินงานของ อพวช. 
๓. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและรวบรวมข0อมูลท่ีจำเปnนตmอการบริหาร 
๔. เพ่ือให0ข0อมูลมีความถูกต0อง ครบถ0วนและทันสมัย สำหรับการวางแผนและตัดสินใจ 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. รูปแบบข0อมูลของแตmละระบบสารสนเทศท่ีใช0งานใน อพวช. 
๒. อพวช. ได0คลังข0อมูลกลางท่ีมีรูปแบบเดียวกัน 

ตัวช้ีวัด 

ร0อยละของระบบสารสนเทศท่ีอยูmในรูปแบบมาตรฐานข0อมูลเดียวกัน 

เปSาหมาย 

ร0อยละของระบบสารสนเทศท่ีอยูmในรูปแบบมาตรฐานข0อมูลเดียวกัน ไมmน0อยกวmาร0อยละ ๖๐ 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากการวิเคราะห<คลังข0อมูลกลางมีสmวนสำคัญมากกับ 
การเช่ือมโยงข0อมูลเพ่ือตอบสนองการทำงานของบุคลากรทุกสmวนงาน และยังรองรับการเช่ือมตmอจาก
ผู0พัฒนาโปรแกรม (Third Party) เพ่ือตอบสนองงานเฉพาะด0าน ซ่ึงสำคัญตmอการบริหาร อพวช.  

ความคุFมคVาในการลงทุน 

เปnนโครงการท่ีมีความคุ0มคmาในการลงทุนในการดำเนินงานเปnนโครงการท่ีใช0งบประมาณใน
การลงทุนมาก แตmเม่ือโครงการสำเร็จจะสmงผลดีท้ังทางตรงและทางอ0อมแกm อพวช. ท่ีจะมีรูปแบบ
โครงสร0างข0อมูลท่ีมีความเหมาะสม (Customize) กับโปรแกรม และรองรับการเช่ือมตmอจากระบบ
หรือโปรแกรมตmาง ๆ 
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โครงการจัดสรFางหFองศูนย4คอมพิวเตอร4 (Data Center) 

งบประมาณ  ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สามสิบสองล0านบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร0างพ้ืนฐานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือจัดสร0างศูนย<คอมพิวเตอร<สำหรับติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร<แมmขmาย และอุปกรณ<
เครือขmาย 

๒. เพ่ือจัดสร0างศูนย<คอมพิวเตอร<ตามข0อกำหนดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

ศูนย<คอมพิวเตอร<ตามข0อกำหนดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัด 

๑. ห0องศูนย<คอมพิวเตอร< จำนวน ๑ ห0อง 
๒. ความพึงพอใจของผู0เข0ารับการอบรม 

เปSาหมาย 

ผู0เข0ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ไมmน0อยกวmา ๓.๕๐ 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากเปnนการลงทุนท่ีมีมูลคmาสูง และผู0รับจ0างต0องมีความ
ชำนาญ มีประสบการณ< และต0องมีแบบแปลนของห0องท่ีเหมาะสม มีการวางระบบไฟฟuา ระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศ และระบบสำรองไฟฟuา เปnนต0น  

ความคุFมคVาในการลงทุน 

เปnนโครงการท่ีมีความคุ0มคmาในการลงทุนเน่ืองจากเปnนโครงการพ้ืนฐานท่ีตอบสนองการใช0
งานของบุคลากร และผู0เข0ารับการบริการ พร0อมท้ังยังสามารถรองรับระบบสารสนเทศในอนาคตท่ีทาง 
อพวช. มีการพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือเปnนองค<กรดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร4ท่ี ๒ 

โครงการพัฒนาทักษะความเขFาใจ และใชFเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ดFานการรับรูFและ

เขFาถึงโลกดิจิทัล 

งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๒  สร0างทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
 กลยุทธ<ท่ี ๒.๑ พัฒนาทักษะความเข0าใจ การปฏิบัติงาน และสร0างความตระหนักในการใช0
เทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรให0พร0อมสำหรับการเปล่ียนแปลงไปสูmองค<กรดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

๒. เพ่ือให0บุคลากรมีทักษะเบ้ืองต0นในการรับรู0และเข0าถึงโลกดิจิทัล 
๓. เพ่ือให0บุคลากรตระหนักถึงกฎหมายและจริยธรรมเม่ือเข0าสูmโลกออนไลน< 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ทำงานได0รวดเร็วลดข0อผิดพลาด และมีความม่ันใจในการทำงานมากข้ึน 
๒. มีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีสามารถสร0างสรรค<ได0เอง 
๓. มีเคร่ืองมือชmวยในการเรียนรู0และเติบโตอยmางเหมาะสม 
๔. หนmวยงานไดรับความเช่ือม่ันและไว0วางใจจากประชาชนและผู0รับบริการมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด 

ร0อยละของบุคลากร ท่ีมีทักษะความเข0าใจ และใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0าน
การรับรู0 และเข0าถึงโลกดิจิทัลท่ีดีข้ึน 

เปSาหมาย 

บุคลากรไมmน0อยกวmาร0อยละ ๗๐ สามารถทำแบบทดสอบเพ่ือวัดทักษะความเข0าใจ และใช0
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านการรับรู0และเข0าถึงโลกดิจิทัลได0ดีกวmากmอนเข0ารับการอบรม 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการพัฒนาทักษะความเข0าใจ และใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านการ
รับรู0และเข0าถึงโลกดิจิทัล มีความเส่ียงท่ีจะไมmสำเร็จตามแผนหาก 

๑. บุคลากรไมmเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒. ขาดการประชาสัมพันธ<โครงการท่ีท่ัวถึง 
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ความคุFมคVาในการลงทุน 

เปnนโครงการพัฒนาทักษะความเข0าใจ และใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านการ
รับรู0และเข0าถึงโลกดิจิทัล เปnนการสร0างทักษะท่ีสำคัญให0กับบุคลากรใน อพวช. เพ่ือเตรียมความพร0อม
สูmองค<กรดิจิทัล ซ่ึงหากบุคลากรมีทักษะด0านน้ีจะชmวยให0การทำงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงยากท่ีจะ
ประเมินออกมาในรูปตัวเงิน  
 
โครงการพัฒนาทักษะความเขFาใจ และใชFเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ดFานการทำงาน

รVวมกันแบบออนไลน4 (Online Collaboration) 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๒  สร0างทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
 กลยุทธ<ท่ี ๒.๑ พัฒนาทักษะความเข0าใจ การปฏิบัติงาน และสร0างความตระหนักในการใช0
เทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรให0พร0อมสำหรับการเปล่ียนแปลงไปสูmองค<กรดิจิทัล (Digital 
Transformation) 

๒. เพ่ือให0บุคลากรมีทักษะในการทำงานรmวมกันได0อยmางมีประสิทธิภาพ 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. บุ คลากร มี ความพ ร0อมสำห รับการ เป ล่ี ยนแปลงไป สูm อ งค< ก ร ดิ จิ ทั ล  (Digital 
Transformation) 

๒. ทำงานได0รวดเร็วลดข0อผิดพลาดและมีความม่ันใจในการทำงานมากข้ึน 
๓. มีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีสามารถสร0างสรรค<ได0เอง 
๔. สามารถแก0ไขปSญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงานได0มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๕. สามารถระบุทางเลือกและตัดสินใจได0อยmางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๖. สามารถบริหารจัดการงานและเวลาได0ดีข้ึน และชmวยสร0างสมดุลในชีวิตและการทำงาน 
๗. มีเคร่ืองมือชmวยในการเรียนรู0และเติบโตอยmางเหมาะสม 
๘. หนmวยงานได0รับการยอมรับวmามีความทันสมัย เปèดกว0าง ซ่ึงจะชmวยดึงดูดคนรุmนใหมmท่ีมี

ศักยภาพสูงมาทำงานกับองค<กร 
๙. หนmวยงานได0รับความเช่ือมันและไว0วางใจจากประชาชนและผู0รับบริการมากข้ึน 
๑๐. คนในองค<การสามารถใช0ศักยภาพในการทำงานท่ีมีมูลคmาสูง (High Value Job) มากข้ึน 
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๑๑. กระบวนการทำงานและการส่ือสารขององค<การ กระชับข้ึน คลmองตัวมากข้ึน และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๑๒. หนmวยงานสามารถประหยัดทรัพยากร (งบประมาณและกำลังคน) ในการดำเนินงาน
ได0มากข้ึน 

ตัวช้ีวัด 

ร0อยละของบุคลากร ท่ีมีทักษะข้ันประยุกต<ในการใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

เปSาหมาย 

บุคลากรมากกวmาร0อยละ ๗๐ สามารถทำแบบทดสอบเพ่ือวัดทักษะความเข0าใจ และใช0
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านการรับรู0และเข0าถึงโลกดิจิทัลได0ดีกวmากmอนเข0ารับการอบรม 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการพัฒนาทักษะความเข0าใจ และใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านการ
ทำงานรmวมกันแบบออนไลน< (Online  Collaboration) มีความเส่ียงท่ีจะไมmสำเร็จตามแผน หากเกิด
เหตุการณ< ดังน้ี 

๑. บุคลากรยังขาดทักษะความเข0าใจ และใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เบ้ืองต0น 
๒. ขาดการประชาสัมพันธ<โครงการท่ีท่ัวถึง 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

