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บทนา
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ในช่วงระยะเวลำสองทศวรรษที่ผ่ำนมำ มีควำม
เจริญรุดหน้ำอย่ำงมำก ทั่วโลกสำมำรถติดต่อสื่อสำรเชื่อมโยงกันได้อย่ำงง่ำยดำย มีควำมสะดวก
รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมหำศำล แต่ในขณะที่เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่ อ สำรมี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง กำรบริ ห ำรงำนของภำครั ฐ ในปั จ จุ บั น กลั บ ยั ง น ำ
เทคโนโลยีส ำรสนเทศเข้ำมำประยุ ก ต์ใ ช้ใ นกำรพัฒนำประสิท ธิภำพกำรท ำงำนและกำรบริก ำร
ประชำชนได้ไม่มำกเท่ำที่ควร ทำให้ระบบรำชกำรประสบปัญหำด้ำนกำรปฏิบัติงำนที่ไม่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบริกำร เช่น สภำพกำรทำงำนที่ล่ำช้ำ ข้อมูลขำดควำมถูกต้อง
ไม่ทันสมัย เป็นต้น ดังนั้นรัฐบำลจึงได้มีนโยบำยที่จะพัฒนำระบบรำชกำร และกำหนดให้หน่วยงำน
รำชกำรทุกแห่งต้องดำเนินกำรพัฒนำระบบงำนให้เป็นรูปแบบของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ กำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
ภำยใต้แนวคิดกำรยึดประชำชนเป็นหลัก ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้ด้วยควำม
สะดวก รวดเร็ว
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร เป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนและจัดระบบกำรบริกำรด้ำน
สวัสดิกำรและพัฒนำสังคม เพื่อให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย ผู้ด้อยโอกำส ครอบครัว ชุ มชน ได้รับ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงเป็นธรรม อีกทั้งยังมีบทบำทในกำรพัฒนำระบบ และกำร
บริ ห ำรงำนให้ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำวิ ช ำกำรและกำรจั ด บริ ก ำรของหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
ส่วนกลำงและภูมิภำค เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำย สร้ำงควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวิตและควำมเข้ มแข็ง
ให้แก่ครอบครัว ชุมชน แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จึงได้ถูกจัดทำขึ้นให้เป็น
เครื่อ งมือในกำรก ำหนดทิศ ทำงกำรพั ฒนำองค์ก รด้ำนกำรวำงแผนระบบสำรสนเทศที่ถู ก ต้อ ง
เหมำะสม เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดบริกำร อันจะนำมำซึ่งประโยชน์สูงสุด
ต่อประชำชนและสังคม ต่อไป
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บทที่ 1
บททั่วไป
เทคโนโลยีส ำรสนเทศ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์ก รในยุ คปัจจุบัน เป็นกำรผสมผสำน
ระหว่ำง ฮำร์ด แวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ที่ช่วยในกำรปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิ ภำพให้กั บ บริก ำรหรือผลผลิต กล่ำวคือ เพิ่มผลผลิตจัด บริก ำรอย่ำงมีคุณภำพ รัก ษำ
ลู ก ค้ำ/ผู้รั บ บริก ำรให้ค งอยู่ และช่ว ยให้ข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัด สินใจของผู้บ ริหำรได้ ดังนั้ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศจึงบ่งบอกถึงควำมอยู่รอดหรือควำมล้มเหลวขององค์กรได้ ซึ่งคณะกรรมกำร
เทคโนโลยีส ำรสนเทศแห่ง ชำติไ ด้ ด ำเนิ นกำรในกำรส่ งเสริ มและผลัก ดั นกำรพัฒ นำเทคโนโลยี
สำรสนเทศของประเทศ โดยเน้นกำรสร้ำงพื้นฐำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศ
กำรสร้ำงเสริมทรัพยำกรมนุษย์ และกำรบริหำรงำนภำครัฐ
กระแสกำรเปลี่ย นแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับนำนำประเทศ ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภู มิปัญญำและกำรเรียนรู้ สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำคัญของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องด้วยเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งในกำรผลิต กำร
เข้ำถึง กำรจัดเก็บ และกำรแพร่กระจำยควำมรู้ อันเป็นปัจจัยกำรผลิตหลักภำยใต้ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งภูมปิ ัญญำ และกำรเรียนรู้ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรเองก็ต้องเผชิญกับคำถำม
สำคัญที่ว่ำ จะนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ใ นกำรยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร
ส่งเสริมกำรแพร่กระจำยและถ่ำยทอดควำมรู้ข้อมูล และนำควำมรู้ ข้อมูลนั้นไปประยุกต์ใช้ในกำร
ทำงำนและจัดบริกำรเพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ภำคสังคม และรองรับกระแสกำรเปลี่ยนแปลงของโลก
ได้อย่ำงไร
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ในฐำนะหน่วยงำนภำครัฐ ที่มีภำรกิจในกำรให้บริกำร
สวัสดิกำรสังคม กำรสังคมสงเครำะห์ แก่ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหำทำง
สังคม โดยกำรช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในรูปแบบของสถำนสงเครำะห์และกำรประสำนงำนส่งต่อ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิกำรสังคม เพื่อให้
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีปัญหำทำงสังคมสำมำรถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์ ได้ตระหนักถึงบริบททำงสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และควำมสำคัญที่จะต้องนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำเป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำร
จัด กำรที่ส อดรั บ กั บ ควำมเปลี่ ย นแปลงทั้ง ในระดั บ ฐำนรำก ระดั บ มหภำคภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ จึงได้จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมพัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร พ.ศ. 2553 - 2556 ขึ้น โดยให้ควำมสำคัญกับบทบำทของเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
ฐำนะกลไกกำรพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
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1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2545 ได้กำหนดอำนำจหน้ำที่และแบ่งส่วนรำชกำร
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ดังต่อไปนี้
1.1.1 อำนำจหน้ำที่
1) พั ฒ นำรู ป แบบ และวิ ธี ก ำรในกำรให้ บ ริ ก ำรสวั ส ดิ ก ำรและกำรสั ง คม
สงเครำะห์ในแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่กำหนด
2) สนับ สนุ นด้ำนวิ ชำกำร เทคโนโลยี ข้อมูลสำรสนเทศ กำรให้คำปรึก ษำ
แนะนำ รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคม และกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมแก่หน่วยงำนให้บริกำรสวัสดิกำรสังคม และหน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) จัดบริกำรสวัสดิกำรสังคม กำรให้คำปรึกษำแนะนำ กำรให้ควำมช่วยเหลือ
กำรแก้ไขปัญหำแก่ผปู้ ระสบปัญหำทำงสังคม กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะที่มีปัญหำทำงสังคม รวมทั้งกำร
ประสำนส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4) ส่งเสริมและประสำนกำรดำเนินงำนของเครือข่ำยบริกำรสวัสดิกำรสังคม
ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยและแต่ละพื้นที่
5) จัดและส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรพิเ ศษต่ำงๆ โครงกำรตำม
พระรำชดำริและกิจกรรมตำมพันธสัญญำ และข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
6) ปฏิ บั ติ ก ำรอื่ น ใดตำมที่ ก ำหนดให้ เ ป็ น อ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องกรม หรื อ ตำม
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย
1.1.2 แบ่งส่วนรำชกำร ประกอบด้วย
1) กองกลำง
2) สำนักบริกำรสวัสดิกำรสังคม
3) สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำหญิงและเด็ก
4) – 15) สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1-12
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรหน่ ว ยงำนภำยในของกรมพั ฒ นำสั ง คมและ
สวัสดิกำร ประกอบด้วย
1) สำนักบริหำรกลำง
2) สำนักบริกำรสวัสดิกำรสังคม
3) สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำหญิงและเด็ก
4) สำนักคุ้มครองสวัสดิภำพหญิงและเด็ก
5) หน่วยตรวจสอบภำยใน
6) สำนักผู้เชี่ยวชำญ
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7) สำนักพัฒนำสังคม
8) ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
9) สำนักคุ้มครองสวัสดิภำพชุมชน
10) สำนักส่งเสริมและพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ
11) กองประสำนโครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัว
12) กองหนี่งใจ...เดียวกันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำกัญญำ สิริวัฒนำ
พรรณวดี
13) – 25) สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1-12