เปnนโครงการพัฒนาทักษะความเข0าใจ และใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านการ
ทำงานรmวมกันแบบออนไลน< (Online Collaboration) เปnนการสร0างทักษะการทำงานรmวมกันให0
บุคลากร เพ่ือเตรียมความพร0อมสูmองค<กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซ่ึงหากบุคลากรมีทักษะด0านน้ีจะชmวยให0
การทำงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากน้ันยังสามารถลดการใช0กระดาษภายใน อพวช. ลงได0    

โครงการพัฒนาทักษะความเขFาใจ และใชFเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ดFานการใชFดิจิทัล

เพ่ือความม่ันคงปลอดภัย (Security Awareness)  

งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๒  สร0างทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
 กลยุทธ<ท่ี ๒.๑ พัฒนาทักษะความเข0าใจ การปฏิบัติงาน และสร0างความตระหนักในการใช0
เทคโนโลยีดิจิทัล 
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วัตถุประสงค4 

๑. สร0างความรู0เชิงลึกในการออกแบบ การติดต้ังหรือการปฏิบัติโครงการความม่ันคงเพ่ือ
องค<กร และระบบ 

๒. พัฒนาทักษะและความรู0 เพ่ือให0ผู0ใช0ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ปฏิบัติงานในขณะใช0ระบบดังกลmาวได0อยmางปลอดภัยและมีความม่ันคงมากข้ึน 

๓. เพ่ิมความตระหนักท่ีต0องมีการปuองกันสารสนเทศของค<การให0มีความม่ันคงปลอดภัย 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. บุคลากรท่ีเข0ารmวมโครงการมีความรู0 ทักษะ และความตระหนักวิธีการใช0เทคโนโลยีดิจิทัล
ด0านความม่ันคงปลอดภัย 

๒. สร0างความเช่ือม่ันให0กับบุคลากร และผู0มีสmวนได0สmวนเสียขององค<การในการดำเนินการ/
ใช0บริการขององค<การตามพันธกิจ 

๓. ลดความเส่ียงจะเกิดข้ึนจากการใช0เทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับคะแนนการรับรู0 และตระหนักการใช0เทคโนโลยีดิจิทัลด0านความม่ันคงปลอดภัย 
๒. ระดับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงด0านดิจิทัลของ อพวช. เฉล่ียในแตmละป� 

เปSาหมาย 

๑. ระดับคะแนนการรับรู0 และตระหนักการใช0เทคโนโลยีดิจิทัลด0านความม่ันคงปลอดภัยของ
บุคลากรท่ีเก่ียวข0องมีคะแนนมากกวmาร0อยละ ๗๐ ของคะแนนท่ีใช0ในการทดสอบท้ังหมด 

๒. ระดับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากความเส่ียงด0านดิจิทัลมีคmาเฉล่ียในแตmละป�ไมmเกินระดับ ๓  
จากคะแนนเต็ม  ๕ ระดับ 

ความเส่ียง 

โครงการน้ีมีความเส่ียงคmอนข0างต่ำท้ังในด0านด0านงบประมาณ และวิธีการในการดำเนินงาน 
ไมmยุmงยากซับซ0อนในสmวนของการอบรมสร0างความรู0 แตmในสmวนของการสร0างความตระหนัก และสร0าง
จิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัยน้ันจำเปnนต0องใช0กลยุทธ<ท่ีคmอนข0างทันสมัย และสอดคล0องกับ
บริบทการทำงาน และวัฒนธรรมองค<กรในปSจจุบันของบุคลากร อพวช. 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการน้ีมีความคุ0มคmามาก เน่ืองจากเปnนการลงทุนต่ำ แตmให0ผลตอบแทนสูง ท้ังในแงmความรู0
ความเข0าใจ และการสร0างความรับรู0และตระหนักด0านการใช0เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย 
ซ่ึงนอกจากจะสmงผลโดยตรงตmอการปฏิบัติงานแล0ว ยังชmวยรักษาปกปuองสินทรัพย<ด0านสารสนเทศของ 
อพวช. ได0อีกด0วย 
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โครงการพัฒนาบุคลากรดFาน ICT ใหFมีทักษะดFานการพัฒนาระบบดิจิทัลขององค4กร 

งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๒  สร0างทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
 กลยุทธ<ท่ี ๒.๑ พัฒนาทักษะความเข0าใจ การปฏิบัติงาน และสร0างความตระหนักในการใช0
เทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค4 

เพ่ือสนับสนุนการสร0างและพัฒนาทักษะด0านความเข0าใจและใช0เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมm
ให0แกmบุคลากรด0าน ICT ของ อพวช. ในการใช0เคร่ืองมืออุปกรณ<และเทคโนโลยีท่ีมีอยูmในปSจจุบันมาใช0
ในการปฏิบัติงานให0เกิดประโยชน<สูงสุด หรือมาใช0เพ่ือพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงานใน
องค<กรให0มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. บุคลากรท่ีทำงานด0าน ICT ของ อพวช. มีความเข0าใจและตระหนักรู0ถึงความสำคัญของ
การพัฒนาทักษะความเข0าใจและใช0เทคโนโลยีดิจิทัล และได0รับการสนับสนุนการพัฒนา
อยmางตmอเน่ือง 

๒. บุคลากรท่ีทำงานด0าน ICT ของ อพวช. มีทักษะความเข0าใจและใช0เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) เพ่ิมมากข้ึน และสามารถใช0ทักษะดังกลmาวในการปฏิบัติงาน และ
นำมาสร0างสรรค<ตmอยอดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให0บริการ
ของรัฐ ให0มีความทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากข้ึน 

ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนของกิจกรรมการฝóกอบรมในแตmละป� 
๒. ร0อยละของบุคลากรด0าน ICT ท่ีเข0ารmวมการฝóกอบรม 

เปSาหมาย 

๑. จำนวนของกิจกรรมการฝóกอบรมในแตmละป� 
๒. ร0อยละของบุคลากรด0าน ICT  

ความเส่ียง 

โครงการน้ีมีความเส่ียงคmอนข0างต่ำในการดำเนินงาน เน่ืองจากผู0เข0ารmวมโครงการเปnนผู0ท่ี
ปฏิบัติงานด0าน ICT ของ อพวช. จึงทำให0มีความรู0พ้ืนฐานด0านเทคโนโลยีสารสนเทศอยูmแล0ว แตm
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อยmางไรก็ตามการพัฒนาความรู0และนวัตกรรมสมัยใหมmท่ีจะเกิดข้ึนน้ันจะต0องสอดคล0องกับแผนและ
แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงสร0างพ้ืนฐานของ อพวช. ท่ีจะรองรับด0วยเชmนกัน 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการน้ีใช0งบประมาณไมmสูงมาก แตmประเด็นสำคัญอยูmท่ีความสอดคล0องกับแผน แนวทาง
ปฏิบัติ และโครงสร0างพ้ืนฐานของ อพวช. อยmางท่ีกลmาวมาแล0ว ซ่ึงหากเทียบเปnนรายได0ทางตรงท่ีจะ
ได0รับกลับคืนอาจไมmสามารถทำการวัดคmาได0 แตmอยmางไรก็ตามหากพิจารณาในแงmประสิทธิภาพ ทักษะ
ความรู0 ความสามารถของบุคลากรท่ีเพ่ิมข้ึน ก็จะชmวยให0องค<การสามารถบริหารจัดการดำเนินงานด0าน
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนระบบงานอ่ืนภายใน อพวช. ด0วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการพัฒนาองค4กรสูVองค4ความรูFผVานเทคโนโลยีดิจิทัล 
งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๒  สร0างทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
 กลยุทธ<ท่ี ๒.๒ สmงเสริม สนับสนุนการเข0าถึงองค<ความรู0ผmานเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือเตรียมความพร0อมให0แกm อพวช. ในการก0าวไปสูmองค<กรแหmงการเรียนรู0 
๒. พัฒนาและบูรณาการองค<ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะทำให0เกิดการเปnนองค<กรแหmงการเรียนรู0 

ท้ังในด0านบุคลากร กระบวนการ และผลลัพธ< 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. มีกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผลตรงตาม
แผนท่ีวางไว0 

๒. เกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรู0ในด0านองค<ความรู0 ท่ีสามารถบูรณาการกับการทำงาน 

ตัวช้ีวัด 

๑. ระดับคะแนนการปฏิบัติงานตามแผนวิสาหกิจของ อพวช. 
๒. จำนวนองค<ความรู0ท่ีมีการแลกเปล่ียน และมีการบูรณาการนำไปใช0ในการทำงาน 
๓. ความพึงพอใจของบุคลากรตmอการดำเนินกิจกรรมภายใต0โครงการพัฒนาองค<กรสูmองค<กร

แหmงการเรียนรู0 (Learning Organization) 

เปSาหมาย 

๑. ระดับคะแนนการปฏิบัติงานตามแผนวิสาหกิจของ อพวช. ไมmน0อยกวmาร0อยละ ๘๐ 
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๒. จำนวนองค<ความรู0ท่ีมีการแลกเปล่ียน และมีการบูรณาการนำไปใช0 ไมmน0อยกวmา ๑๐ องค<
ความรู0 

๓. ความพึงพอใจของบุคลากรตmอโครงการพัฒนาองค<กรสูmองค<กรแหmงการเรียนรู0 (Learning 
Organization) มีคmาเฉล่ียไมmน0อยกวmา ๓.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ความเส่ียง 

โครงการน้ีมีความเส่ียงในการดำเนินงานเพ่ือให0ประสบผลสำเร็จคmอนข0างสูง เน่ืองจากเปnน
โครงการท่ีจะต0องทำควบคูmกับงานประจำ ดังน้ันการสร0างความตระหนักให0แกmบุคลากรทุกคนของ 
อพวช. เห็นถึงความสำคัญของการแลกเปล่ียนเรียนรู0 และการใช0กลยุทธ<และวิธีการในการกระตุ0นและ
บริหารจัดการให0เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู0อยmางตmอเน่ือง และย่ังยืน เปnนปSจจัยสำคัญ นอกจากน้ี
ผู0บริหารก็จำเปnนต0องให0การสนับสนุน และสmงเสริมในการดำเนินกิจกรรม LO ซ่ึงอาจกำหนดเปnน
เปuาหมายหน่ึงในแผนงานขององค<การ 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการน้ีไมmได0ให0ผลตอบแทนเปnนรายได0ในทางตรงแกm อพวช. แตmจะสร0างความคุ0มคmาท่ีเกิด
ในรูปของทรัพย<สินทางความรู0ท่ีเกิดการแลกเปล่ียนองค<ความรู0ตmาง ๆ ท่ีสามารถบูรณาการกับการ
ทำงาน สmงผลให0 อพวช. มีกระบวนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล
ตรงตามแผนท่ีวางไว0 

ยุทธศาสตร4ท่ี ๓ 

โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค4กร (Enterprise Resource Planning) 

(โครงการต)อเนื่องจากป1 ๒๕๖๓) 
งบประมาณ  - 
ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๑ การจัดทำแผนผังการเช่ือมโยง และแผนพัฒนาของระบบสารสนเทศ 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือให0มีระบบบริหารด0านงบประมาณ บัญชีการเงิน และพัสดุท่ีสามารถบันทึกข0อมูลได0
อยmางครบถ0วนถูกต0อง และมีกระบวนการทำงานท่ีสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

๒. เพ่ือให0มีรายงานท่ีจำเปnนในการปฏิบัติงานของเจ0าหน0าท่ี และการบริหารงานของผู0บริหาร 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถบริหารด0านงบประมาณ บัญชี การเงิน 
และการพัสดุ ได0อยmางมีประสิทธิผล 
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๓. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในการจัดการข0อมูลระบบบริหารงาน
งบประมาณและงานการเงินและบัญชี ของ อพวช. 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. อพวช. ได0ระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร 
๒. กระบวนการทำงานภายในเช่ือมโยงกันระหวmางหนmวยงาน 
๓. สนับสนุนการบริหารงบประมาณ ลดความซ้ำซ0อนในการจัดเก็บข0อมูล และสามารถ

ตรวจสอบงบประมาณได0ทันที 
๔. สนับสนุนการบริหารจัดการ วางแผนด0านการเงิน และวิเคราะห<งบการเงิน 
๕. สนับสนุนการบริหารบัญชี การบันทึกรายการบัญชี และการจัดทำรายงานด0านการเงิน

และบัญชี 
๖. สนับสนุนการจัดซ้ือจัดจ0าง บันทึกใบขอซ้ือท่ีได0รับจัดสรรงบประมาณ บันทึกใบส่ังซ้ือ 

การตรวจรับและรายงานการจัดซ้ือจัดจ0าง 
๗. สนับสนุนการจัดสวัสดิการ การเช่ือมโยงข0อมูลจากระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร 

ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร 
๒. จำนวนระบบท่ีเช่ือมตmอเข0ากับระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร 

เปSาหมาย 

๑. จำนวนระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร ๑ ระบบ 
๒. มีจำนวนระบบสารสนเทศท่ีเช่ือมตmออยmางน0อยป�ละ ๒ ระบบ 

ความเส่ียง 

โครงการน้ีมีความเส่ียงในการดำเนินงานเพ่ือให0ประสบผลสำเร็จคmอนข0างสูง เน่ืองจากเปnน
โครงการท่ีจะต0องทำการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Reengineering Process) และมีการออกแบบ
กระบวนการทำงาน (Business Process) โดยมุmงเน0นไปท่ีกระบวนการเช่ือมโยงข0อมูล (Information 
Flow) ซ่ึงจะต0องใช0ผู0มีประสบการณ<ในการพัฒนาระบบ ERP โดยเฉพาะงานด0านพิพิธภัณฑ< 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร เปnนการลงทุนท่ีมีมูลคmาสูง ผลตอบแทน
จะอยูmในรูปของการประหยัดต0นทุน และเวลาการทำงาน ดังน้ันความคุ0มคmาจึงอยูmท่ีการลดเวลาการ
ประมวลผลจากการทำงาน การเช่ือมโยงข0อมูลสำหรับการให0บริการแบบทันทีทันใด (Real Time) 
และเน0นท่ีการแบmงปSนข0อมูล (Information Sharing) ซ่ึงผลตอบแทนจะไมmใชmมูลคmาเงินจากการคืนทุน 
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โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) 

งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล0านห0าบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บข0อมูลของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค<การ ปuองกันการสูญ
หายของข0อมูล และนำข0อมูลประมวล เพ่ือเปnนสารสนเทศท่ีจะใช0ในการทำงานและ
ประกอบการตัดสินใจด0านการบริหารจัดการ 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมาสนับสนุนการ
บริหารงานภายในองค<กร ให0เกิดสัมฤทธ์ิผล 

๓. เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานด0านการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังในเชิงยุทธศาสตร< เชิงกล
ยุทธ< และเชิงปฏิบัติการ 

๔. เพ่ือสนับสนุนการนำข0อมูลด0านทรัพยากรบุคคลไปใช0งานรmวมกับระบบสารสนเทศอ่ืนของ
องค<การ 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และฐานข0อมูลท่ีสามารถรองรับการดำเนินงานด0าน
ทรัพยากรบุคคลได0อยmางมีประสิทธิภาพ และรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร0างของ
องค<การได0 

๒. ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานด0านการบริหารบุคคล โดยผู0บริหาร เจ0าหน0าท่ีและผู0ท่ี
เก่ียวข0องสามารถปฏิบัติการผmานระบบเครือขmายอินเตอร<เน็ต 

๓. ผู0บริหารและเจ0าหน0าท่ีทุกฝxายของ อพวช. มีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ในการจัดการข0อมูลสmวน
บุคคล ซ่ึงเปnนภาระงานท่ีต0องดำเนินการเปnนประจำได0อยmางสะดวกรวดเร็ว 

๔. ผู0บ ริหารและเจ0าหน0าท่ีฝxายบุคคลสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได0อยmางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

๑. ความพึงพอใจของเจ0าหน0าท่ี และผู0บริหารท่ีมีตmอระบบการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

๒. สามารถเช่ือมตmอกับระบบวางแผนทรัพยากรองค<กรได0ถูกต0อง 
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ความเส่ียง 

โครงการน้ีมีความเส่ียงต่ำ เน่ืองจากเปnนการพัฒนาระบบท่ีมีผู0เก่ียวข0องในการใช0งานจำนวน
ไมmมาก และเปnนระบบสำหรับตอบสนองการทำงานเฉพาะสำนัก แตmต0องมีการบูรณาการและเช่ือมโยง
ข0อมูลกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร เพ่ือตอบสนองการทำงานได0อยmางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการน้ีมีความคุ0มคmาในด0านการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข0อง และ
สามารถทำให0ผู0บริหารทราบถึงรายละเอียดงาน (Job Description) และรายละเอียดบุคคล เชmน 
ประวัติบุคลากร ประวัติการบรรจุ เล่ือนข้ัน การลา และประวัติการอบรม เปnนต0น ประกอบการดู
ภาพรวมการปฏิบัติหน0าท่ี เพ่ือการประเมินการทำงานของบุคลากรได0   

โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานของบุคลากร 

งบประมาณ  - 
ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือมุmงสูmองค<กรดิจิทัล (Digital Transformation) 
๒. เพ่ือให0สามารถติดตามการทำงานของบุคลากรแตmละคนได0 
๓. เพ่ือสนับสนุนผู0บริหารสำหรับการประเมินภาระงาน 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. มีความเปnนองค<กรดิจิทัล (Digital Transformation) มากข้ึน 
๒. สามารถติดตามภาระการทำงานของบุคลากรท่ีสอดคล0องกับความเปnนจริง 
๓. สามารถอำนวยความสะดวกตmอการประเมินผลการปฏิบัติงานได0 
๔. บุคลากรทราบถึงภาระงาน และกำหนดเวลาทำงานของตนเอง 

ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนบุคลากรมีการใช0งานผmานระบบติดตามการทำงานของบุคลากร 
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจตmอระบบติดตามการทำงานของบุคลากร 

ความเส่ียง 

มีความเส่ียงท่ีจะไมmสำเร็จตามแผน หาก 



   
แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                       หน?าที ่๒ - ๔๓ 

๑. โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร (Enterprise Resource Planning) 
ไมmเสร็จตามแผน 

๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management 
System) ไมmเสร็จตามแผน 

๓. ระบบติดตามการทำงานของบุคลากรท่ีพัฒนาข้ึนไมmสามารถทำงานรวมกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลได0 