1.2 วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำสังคมและจัดสวัสดิกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน ภำยใต้ระบบกำรจัดกำรที่มปี ระสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยพึ่งตนเองได้
1.3 พันธกิจ
1) กำหนด และพัฒนำระบบกำรจัดบริกำรทำงสังคมให้มมี ำตรฐำน
2) ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำย
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่ำย และประสำนให้มีกำรพัฒนำสังคม
และจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมในแต่ละพืน้ ที่
4) พัฒนำระบบกำรจัดกำรที่มปี ระสิทธิภำพ ประสิทธิผล และได้มำตรฐำน
1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับ คุณภำพบริก ำรทำงสังคมให้มีมำตรฐำนเท่ำเทีย ม
และทั่วถึง
เป้ำประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสวัสดิกำรสังคมได้อย่ำงเท่ำเทียม
กลยุทธ์
1.1 สร้ำงและพัฒนำรูปแบบและระบบกำรให้บริกำรทำงสังคมให้ได้มำตรฐำน สำมำรถ
นำไปใช้ปรับปรุงกำรให้บริกำรได้อย่ำงเท่ำเทียมและทั่วถึง
1.2 สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่กระบวนกำรกำรให้บริกำรทำงสังคม
1.3 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและกำรบริกำรทำงสังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคม

พัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถดำรงชีวิตภำยใต้
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กลุ่ มเป้ ำหมำยสำมำรถดำรงชี วิตได้ สอดคล้ องกั บบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม
เป้ ำประสงค์
กลยุทธ์
2.1 เสริมสร้ำงศักยภำพแก่กลุ่มเป้ำหมำยโดยใช้กำรมีสว่ นร่วมของทุกภำคส่วน
2.2 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรพัฒนำศักยภำพแก่กลุ่มเป้ำหมำย
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 บูรณำกำรกับภำคีเครือข่ำยในกำรเสริมสร้ำงสังคมสวัสดิกำร
เป้ำประสงค์ ชุ มชน ท้ องถิ่ น และองค์ กรภำคี มี ส่ วนร่ วมในกำรพั ฒนำสั งคมและจั ด
สวัสดิกำรสังคม
กลยุทธ์
3.1 เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยเชิงบูรณำกำร
3.2 สนับสนุนให้เครือข่ำยสำมำรถจัดสวัสดิกำรและพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำย
3.3 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นมีสว่ นร่วมสร้ำงสังคมสวัสดิกำร
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำองค์กำรให้สำมำรถบริหำรจัดกำรได้เท่ำทันกับกำร
เปลี่ยนแปลง
เป้ำประสงค์ กำรเป็นองค์กรที่มคี ุณภำพ
กลยุทธ์
4.1 เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมคล่องตัวส่งเสริมกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ให้
ทันกับสถำนกำรณ์และควำมท้ำทำยที่เกิดขึน้
4.2 เพิ่มขีดควำมสำมำรถให้บุคลำกรในกำรทำงำนแบบมืออำชีพ
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บทที่ 2
กฎหมาย นโยบาย
และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ควำมสำคัญกับประเด็นสิทธิ
เสรีภำพและควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว และชุมชน โดยมีมำตรำที่เกี่ยวข้อง อำทิ
มาตรา 52 เด็กและเยำวชน มีสทิ ธิในกำรอยู่รอดและได้รับกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และ
สติปัญญำ ตำมศักยภำพในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม โดยคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยำวชนเป็นสำคัญ
เด็ก เยำวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐ ให้
ปรำศจำกกำรใช้ควำมรุนแรงและกำรปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม ทั้งมีสิทธิได้รับกำรบำบัดฟื้นฟู ใน
กรณีที่มเี หตุดังกล่ำว
กำรแทรกแซงและกำรจำกั ดสิทธิของเด็ก เยำวชน และบุ คคลในครอบครั ว จะ
กระทำมิได้เว้นแต่โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เฉพำะเพื่อสงวนและรักษำไว้ซึ่ง
สถำนะของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น
เด็ ก และเยำวชนซึ่ ง ไม่ มี ผู้ ดู แ ลมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ กำรเลี้ ย งดู แ ละกำรศึ ก ษำอบรมที่
เหมำะสมจำกรัฐ
มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอำยุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพมีสิทธิ
ได้รับสวัสดิกำร สิ่งอำนวยควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะอย่ำงสมศักดิ์ศรี และควำมช่วยเหลือ
ที่เหมำะสมจำกรัฐ