๔. บุคลากรไมmได0รับการพัฒนาทักษะความเข0าใจ การปฏิบัติงาน และสร0างความตระหนักใน
การใช0เทคโนโลยีดิจิทัลอยmางเหมาะสม 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานของบุคลากร ชmวยให0 อพวช. สามารถตรวจสอบ
ภาระงานท้ังหมด สอดคล0องกับงานท่ีได0ปฏิบัติจริง ซ่ึงหากการตรวจสอบการทำงานเปnนไปได0อยmาง
ถูกต0องแล0ว การปรับเงินเดือนจะสอดคล0องกับการทำงานของบุคลากรมากข้ึน ส่ิงเหลmาน้ีจะเปnนการ
เพ่ิมแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน และเพ่ือเตรียมความพร0อมสูmองค<กรดิจิทัล (Digital 
Transformation) ซ่ึงไมmสามารถประเมินคmาออกมาเปnนรูปตัวเงินได0 

โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานซVอม บำรุงช้ินงานนิทรรศการและคลังวัสดุอะไหลV 

งบประมาณ  ๖๖๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหกหม่ืนบาทถ0วน) 
ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการซmอม บำรุงรักษาช้ินงานนิทรรศการ ตลอดจนคลังวัสดุอะไหลm
ให0มีความถูกต0อง แมmนยำา รวดเร็ว และเหมาะสมกับการใช0งานจริงมากข้ึน 

๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกองพัฒนาและผลิตนิทรรศการ ให0สามารถบริการซmอมบำรุง
ตอบสนองแกmหนmวยงานภายใน อพวช. ได0ดีย่ิงข้ึน 

๓. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบบริหารงานซmอม บำรุงช้ินงานนิทรรศการ ให0สามารถรองรับ
พิพิธภัณฑ<ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. อพวช. มีระบบบริหารงานซmอม บำรุงช้ินงานนิทรรศการ และคลังวัสดุอะไหลmท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
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๒. สามารถติดตามงบประมาณการใช0จmายงบประมาณ ติดตามความก0าวหน0างานซmอม และ
สถานะวัสดุในคลัง 

๓. ผู0บริหารและเจ0าหน0าท่ีสามารถเรียกดูรายงานได0แบบทันทีทันใด 
๔. ผู0บริหารสามารถนำข0อมูลไปประเมินการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหา จัดซmอม 

และบำรุงรักษาได0 

ตัวช้ีวัด 

ความพึงพอใจของผู0ใช0งานระบบบริหารงานซmอม บำรุงช้ินงานนิทรรศการ และคลังวัสดุ
อะไหลm 

ความเส่ียง 

โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานซmอม บำรุงช้ินงานนิทรรศการและคลังวัสดุอะไหลmมีความ
เส่ียงของการพัฒนาอยูmในระดับต่ำ เน่ืองจากเปnนการพัฒนาน้ีใช0ภายในองค<กร สามารถใช0เอกสาร 
หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทดแทนได0 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานซmอม บำรุงช้ินงานนิทรรศการและคลังวัสดุอะไหลmมีความ
คุ0มคmา ผลท่ีได0ทางตรงคือ ชmวยสนับสนุนการทำงานของฝxายบริหารงานซmอม และสามารถติดตาม
ช้ินงาน มูลคmาช้ินงานท่ีสmงซmอมได0 

โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System; OAS) 
งบประมาณ  ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หกล0านเจ็คแสนเก0าหม่ืนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรภายใน อพวช. 
๒. เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการมองเห็นข0อมูลของผู0บริหาร 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ได0ระบบสำนักงานอัตโนมัติท่ีสอดคล0องกับการทำงานของ อพวช. 
๒. มีข0อมูลเปnนปSจจุบันสำหรับผู0บริหารสามารถเข0าถึงข0อมูลและนำไปตัดสินใจได0ดีข้ึน 
๓. ข0อมูลของบุคลากรไมmสูญหาย เน่ืองจากถูกเก็บไว0ในฐานข0อมูลของระบบสำนักงาน

อัตโนมัติ 
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ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนบุคลากรมีการใช0งานผmานระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
๒. บุคลากรมีความพึงพอใจตmอระบบสำนักงานอัตโนมัติ 

ความเส่ียง 

โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System; OAS) มีความเส่ียง
ท่ีจะไมmสำเร็จตามแผน หากเกิดเหตุการณ< ดังตmอไปน้ี  

๑. โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร (Enterprise Resource Planning) 
ไมmเสร็จตามแผน 

๒. ระบบลาออนไลน<ท่ีพัฒนาข้ึนไมmสามารถทำงานรmวมกับระบบการวางแผนทรัพยากร
องค<กรได0 

๓. บุคลากรยังขาดทักษะความเข0าใจ และใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านการ
ทำงานรmวมกันแบบออนไลน< (online collaboration) 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System; OAS) เพ่ือรองรับ
การทำงานรmวมกันแบบออนไลน< (online collaboration) เพ่ือเตรียมความพร0อมสูmองค<กรดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ นอกจากน้ันยังสามารถลดการใช0กระดาษภายใน อพวช. ลงได0 โดยหากบุคลากรภายใน 
อพวช. มี ๑๔๘ คน และกระดาษมีมูลคmารีมละ ๑๐๐ บาท 

การใช&กระดาษลดลงต-อคนต-อป2 (รีม) ๒ ๓ ๔ ๕ 
ต&นทุนที่ลดลงต-อป2 (บาท) ๒๙,๖๐๐ ๔๔,๔๐๐ ๕๙,๒๐๐ ๗๔,๐๐๐ 
จำนวนป2ที่คืนทุน (ป2) ๑๐๑.๓๕ ๖๗.๕๗ ๕๐.๖๘ ๔๐.๕๔ 

 
โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส4 

งบประมาณ  - 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

วัตถุประสงค4 

เพ่ือปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส<ให0สอดคล0องกับความต0องการของบุคลากร
ภายใน อพวช. 



   
แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                       หน?าที ่๒ - ๔๖ 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ได0ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส<ท่ีสอดคล0องความต0องการของบุคลากรภายใน อพวช. 
๒. การรับรู0ขmาวสารภายใน อพวช. ดีข้ึน 
๓. กระบวนการทำงานท่ีเก่ียวข0องกับหนังสือราชการตmาง ๆ มีความรวดเร็วมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนผู0ใช0ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส< 
๒. ความพึงพอใจของผู0ใช0ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส< 

ความเส่ียง 

โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส< มีความเส่ียงท่ีจะไมmสำเร็จตามแผน หาก  
๑. โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค<กร (Enterprise Resource Planning) 

ไมmเสร็จตามแผน 
๒. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส<ท่ีพัฒนาข้ึนไมmสามารถทำงานรmวมกับระบบการวางแผน

ทรัพยากรองค<กรได0 
๓. บุคลากรยังขาดทักษะความเข0าใจ และใช0เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านการ

ทำงานรmวมกันแบบออนไลน< (online collaboration) 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

สามารถรับ-สmงหนังสือราชการผmานระบบด0วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส< ซ่ึงเปnนการปรับ
กระบวนการทำงานขององค<การให0อยูmในรูปของดิจิทลมากข้ึน รวมท้ังเปnนการวางรากฐานเพ่ือมุmงสูm
องค<กรดิจิทัล (Digital Transformation) และยังเปnนการเพ่ิมการรับรู0ขmาวสารของบุคลากรภายใน
องค<กรอีกด0วย นอกจากน้ันยังสามารถลดการใช0กระดาษภายใน อพวช. ลงได0 โดยหากบุคลากร
ภายใน อพวช. มี ๑๔๘ คน และกระดาษมีมูลคmาแผmนละ ๐.๒๐ บาท 

จำนวนหนังสือราชการต-อคนต-อป2 (ครั้ง) ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 
ต&นทุนที่ลดลงต-อป2 (บาท) ๔๔๔ ๕๙๒ ๗๔๐ ๘๘๘ 
จำนวนป2ที่คืนทุน (ป2) ๖,๗๕๖.๗๖ ๕,๐๖๗.๕๗ ๔,๐๕๔.๐๕ ๓,๓๗๘.๓๘ 
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โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผูFบริหารระดับสูง (EIS – Executive Information System) 
งบประมาณ  ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท (หน่ึงล0านเก0าแสนส่ีหม่ืนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓ มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู0บริหารระดับสูง 
๒. เพ่ือสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ<ท่ีเช่ือมโยงกับส่ิงแวดล0อมภายนอกองค<กร 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ได0ระบบท่ีชmวยให0ผู0บริหารประหยัดเวลาในการดำเนินงาน และการตัดสินใจ 
๒. ได0ระบบท่ีชmวยสนับสนุนการวางแผน การเช่ือมโยงกับส่ิงแวดล0อมภายนอกองค<กร เพ่ือ

ชmวยให0การทำงานมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 

๑. ความพึงพอใจของผู0บริหารท่ีมีตmอระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู0บริหาร
ระดับสูง 

ความเส่ียง 

โครงการน้ีมีความเส่ียงในการดำเนินงานเพ่ือให0ประสบผลสำเร็จคmอนข0างต่ำ เน่ืองจากเปnน
โครงการท่ีจะต0องทำหลังจากการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรองค<กร (ERP) และคลังข0อมูลกลาง 
พร0อมท้ังยังพัฒนาระบบรmวมกับระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพ่ือนำข0อมูลท่ีถูกจัดเก็บมานำเสนอในรูปแบบ 
Visualization แตmมีความเส่ียงเร่ืองการนำข0อมูลภายนอกเข0ามามีสmวนในการนำเสนอข0อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู0บริหาร 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการน้ีไมmได0ให0ผลตอบแทนเปnนนรายได0ในทางตรงแกm อพวช. แตmจะสร0างความคุ0มคmาท่ี
เกิดในรูปของการบริหารงานทำให0ผู0บริหาร เห็นข0อมูลในรูปแบบสรุป สามารถจำแนกข0อมูลตามความ
ต0องการ แสดงมุมมองท่ีมีความแตกตmางกัน และตามความต0องการของผู0บริหาร 
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โครงการพัฒนาระบบระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