มาตรา 54 บุคคลซึ่งพิกำรหรือทุพพลภำพ มีสิทธิเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกสวัสดิกำร สิ่ง
อำนวยควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะ และควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมจำกรัฐ
บุคคลที่วกิ ลจริตย่อมได้รับควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมจำกรัฐ
มาตรา 55 บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อำศัยและไม่มรี ำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพ ย่อมมีสิทธิได้รับควำม
ช่วยเหลือที่เหมำะสมจำกรัฐ
มาตรา 80 รัฐต้องดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยด้ำนสังคม กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้
(1) คุ้ ม ครองและพั ฒ นำเด็ ก และเยำวชน สนั บ สนุ น กำรอบรมเลี้ ย งดู แ ละให้
กำรศึกษำปฐมวัย ส่งเสริมควำมเสมอภำคของหญิงและชำย เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเป็น
ปึกแผ่นของสถำบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเครำะห์และจัดสวัสดิกำรให้แก่ผู้สูงอำยุ
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ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และผู้อยู่ในสภำวะยำกลำบำกให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพำตนเองได้
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
สำระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนสวัสดิกำรสังคม คือ กำรมุ่งพัฒนำภำยใต้หลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทำงปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึด
คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ ให้มีควำมสำคัญกับกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนในสังคม พัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุล ในทุกมิติอย่ำงบูรณำกำร และเป็นองค์รวม
และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 คือ"คนไทยภำคภูมใิ จในควำมเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวติ แห่ง
ควำมพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชำธิปไตย และหลักธรรมำภิบำล กำรบริกำรสำธำรณะ
ขั้นพื้นฐำน ที่ทั่วถึง มีคุณภำพ สังคมมีควำมปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภำวะแวดล้อมที่ดี
เกือ้ กูลและเอือ้ อำทรซึ่งกันและกัน ระบบกำรผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงด้ำน
อำหำรและพลังงำน อยู่บนฐำนทำงเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกสำมำรถอยู่ใน
ประชำคมภูมิภำคและโลกได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี" ซึ่งเป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนฯ
ฉบับที่ 11 ได้แก่
1) ควำมอยู่เย็นเป็นสุขและควำมสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ควำมเหลื่อมล้ำใน
สังคมลดลง และภำพลักษณ์กำรคอร์รัปชั่นดีขนึ้
2) คนไทยมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะดีขึ้น และสถำบันทำงสังคมมีค วำม
เข้มแข็งมำกขึ้น
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตรำที่เหมำะสมตำมศักยภำพของประเทศ โดยให้ควำมสำคัญ
กับกำรเพิ่มผลิตภำพรวมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำง
เศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์ของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต่อ GDP ให้
มีสัดส่วนไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 และลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
4) คุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพืน้ ที่ป่ำไม้เพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศ
3. นโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี โดยนำงสำวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบำยต่อรัฐสภำ เมื่อวันอังคำรที่ 23 สิงหำคม 2554 ซึ่งนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ของรัฐบำล ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวติ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวติ และสังคม
4.5.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำให้ครอบครัวและสังคมไทยมีควำมมั่นคงอบอุ่ น โดยเพิ่ม
สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว เชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยครอบครัว รวมทั้งพัฒนำ