งบประมาณ  ๘๒๔,๕๐๐ บาท (แปดแสนสองหม่ืนส่ีพัยห0าร0อยบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือพัฒนาระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ  
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด0านทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ได0ระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 
๒. มีการจัดเก็บข0อมูล (Collection) ทำให0ค0นหาข0อมูล และค0นคืนด0วยความถูกต0อง แมmนยำ 

ตัวช้ีวัด 

ความพึ งพอใจของผู0 เก่ี ยวข0องท่ี มีตm อระบบคลังท รัพยากรชีวภาพ  และวัสดุ วิ จัย
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ความเส่ียง 

เปnนโครงการท่ีมีความเส่ียงปานกลาง เน่ืองจากการวิเคราะห<คลังทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุ
วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึงส่ิงท่ีสำคัญคือการวิเคราะห<โครงสร0างข0อมูลท่ีเหมาะสมตmอการจัดเก็บ ค0นหา 
และเรียกดูได0อยmางถูกต0อง ซ่ึงความแตกตmางของคุณลักษณะข0อมูลชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพมี
หลากหลาย ดังน้ันต0องอาศัยผู0เช่ียวชาญด0านทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ 
รmวมกับโปรแกรมเมอร<ในการวิเคราะห<และออกแบบ 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

เปnนโครงการท่ีมีความคุ0มคmาในการลงทุนในการดำเนินงานเน่ืองจากเปnนโครงการท่ีตอบโจทย<
การทำงานของบุคลากรท่ีเก่ียวข0อง จัดเก็บฐานข0อมูลชีวภาพท่ีสำคัญของประเทศ สร0างโอกาสการ
เรียนรู0และบันทึกคุณลักษณะท่ีสำคัญของทรัพยากรชีวภาพเปnนหลักฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 

โครงการพัฒนาระบบ Virtual Museum พิพิธภัณฑ4พระรามเกFา 

งบประมาณ ๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท (สามล0านแปดแสนแปดหม่ืนบาทถ0วน) 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต0องการของผู0ใช0บริการ 
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วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือสmงเสริมการเรียนรู0ผmานสารสนเทศทางวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
๒. เพ่ือขยายประโยชน<ในการใช0องค<ความรู0จากพิพิธภัณฑ<พระรามเก0า 

ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. ผู0สนใจใช0บริการสัมผัสบรรยากาศของพิพิธภัณฑ<ได0โดยงmาย 
๒. เพ่ิมแรงบันดาลใจให0กับผู0สนใจ หรือผู0ใช0บริการพิพิธภัณฑ<ของ อพวช.  
๓. เพ่ิมจำนวนผู0เข0าชมพิพิธภัณฑ< 

ตัวช้ีวัด 

๑. จำนวนช้ินงานนิทรรศการในระบบ Virtual Reality 
๒. จำนวนผู0เข0าชมพิพิธภัณฑ<ในระบบ Virtual Reality 

ความเส่ียง 

โครงการน้ีมีความเส่ียงน0อย เน่ืองจากทาง อพวช. มีประสบการณ<ในการจัดจ0างในการทำ
พิพิธภัณฑ<เสมือน ใน ๓ พิพิธภัณฑ<กmอนหน0าน้ี ส่ิงสำคัญท่ีจะทำให0โครงการไมmมีความเส่ียง คือ ผู0รับ
จ0างต0องมีผลงานด0านการจัดทำพิพิธภัณฑ<เสมือน แผนการดำเนินงานการพัฒนา การพัฒนา Demo 
ของพิพิธภัณฑ<เสมือน 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต<พิพิธภัณฑ<วิทยาศาสตร<เสมือนจริง (Virtual Reality 3D) 
เปnนระบบท่ีกระตุ0นให0ผู0ใช0บริการท้ังในประเทศ และตmางประเทศอยากจะเข0ามาสัมผัสพิพิธภัณฑ<ของ
จริงมากข้ึน 

โครงการปรับปรุงระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ4 

งบประมาณ  - 

ความสอดคลFอง ดFานยุทธศาสตร4  

ยุทธศาสตร<ท่ี ๓  มุmงสูmองค<กรดิจิทัล 
 กลยุทธ<ท่ี ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต0องการของผู0ใช0บริการ 

วัตถุประสงค4 

๑. เพ่ือปรับปรุงระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ< 
๒. เพ่ืออำนวยความสะดวกให0กับสมาชิกพิพิธภัณฑ< 
๓. เพ่ือสmงเสริมข0อมูลด0านการตลาดให0แกmสมาชิก 
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ผลลัพธ4ของโครงการ 

๑. อพวช. มีระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ< 
๒. สามารถแจ0งข0อมูลขmาวสารให0แกmสมาชิกแบบทันทีทันใด (Real Time) 
๓. เพ่ิมมูลคmาทางตรงในด0านความพึงพอใจ และในทางอ0อมเปnนรายได0จากสมาชิก 

ตัวช้ีวัด 

ร0อยละความพึงพอใจของผู0เปnนสมาชิก 

ความเส่ียง 

โครงการปรับปรุงระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ<เปnนการเพ่ิมเติมท้ังฟSงก<ชันงานในระบบเดิม และ
เพ่ิมแพลตฟอร<มบนสมาร<ทโฟน ความเส่ียงท่ีสำคัญคืกการบูรณาการ (Integrate) เข0ากับระบบการ
วางแผนทรัพยากรองค<กร (ERP) ซ่ึงถ0าระบบ ERP ถูกออกแบบไว0อยmางเหมาะสมแล0ว ระบบสมาชิก
พิพิธภัณฑ<จะมีความเส่ียงต่ำในการดำเนินงาน 

ความคุFมคVาในการลงทุน 

โครงการปรับปรุงระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ< มีความคุ0มคmาในการสร0างความพึงพอใจของสมาชิก 
สร0างรายได0แบบตmอยอด (Up Selling) และสร0างรายได0แบบ (Cross Selling) ผmานพันธมิตร เชmน กลุmม
พิพิธภัณฑ< กลุmมร0านค0า และกลุmมเครือขmายความรmวมมือ เปnนต0น 
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บทที่ ๓ 
ข"อมูลด"านคอมพิวเตอร1และระบบงานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ อพวช. 

ในป$จจุบันบุคลากรในแต0ละหน0วยงานของ อพวช. มีส0วนเก่ียวขAองกับการใชAระบบสารสนเทศ

ต0าง ๆ ภายในองคFการ ซ่ึงระบบสารสนเทศดังกล0าว อาจเปJนท่ีระบบท่ีใชAกันภายในหน0วยงาน หรือ
อาจเปJนระบบท่ีใชAร0วมกันท้ังองคFการ ในการพิจารณาสถานภาพป$จจุบันของระบบสารสนเทศภายใน 
อพวช. น้ัน สามารถแบ0งออกเปJน ๓ ส0วน ไดAแก0 สถานะภาพระบบสารสนเทศภายใน อพวช. 

สถานภาพระบบคอมพิวเตอรF และสถานภาพระบบเครือข0าย มีรายละเอียด ดังน้ี 

สถานภาพระบบสารสนเทศภายใน อพวช. 
จากการสำรวจสถานภาพป$จจุบันของระบบสารสนเทศภายใน อพวช. พบว0ามีระบบท่ี

พัฒนาข้ึน โดยมีท้ังการพัฒนาเองและการจAางพัฒนา รวมท้ังส้ิน ๒๘ ระบบ  โดยแบ0งเปJนของ สำนัก
บริหาร ๑๔ ระบบ  สำนักนโยบายและยุทธFศาสตรF ๓ ระบบ  สำนักบริการผูAเขAาชม ๓ ระบบ  
สำนักพัฒธุรกิจและเครือข0าย กับศูนยFพัฒนาความตระหนักดAานวิทยาศาสตรF ๒ ระบบ  สำนัก

วิศวกรรมและการผลิตส่ือ ๒ ระบบ  สำนักวิชาการพิพิธภัณฑFวิทยาศาสตรF ๓ ระบบ  สำนักวิชาการ
พิพิธภัณฑFธรรมชาติวิทยา ๑ ระบบ มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตาราง ๓ - ๑  สถานภาพระบบสารสนเทศ 

ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา เทคโนโลยี/โปรแกรมท่ี

ใชFงาน 

สถานะ หนGวยงาน/ผูFรับชอบผิด

ชอบ/ผูFใชFงาน 

สำนักบริการกลาง      

๑. ระบบบริหารทรัพยากรองค2กร 

(ERP) 

งานด:าน งบประมาณของ

องค2กร งานพัสดุซ้ือจ:าง งาน

คลังพัสดุ งานการเงินและ

บัญชี 

จ:างพัฒนา Web-Based/Java/ 

Postgres 

ใช:งานได: สบก./สนย./พนักงาน 

ลูกจ:าง อพวช. 

๒. ระบบบัญชี เก็บข:อมูล ประมวลผล และ

จัดทำรายงานทางบัญชี 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/Access ใช:งานได: กง. 

๓. ระบบบริหารงานบุคคลครบวงจร 

(Genius) 

โปรแกรมสำเร็จรูป Genius-

PR for Windows จัดเก็บ

ข:อมูล ประมวลผล และ

จัดทำรายงานทางบัญชี และ

คำนวณอัตราเงินเดือน 

คpาจ:าง 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-

Alone/BTRIEVE  

ใช:งานได: กบ. 

๔. ระบบสแกนลายน้ิวมือพร:อมระบบ

บริหารบุคคล (a-out pay) 

จัดเก็บข:อมูลการทำงาน 

และคำนวณอัตราคpาจ:าง/

เงินเดือน 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/MS 

SQL 

ใช:งานได: กบ./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๕. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส2 

http://e-office.nsm.or.th/ 

 

จัดเก็บข:อมูลรับสpงหนังสือ 

รับเข:า-สpงออก 

จ:างพัฒนา Web-Based/ASP/MS 

SQL 

ใช:งานได: กก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 
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ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา เทคโนโลยี/โปรแกรมท่ี

ใชFงาน 

สถานะ หนGวยงาน/ผูFรับชอบผิด

ชอบ/ผูFใชFงาน 

๖. ระบบบริหารครุภัณฑ2คอมพิวเตอร2 

http://stores.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนวัสดุ 

อุปกรณ2 และครุภัณฑ2

คอมพิวเตอร2 

พัฒนาเอง Web-Base/ASP.NET/ 

MS SQL 

ใช:งานได: สบก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๗. ระบบจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส2  (E-Document 

Alfresco) 

http://edoc.nsm.or.th/ 

จัดเก็บไฟล2เอกสารภายใน

องค2กร เพ่ือการใช:งานไฟล2

รpวมกันผpานการกำหนดสิทธิ

การเข:าถึงไฟล2ในลักษณะ

บุคคลหรือกลุpมผู:ใช:งาน 

พัฒนาเอง Web-Based/Java/  

MS SQL 

ใช:งานได: สบก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๘. ระบบข:อมูลเพ่ือการเผยแพรp

ภายใน (Intranet) 

http://intranet.nsm.or.th 

ให:บริการข:อมูลของทุก

หนpวยงานภายใน อพวช. 

พัฒนาเอง Web-

Based/ASP.NET/ MS 

SQL 

CMS DNN 

ใช:งานได: สบก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๙. ระบบการนำเสนอข:อมูล

สารสนเทศและการส่ือสาร 

http://mc-presentation.nsm.or.th 

การนำเสนอรายงานข:อมูล

การดำเนินงานของแตpละ

หนpวยงาน 

จ:างพัฒนา Web-Based/Java/ 

Hypersonic 

(Pentaho BI) 

ใช:งานได: กบ./ผู:บริหาร 

๑๐. ระบบขอใช:รถยนต2  

http://car.nsm.or.th 

ระบบขอใช:รถยนต2ผpาน

ระบบออนไลน2 

*ยกเลิกการใช+ฟอร.มกระดาษ (Paperless) 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL 

ใช:งานได: กก./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๑๑. ระบบปฏิทินผู:บริหาร 

http://execal.nsm.or.th 

แสดงปฏิทินของกลุpม

ผู:บริหารเพ่ือการนัดหมายใน

การประชุม MC 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL (Exchange 

Connection) 

ใช:งานได: เลขานุการฯ MC/ กลุpม

ผู:บริหาร, สบร. 
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ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา เทคโนโลยี/โปรแกรมท่ี

ใชFงาน 

สถานะ หนGวยงาน/ผูFรับชอบผิด

ชอบ/ผูFใชFงาน 

๑๒. ระบบบริหารงานบุคคล (HR)  

http://hr.nsm.or.th 

ระบบฐานข:อมูลสำหรับ

ประวัติบุคลากรตpาง ๆ 

รวมถึงการประเมิน

สมรรถนะ 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/   

My SQL 

ใช:งานได: กบ./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๑๓. ระบบบริหารการคลัง 

http://emanage.nsm.or.th/  

ประกอบด:วย 

 ๑) ระบบบัญชี 

 ๒) ระบบการเงิน 

 ๓) ระบบงบประมาณ 

 ๔) ระบบคลังพัสดุ 

จัดเก็บและประมวลข:อมูล 

จัดทำรายงาน 

จ:างพัฒนา Web-

Based/ASP.Net/ MS 

SQL 

ไมpได:ใช:งาน สบก., สนย. 

๑๔. ระบบจัดซ้ือ จัดจ:าง  

(E-Procurement) 

http://eprocurement.nsm.or.th/Main/ 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ:าง ท่ี

ดำเนินการผpานทาง

อินเทอร2เน็ต 

จ:างพัฒนา Web-Based/ASP.Net 

/ MS SQL 

ไมpได:ใช:งาน สบก. 

สำนักนโยบายและยุทธPศาสตรP      

๑๕. ระบบงบประมาณ จัดเก็บข:อมูลงบประมาณ 

และจัดทำรายงาน

งบประมาณ 

ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/Excel ใช:งานได: สนย. 

๑๖. ระบบงบประมาณ  

(CD Organizer) 

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ซ้ือสำเร็จรูป Stand-Alone/FoxPro ใช:งานได: สนย. 
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ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา เทคโนโลยี/โปรแกรมท่ี

ใชFงาน 

สถานะ หนGวยงาน/ผูFรับชอบผิด

ชอบ/ผูFใชFงาน 

๑๗. ระบบบริการข:อมูลความเส่ียงผpาน

เว็บไซด2 

http://www.thai-sciencemuseum.com 

ให:บริการข:อมูลความเส่ียง, 

ควบคุมภายในฯ และเปôน

โดเมนสำรอง  

พัฒนาเอง Web-

Based/ASP.Net/ MS 

SQL  

CMS DNN 

ใช:งานได: สนย./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

สำนักบริการผูFเขFาชม      

๑๘. ระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ2  

(E-Member) 

 

จัดเก็บข:อมูลสมาชิกผู:เข:าชม

และสถานศึกษา/โรงเรียน 

จัดทำรายงานสถิติสมาชิก    

ผู:เข:าชม และสามารถนำ

ข:อมูลไปใช:ในการวิเคราะห2

และบริหารจัดการทาง

การตลาดได: 

จ:างพัฒนา Web-

Based/ASP.Net/ MS 

SQL 

ใช:งานได: สบช. 

๑๙. ระบบการรับจองการให:บริการ จัดเก็บข:อมูลการรับจอง      

ผู:เข:าชม และจัดทำรายงาน

การรับจอง 

จ:างพัฒนา Web-

Based/ASP.Net/ MS 

SQL 

ใช:งานได: สบช. 

๒๐. ฐานข:อมูล จำนวนผู:เข:าชม

พิพิธภัณฑ2 

 

 

 

บันทึกและออกรายงาน

จำนวนผู:เข:าชม 

พัฒนาเอง Stand-Alone/Excel ใช:งานได: สบช. 
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ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา เทคโนโลยี/โปรแกรมท่ี

ใชFงาน 

สถานะ หนGวยงาน/ผูFรับชอบผิด

ชอบ/ผูFใชFงาน 

สำนักพัฒธุรกิจและเครือขGาย กับศูนยPพัฒนาความตระหนักดFานวิทยาศาสตรP    

๒๑. ระบบเว็บไซด2องค2กร  

(ระบบบริหารจัดการเน้ือหา CMS) 

http://www.nsm.or.th 

ให:บริการข:อมูล, กิจกรรม 

ข:อมูลทางการศึกษา การ

ค:นคว:า และการวิจัยด:าน

วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี 

จ:างพัฒนา Web-

Based/ASP.Net/ MS 

SQL 

ใช:งานได: สธค./ศพช./ปชช. ท่ัวไป 

๒๒. ฐานข:อมูล ชนิดและจำนวน

นิทรรศการ/กิจกรรม 

บันทึกชนิดและจำนวน

นิทรรศการ/กิจกรรม 

พัฒนาเอง Stand-Alone/Excel ใช:งานได: ศพช. 

สำนักวิศวกรรมและการผลิตส่ือ 

๒๓. ระบบบริหารงานซpอมบำรุงงาน

นิทรรศการ 

http://eexhibition.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนการ

ซpอมบำรุงรักษานิทรรศการ 

พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL 

ใช:งานได: สวส./พนักงาน ลูกจ:าง 

อพวช. 

๒๔. ระบบการบำรุงรักษาระบบ

ประกอบอาคาร  

http://fmms.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนการ

บำรุงรักษาระบบประกอบ

อาคารและออกรายงาน 

จ:างพัฒนา Web-Based/PHP/MS 

SQL 

ใช:งานได: กส./Outsource TW 

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑPวิทยาศาสตรP 

๒๕. ระบบฐานข:อมูลคลังวัสดุตัวอยpาง 

http://collection.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนวัสดุ

ตัวอยpางท่ีจัดแสดงใน

พิพิธภัณฑ2 

 

 

จ:างพัฒนา Web-

Based/ASP.Net/ MS 

SQL 

ใช:งานได: สพว. 
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ระบบงาน ลักษณะงาน การจัดหา เทคโนโลยี/โปรแกรมท่ี

ใชFงาน 

สถานะ หนGวยงาน/ผูFรับชอบผิด

ชอบ/ผูFใชFงาน 

๒๖. ระบบชpวยสอน 

http://e-learning.nsm.or.th 

จัดเก็บข:อมูล/เน้ือหาการ

สอน และใช:เรียนผpานระบบ

ออนไลน2 (Online)   

(**สำหรับใช:งานในกลุpมครู 

เพ่ือจัดทำบทเรียนข้ึนระบบ) 

พัฒนาเอง Web-

Based/ASP.Net/ MS 

SQL  

(Moodle) 

ใช:งานได: สพว./ครู อาจารย2ท่ีเข:า

รpวมกิจกรรม 

๒๗. ระบบคลังวัสดุอุเทศ จัดเก็บข:อมูลวัสดุ พัฒนาเอง Web-Based/PHP/ My 

SQL 

ใช:งานได: สพว. 