ควำมรูท้ ำงเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่พ่อแม่และผู้ปกครองรู้จักใช้ประโยชน์อย่ำงรู้เท่ำทันเพื่อ
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ลดช่องว่ำงระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนบทบำทของคณะสงฆ์และผู้นำทำง
ศำสนำให้สำมำรถเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจของประชำชนในแต่ละชุมชนเพื่อเชื่อมประสำน
ระหว่ำงบ้ำน ศำสนำ โรงเรียน เพื่อสร้ำงครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง
นอกจำกนี้ จะส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในชุมชนท้องถิ่น โดยประสำน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดกิจกรรมสร้ ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครอบครัว และ
ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนกำรทำงำน
แบบบูรณำกำรของส่วนรำชกำรและกองทุนต่ำง ๆ ร่วมกับอำสำสมัครภำคประชำชน รวมถึงชัก
จูงให้ภำคธุรกิจเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับภำครัฐเพื่อรวมพลังทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของชีวติ คนไทยโดยกำรใช้พืน้ ที่เป็นฐำน
4.5.2 สร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ ด้วยกำรขจัดกำรเลือก
ปฏิบัติและกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ปรำบปรำมขบวนกำรค้ำมนุษย์ให้หมดสิ้นไป
ปรับปรุงกฎหมำยและกำรบั งคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อควบคุมแหล่งอบำยมุขสิ่งเสพ
ติด ตลอดจนป้องกัน ปรำบปรำม และลงโทษอย่ำงจริงจังต่อผู้กระทำควำมผิด ส่งเสริมกำร
คุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกหลอกลวงเอำรัดเอำเปรียบ รวมถึงให้โอกำสประชำชนที่มีฐำนะ
ยำกจนได้มีที่อยู่อำศัยเป็นของตนเอง หรือมีที่อยู่อำศัยพร้อมกับกำรสร้ำงอำชีพเพื่อกำร
ดำรงชีวติ อย่ำงมีศักดิ์ศรีในควำมเป็นมนุษย์
4.5.3 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ ด้วยกำร
พัฒนำเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มำรดำ เด็กแรกเกิดเด็กก่อนวัยเรียน และเยำวชนทุกช่วงวัยให้มี
ควำมรู้คู่จริยธรรม ให้ควำมสำคัญในกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 6 เดือนแรกสนับสนุนให้มีศูนย์
เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภำพ ขจัดกำรละเมิดสิทธิเด็กและเยำวชนในทุกรูปแบบ ตลอดจน
สนับสนุนให้เด็กและเยำวชนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจิตอำสำเพื่อสังคมควบคู่กับกำรเรียนรู้จำก
กิจกรรม รวมถึงส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ในลักษณะต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมฉลำดทำงปัญญำ
และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ให้กับเด็กและเยำวชนของชำติ
4.5.4 สนับสนุนบทบำทของสตรีไทยในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเสมอภำค ด้วยกำร
ปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมำยที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว และดึง
ศักยภำพของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนำประเทศทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เพิ่มโอกำส
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและสำธำรณสุขแก่สตรีทั้งในเมืองและชนบทเพื่อให้มีควำมรู้และมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น มีรำยได้ มีหลักประกันในกำรดำรงชีวิต จัดตั้งสถำนดูแลเด็กในที่ทำงำน
ภำครัฐและเอกชนจนถึงระดับชุมชน กำรเพิ่มและพัฒนำศักยภำพของศูนย์พึ่งได้เพื่อช่วยเหลือ
เด็กและผู้หญิงที่ประสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนส่งเสริม
บทบำทของสตรีให้เป็นหลักในกำรสร้ำงครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อ
พัฒนำบทบำทสตรีไทยให้เท่ำทันโลกยุคใหม่
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4.5.5 เสริมสร้ำงให้ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำสมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยกำร
จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกสำธำรณะต่ำง ๆ สำหรับรองรับผู้สูงอำยุและคนพิกำร สร้ำงควำม
พร้อมในกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ พัฒนำบริกำรสุขภำพอนำมัย ให้กำรสงเครำะห์ จัดกำรศึกษำ
จัดสวัสดิกำร รวมถึงหำอำชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกำสผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ และสนับสนุนให้