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑPธรรมชาติวิทยา 

๒๘. ระบบคลังตัวอยpางทางธรรมชาติ 

http://thnhmcollection.nsm.or.th/ 

จัดเก็บข:อมูลทะเบียนวัตถุ

ตัวอยpางทางธรรมชาติ และ

ออกรายงาน 

พัฒนาเอง Web-

Based/ASP.Net/ MS 

SQL 

ใช:งานได: สพธ. 
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สถานภาพระบบคอมพิวเตอร1 

จากการสำรวจสถานภาพป-จจุบันของคอมพิวเตอร9 พบว;า อพวช. ได@มีการนำเคร่ืองคอมพิวเตอร9มาใช@ เพ่ือช;วย

ในการปฏิบัติงานด@านต;างๆ ให@มีประสิทธิภาพ  อีกท้ังมีการนำระบบปฏิบัติการมาใช@พัฒนาร;วมกับระบบเครือข;าย มี

โปรแกรม/Application ช;วยในการปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย มีครุภัณฑ9คอมพิวเตอร9ใช@ภายในสำนักงาน โดยแบ;งตาม

ครุภัณฑ9ฮาร9ดแวร9และซอฟต9แวร9 ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี ๒ สถานภาพระบบคอมพิวเตอร1 

รายการครุภัณฑ1 หน?วยนับ ใชBงานไดBดี รอทดแทน จำนวนรวม 

ฮาร1ดแวร1 (Hardware)     

๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร9แบบต้ังโตaะ เคร่ือง   ๔๒๑ 

 ๑.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร9สำนักงาน เคร่ือง ๑๕๘ ๗๒ ๒๓๐ 

 ๑.๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร9 สำหรับงานประมวลผล 

      แบบท่ี ๑ 

เคร่ือง ๖๑ ๘ ๖๙ 

 ๑.๓ เคร่ืองคอมพิวเตอร9 สำหรับงานประมวลผล 

      แบบท่ี ๒ 

เคร่ือง ๘๒ ๑๙ ๑๐๑ 

 ๑.๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร9 สำหรับงานออกแบบ เคร่ือง ๑๙ ๒ ๒๑ 

๒. เคร่ืองคอมพิวเตอร9โน@ตบุaก เคร่ือง ๔๘ ๑๕ ๖๓ 

๓. เคร่ืองสำรองไฟฟlา เคร่ือง   ๓๒๕ 

 ๓.๑ เคร่ืองสำรองไฟฟlา ขนาด 40 KVA เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๓.๒ เคร่ืองสำรองไฟฟlา ขนาด 2000 KVA เคร่ือง - ๑ ๑ 

 ๓.๓ เคร่ืองสำรองไฟฟlา ขนาด 1000 KVA เคร่ือง ๑๕ ๑๐ ๒๕ 

 ๓.๔ เคร่ืองสำรองไฟฟlา ขนาด 500-800 KVA เคร่ือง ๒๕๙ ๖๖ ๓๒๕ 

๔. เคร่ืองพิมพ9  เคร่ือง   ๒๒๓ 

 ๔.๑ เคร่ืองพิมพ9 Dot Matrix เคร่ือง ๓ - ๓ 

 ๔.๒ เคร่ืองพิมพ9วัตถุ ๓ มิติ เคร่ือง ๓ - ๓ 

 ๔.๓ เคร่ืองพิมพ9แบบฉีดหมึก ขนาดหน@ากว@าง ๑.๕๐ ม. เคร่ือง ๑ ๔ ๕ 

 ๔.๔ เคร่ืองพิมพ9แบบฉีดหมึก ขนาด A3 เคร่ือง ๑๔ ๒ ๑๖ 

 ๔.๕ เคร่ืองพิมพ9แบบฉีดหมึก ขนาด A2 เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๔.๖ เคร่ืองพิมพ9ชนิดเลเซอร9ขาว-ดำ เคร่ือง ๔๑ ๒ ๔๓ 

 ๔.๗ เคร่ืองพิมพ9ชนิดเลเซอร9สี เคร่ือง ๔ ๑ ๕ 
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รายการครุภัณฑ1 หน?วยนับ ใชBงานไดBดี รอทดแทน จำนวนรวม 

 ๔.๘ เคร่ืองพิมพ9แบบฉีดหมด (Inkjet Printer) เคร่ือง ๑๑๗ ๓๐ ๑๔๗ 

๕. เคร่ืองสแกนเนอร9 เคร่ือง ๗  ๗ 

๖. อุปกรณ9จัดเก็บและบันทึกข@อมูล/สำรองข@อมูล ชุด   ๔๙ 

 ๖.๑ อุปกรณ9สำหรับจัดเก็บข@อมูลภายนอก 

      (External Storage) 

เคร่ือง ๒ ๓ ๕ 

 ๖.๒ ฮาร9ดดิสก9 External 500GB ตัว - ๑๑ ๑๑ 

 ๖.๓ ฮาร9ดดิสก9 External 1TB ตัว ๑๒ ๘ ๒๐ 

 ๖.๔ ฮาร9ดดิสก9 External 2TB ตัว ๙ - ๙ 

 ๖.๕ ฮาร9ดดิสก9 External 3TB ตัว ๔ - ๔ 

ซอฟต1แวร1 (Software)     

๗. ซอฟต9แวร9ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) ชุด   ๒๐๖ 

 ๗.๑ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร9ลูกข;าย  

Windows 10 

ชุด ๑๘๗ - ๑๘๗ 

 ๗.๒ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร9ลูกข;าย 

Windows 8 

ชุด ๖ - ๖ 

 ๗.๓ ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร9ลูกข;าย 

Windows 7 

ชุด ๙ ๔ ๑๓ 

๘. ซอฟต9แวร9สำนักงาน (Microsoft Office) ชุด   ๑๘๓ 

 ๘.๑ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2010 ชุด ๑๓๙ - ๑๓๙ 

 ๘.๒ โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office 2016 ชุด ๔๔ - ๔๔ 

๙. ซอฟต9แวร9ทางสถาป-ตยกรรม ชุด ๑๐ ๓ ๑๓ 

๑๐. โปรแกรมอ่ืน ๆ ชุด   ๑๖ 

 ๑๐.๑ โปรแกรม Visual Studio Professional 2008 ชุด ๑ - ๑ 

 ๑๐.๒ ชุดโปรแกรม ASP.NET ชุด ๒ - ๒ 

 ๑๐.๓ ชุดโปรแกรมคำนวณด@านสถิติ ชุด ๖ - ๖ 

 ๑๐.๔ ชุดโปรแกรม ASP ชุด ๒ - ๒ 

 ๑๐.๕ โปรแกรมจัดการรูปภาพ ชุด ๑ - ๑ 

 ๑๐.๖ โปรแกรมเขียนแผ;น CD-DVD ชุด ๑ - ๑ 
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รายการครุภัณฑ1 หน?วยนับ ใชBงานไดBดี รอทดแทน จำนวนรวม 

 ๑๐.๗ โปรแกรมควบคุมระบบบันทึกภาพกล@องโทรทัศน9  

         วงจรปõด 

ชุด ๑ - ๑ 

 ๑๐.๘ โปรแกรมท่ีใช@สำหรับจัดการไฟล9 PDF ชุด ๒ - ๒ 

 

สถานภาพระบบเครือข?าย 

จากการสำรวจสถานภาพป-จจุบันของระบบเครือข;าย พบว;า อพวช. ได@มีการพัฒนาระบบเครือข;ายอย;างต;อเน่ือง 

เพ่ือให@สอดรับกับการประยุกต9ใช@ร;วมกับการปฏิบัติงานด@านต;าง ๆ อย;างมีประสิทธิภาพ โดยแบ;งตามฮาร9ดแวร9และ

ซอฟต9แวร9 ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

ตารางท่ี ๓ สถานภาพระบบเครือข?าย 

รายการครุภัณฑ1 หน?วยนับ ใชBงานไดBดี รอทดแทน จำนวนรวม 

ฮาร1ดแวร1 (Hardware)     

๑. เคร่ืองคอมพิวเตอร9แม;ข;าย เคร่ือง   ๒๘ 

 ๑.๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร9แม;ข;าย แบบท่ี ๒ เคร่ือง ๒ ๑๐ ๑๒ 

 ๑.๒ แผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร9แม;ข;าย ชนิด Blade   

      สำหรับตู@ Enclosure/Chassis 

เคร่ือง ๓ ๑๓ ๑๖ 

๒. เคร่ืองสำรองไฟฟlา เคร่ือง   ๖ 

 ๒.๑ เคร่ืองสำรองไฟฟlา ขนาด 3000 VA เคร่ือง - ๑ ๑ 

 ๒.๒ เคร่ืองสำรองไฟฟlา ขนาด 1500 VA เคร่ือง ๒ ๓ ๕ 

๓. อุปกรณ9จัดเก็บและบันทึกข@อมูล/สำรองข@อมูล ชุด   ๓๘ 

 ๓.๑ ฮาร9ดดิสก9เคร่ืองแม;ข;ายคอมพิวเตอร9 450 GB ตัว  ๒ ๒ 

 ๓.๒ ฮาร9ดดิสก9เคร่ืองแม;ข;ายคอมพิวเตอร9 600 GB ตัว ๓๖ - ๓๖ 

๔. อุปกรณ9รักษาความปลอดภัยเครือข;าย เคร่ือง   ๗ 

 ๔.๑ อุปกรณ9ปlองกันเครือข;าย (Firewall) เคร่ือง ๑ ๔ ๕ 

 ๔.๒ อุปกรณ9ปlองกันและตรวจจับการบุกรุก 

      (Intrusion  Preventive System) 

เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๔.๓ อุปกรณ9 Proxy Server เคร่ือง ๑ - ๑ 

๕. อุปกรณ9บริหารจัดการเครือข;าย เคร่ือง   ๑๓ 

 ๕.๑ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ9เครือข;าย เคร่ือง ๑ - ๑ 
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 (Network Management) 

 ๕.๒ อุปกรณ9ควบคุมระบบกระจายสัญญาณเครือข;ายไร@

สาย Wireless LAN Controller (for 

HA/Redundant) 

เคร่ือง ๒ - ๒ 

 ๕.๓ อุปกรณ9บริหารจัดการแบนด9วิดท9เครือข;าย เคร่ือง ๑ - ๑ 

 ๕.๔ อุปกรณ9 Network Load Balance เคร่ือง - ๒ ๒ 

 ๕.๕ อุปกรณ9กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) เคร่ือง - ๒ ๒ 

 ๕.๖ อุปกรณ9 NAC Guest Server เคร่ือง - ๑ ๑ 

 ๕.๗ อุปกรณ9 KVM Switch เคร่ือง - ๔ ๔ 

๖. อุปกรณ9เครือข;ายชนิดต;อพ;วง ชุด   ๔๓ 

 ๖.๑ อุปกรณ9แปลงสัญญาณ (Media Converter) 

      10 GB 

ตัว ๑๒ - ๑๒ 

 ๖.๒ อุปกรณ9แปลงสัญญาณ (Media Converter) 1 GB ตัว ๑๒ - ๑๒ 

 ๖.๓ อุปกรณ9 Print Server ตัว ๑๕ ๔ ๑๙ 

๗. อุปกรณ9กระจายสัญญาณเครือข;าย เคร่ือง   ๔๔ 

 ๗.๑ อุปกรณ9กระจายสัญญาณ ขนาด ๑๒ ช;อง เคร่ือง ๒ - ๒ 

 ๗.๒ อุปกรณ9กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช;อง เคร่ือง ๑๓ ๑๑ ๒๔ 

 ๗.๓ อุปกรณ9กระจายสัญญาณ ขนาด ๒๔ ช;อง ชนิด 

POE 

เคร่ือง ๖ - ๖ 

 ๗.๔ อุปกรณ9กระจายสัญญาณ ขนาด ๔๘ ช;อง เคร่ือง ๘ ๔ ๑๒ 

๘. อุปกรณ9กระจายสัญญาณเครือข;ายไร@สาย เคร่ือง   ๖๗ 

 ๘.๑ อุปกรณ9กระจายสัญญาณไร@สาย ภายนอก เคร่ือง ๕ ๒ ๗ 

 ๘.๒ อุปกรณ9กระจายสัญญาณไร@สาย ภายใน เคร่ือง ๔๐ ๒๐ ๖๐ 

ซอฟต1แวร1 (Software)     

๙. ซอฟต9แวร9ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) ชุด   ๗ 

 ระบบปฏิบัติการเคร่ืองคอมพิวเตอร9แม;ข;าย ชุด ๗ - ๗ 

๑๐. ซอฟต9แวร9บริหารจัดการระบบเครือข;ายและฐานข@อมูล ชุด   ๒๑ 

 โปรแกรมระบบจัดเก็บรักษาข1อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร< ชุด ๑ - ๑ 
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ผังแสดงสถาป*ตยกรรมโครงข3ายคอมพิวเตอร9 (Network Infrastructure) ของ อพวช.  
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บทที่ ๔ 

แผนงบประมาณ 

ตารางสรุปงบประมาณตามโครงการ ประจำป2 ๒๕๖๔ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(ล@านบาท) 

รวมงบประมาณ 

ตามยุทธศาตรG 

ยุทธศาสตรGท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  ๔๖.๕๐๒๐ ล@านบาท 

กลยุทธG ๑.๑ จัดทำแผนพัฒนาโครงสร@างพ้ืนฐานด@านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคต  

๑.๑.๑ โครงการจัดทำสถาป:ตยกรรมองค>กร (Enterprise Architecture)  ๕.๐๐๐๐  

กลยุทธG ๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร@างพ้ืนฐานด@านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑.๒.๑  โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส> ๓.๕๐๐๐  

๑.๒.๒ โครงการจัดจVางผูVใหVบริการระบบประมวลผลกลุZมเมฆ (Cloud Computing) ๒.๔๐๐๐  

๑.๒.๓ โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บขVอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร> ๑.๑๗๗๐  

๑.๒.๔ โครงการพัฒนาคลังขVอมูลกลาง อพวช. (Data Warehouse) ๒.๔๒๕๐  

๑.๒.๕ โครงการจัดสรVางหVองศูนย>คอมพิวเตอร> (Data Center) ๓๒.๐๐๐๐  

ยุทธศาสตรGท่ี ๒  สรVางทักษะดิจิทัลของบุคลากร ๑.๐๐๐๐ ล@านบาท 

กลยุทธG ๒.๑ พัฒนาทักษะความเขVาใจ การปฏิบัติงาน และสรVางความตระหนักในการใชVเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒.๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะความเขVาใจ และใชVเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ดVานการรับรูVและเขVาถึงโลกดิจิทัล ๐.๒๐๐๐  

๒.๑.๒ โครงการพัฒนาทักษะความเขVาใจ และใชVเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ดVานการทำงานรZวมกันแบบออนไลน> 

(Online Collaboration) 

๐.๒๐๐๐  
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ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(ล@านบาท) 

รวมงบประมาณ 

ตามยุทธศาตรG 

๒.๑.๓ โครงการพัฒนาทักษะความเขVาใจ และใชVเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ดVานการใชVดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย 

(Security Awareness) 

๐.๒๐๐๐  

๒.๑.๔ โครงการพัฒนาบุคลากรดVาน ICT ใหVมีทักษะดVานการพัฒนาระบบดิจิทัลขององค>กร ๐.๒๐๐๐  

กลยุทธG ๒.๒ สZงเสริม สนับสนุนการเขVาถึงองค>ความรูVผZานเทคโนโลยีดิจิทัล  

๒.๒.๑ โครงการพัฒนาองค>กรสูZองค>กรแหZงการเรียนรูV (Learning Organization) ๐.๒๐๐๐  

ยุทธศาสตรGท่ี ๓ มุVงสูVองคGกรดิจิทัล  ๒๓.๕๙๔๕ ล@านบาท 

กลยุทธG ๓.๑ การจัดทำแผนผังการเช่ือมโยง และแผนพัฒนาของระบบสารสนเทศ 

๓.๑.๑ โครงการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค>กร (Enterprise Resource Planning)  -  

กลยุทธG ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการทำงาน 

๓.๒.๑ โครงการการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System) ๓.๕๐๐๐   

๓.๒.๒ โครงการพัฒนาระบบติดตามการทำงานของบุคลากร -  

๓.๒.๓ โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานซZอม บำรุงช้ินงานนิทรรศการและคลังวัสดุอะไหลZ ๐.๖๖๐๐  

๓.๒.๔ โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System; OAS) ๖.๗๙๐๐  

๓.๒.๕ โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส> -  

๓.๒.๖ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผูVบริหารระดับสูง (EIS – Executive Information System) ๑.๙๔๐๐  

๓.๒.๗ โครงการพัฒนาระบบคลังทรัพยากรชีวภาพ และวัสดุวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ  ๐.๘๒๔๕  

กลยุทธG ๓.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความตVองการของผูVใชVบริการ  



แผนปฏิบัติการดิจิทัล อพวช. ประจำป9 ๒๕๖๔                                                                                                                                                                  หน?าที ่๔ -  ๓ 

ลำดับ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ  

(ล@านบาท) 

รวมงบประมาณ 

ตามยุทธศาตรG 

๓.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบ Virtual Museum พิพิธภัณฑ>พระรามเกVา ๓.๘๘๐๐  

๓.๓.๒ โครงการปรับปรุงระบบสมาชิกพิพิธภัณฑ> ๖.๐๐๐๐  

 

ตารางสรุปงบประมาณตามยุทธศาสตรG 

ยุทธศาสตรG  ประมาณ 

(ล@านบาท) 

ยุทธศาสตรGท่ี ๑  วางรากฐานเทคโนโลยีดิจิทัล  ๔๖.๕๐๒๐ 

ยุทธศาสตรGท่ี ๒  สรVางทักษะดิจิทัลของบุคลากร ๑.๐๐๐๐ 

ยุทธศาสตรGท่ี ๓  มุZงสูZองค>กรดิจิทัล  ๒๓.๕๙๔๕ 

รวม ๗๑.๐๙๖๕ 
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