ผูส้ ูงอำยุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมภำยใต้หลักคิดที่ว่ำ ผู้สูงอำยุเป็นบุคคลที่มีประสบกำรณ์
สูง สมควรให้มำมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำบ้ำนเมือง
4. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558
รัฐบำลได้จัดทำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่น พ.ศ. 2555 – 2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทำง
ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และทุก ส่วนรำชกำรใช้เ ป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภำรกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดย
ภำรกิ จ ของกระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่น คงของมนุ ษ ย์ อยู่ ภ ำยใต้น โยบำยที่ 3
นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต ประเด็นนโยบำย 3.5 นโยบายสวัสดิการสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป้ำหมำยเชิงนโยบำยประกอบด้วย
1. ประชำชนในแต่ล ะชุมชนมีควำมเชื่อมประสำนระหว่ำง บ้ำน ศำสนำ โรงเรีย น
และลดช่องว่ำงระหว่ำงสมำชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิดเป็นครอบครัวที่มีควำมเข้มแข็ง
2. ขจัดแหล่งอบำยมุขสิ่งเสพติด และปรำบปรำมขบวนกำรค้ำมนุษย์ให้หมดสิน้ ไป
3. เด็กและเยำวชนในทุกช่วงวัยสำมำรถเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพ และมีศูนย์
เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อป้องกันกำรละเมิดสิทธิเด็กและเยำวชนในทุกรูปแบบ
4. ปกป้องสิทธิของสตรีไทย สนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ และ
จัดตัง้ กองทุนเพื่อพัฒนำบทบำทสตรีไทยให้เท่ำทันโลกยุคใหม่
5. จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกสำธำรณะต่ ำง ๆ ส ำหรับผู้ สูงอำยุ คนพิกำร และ
ผูด้ ้อยโอกำส เพื่อให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้นึ
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติ รำชกำร พ.ศ.
2555 – 2558 ที่เชื่อมโยงกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 โดยกำหนดประเด็น
ยุทธ์ศำสตร์และมีเป้ำประสงค์ ดังนี้
-

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิกำร
เป้ำประสงค์ : ประชำชนได้รับสวัสดิกำรพืน้ ฐำนอย่ำงทั่วถึงเป็นธรรม

-

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรพัฒนำสังคมเข้มแข็ง พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
เป้ำประสงค์ : ประชำชนและสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม
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-

เป้ำประสงค์ : ภำคีเครือข่ำยมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรยกระดั บ ขี ด ควำมสำมำรถกำรบริ ห ำรจั ด กำรด้ ำ นกำร
พัฒนำสังคม
- เป้ำประสงค์ : บุคลำกร และองค์กรด้ำนกำรพัฒนำสังคม มีมำตรฐำนเป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล

6. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรให้บริกำรสวัสดิกำรสังคม กำรสังคม
สงเครำะห์ แ ก่ ผู้ ด้ อ ยโอกำส ผู้ ย ำกไร้ คนไร้ ที่ พึ่ ง และผู้ ป ระสบปั ญ หำทำงสั ง คม โดยกำร
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำในรูปแบบของสถำนสงเครำะห์ และกำรประสำนงำนส่งต่อหน่วยงำน
ที่เ กี่ ย วข้อง รวมทั้งกำรส่งเสริม สนับ สนุนให้ชุมชนและท้องถิ่น จัดบริก ำรสวัสดิก ำรสังคม
เพื่อให้กลุ่มเป้ำหมำยที่มีปัญหำทำงสังคมสำมำรถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี
ควำมเป็นมนุษย์
ดังนัน้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมภำรกิจดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย ชุมชน ท้องถิ่น และภำคีเครือข่ำย รวมทั้งส่งผลสำเร็จตำม
เป้ำประสงค์ของกระทรวง และเป้ำหมำยเชิงนโยบำยระดับชำติ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์กรม
พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อเป็นกรอบในกำรบริหำรจัดกำร และกำร
จัดบริกำรของกรมฯ
7. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552 - 2556
ตำมมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั นที่ 5 สิ ง หำคม 2552 เห็ น ชอบร่ ำ งแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับ ที่ 2 ) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 มำใช้กั บ กรอบ
แนวทำง กำรบริหำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของประเทศ
ให้ ส ำมำรถรองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงทำงเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สั ง คม ตลอดจนกำรพั ฒ นำขี ด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับประเทศได้อย่ำงชัดเจน
วิสัยทัศน์ คือ ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญำ (Smart Thailand) ด้วย ICT
พันธกิจ
คือ พัฒนำกำลังคนที่มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอ พัฒนำโครงกำร ICT
ควำมเร็วสูง และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ICT ที่มธี รรมำภิบำล
วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อเพิ่มปริมำณ และศักยภำพของกำลังคน
2. เพื่อสร้ำงธรรมำภิบำล ในกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
3. เพื่อสนับสนุนกำรปรับโครงกำรสร้ำงกำรผลิต
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4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคล
5. เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพของธุรกิจ และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เป้าหมาย
คือ 1. ประชำชนอย่ำงน้อย 50 % มีควำมรู้สำมำรถเข้ำถึง และใช้ ICT
อย่ำงมีวิจำรณญำณและรู้เท่ำทัน
2. ยกระดับควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของประเทศ ในด้ำน Network Readiness lndex ให้อยู่ในกลุ่ม Top guartile (25 %)
3. สัดส่วนมูลค่ำเพิ่มอุตสำหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่นัอยกว่ำ 15 %
ยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : กำรพัฒนำกำลังคนด้ำน ICT และบุคคลทั่วไปให้มคี วำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์ ผลิต และใช้สำรสนเทศ อย่ำงมีวิจำรณญำณและรู้เท่ำกัน
มาตรการ
1. กำรพัฒนำบุคลำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. กำรพัฒนำบุคลำกรในสำขำวิชำชีพอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป
3. มำตรกำรสนับสนุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้ำงกำรพัฒนำ “คน” ในวงกว้ำง
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : กำรบริหำรจัดกำรระบบ ICT ของประเทศอย่ำงมีธรรมำภิบำล
มาตรการ
1. ปรับปรุงโครงสร้ำง กำรบริกำรและกำรจัดกำร ICTระดับชำติ
2. ปรับปรุงกระบวนกำรจัดทำ/เสนองบประมำณ และกระบวนกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณด้ำน ICT เพื่อให้เกิดกำรใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ
3. พัฒนำหรือปรับปรุงกฎหมำย/กฎระเบียบเพื่อให้เอือ้ ต่อกำรใช้ ICT และกำรทำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลตัวชี้วัดสถำนภำพกำรพัฒนำ ICT ของประเทศเพื่อสนับสนุน
กำรติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำICTของประเทศ และกำรดำเนินกำรตำมแผนแม่บท ICT
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มาตรการ
1. สร้ำงกลไกในกำรกำรประสำนและเชื่อมโยงกำรทำงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรกำหนดทิศทำง/นโยบำยของรัฐบำลด้ำนโทรคมนำคมของประเทศ
2. ขยำยประเภทบริกำร เพิ่มพืน้ ที่ให้บริกำร และปรับปรุง ประสิทธิภำพของโครงข่ำยโทร
นำคม
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3. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT เพื่อยกระดับกำรศึกษำ และกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ ของ
ประชำชน
4. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสำรสนเทศสำหรับบริหำรภำคสังคมที่สำคัญต่อควำมปลอดภัย
สำธำรณะและคุณภำพชีวิต
5. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงข่ำยและทรัพยำกร
6. เร่งรัดกำรสร้ำงควำมมั่นคงของระบบสำรสนเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงธรร
มำภิบำลในกำรบริหำรและกำรบริกำรของภำครัฐ
มาตรการ
1. สร้ำงควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนกลำงที่รับผิดชอบกำรกำหนดกรอบแนวทำงปฏิบัติและ
มำตรฐำนที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบบูรณำกำร
2. ให้ทุกกระทรวงดำเนินกำรเพื่อพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบบูรณำกำร
3. สร้ำงควำมเข็มแข็งด้ำน ICT แก่หน่วยงำนของรัฐในส่วนกลำงและส่วนภูมภิ ำค
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม ICT เพื่อ
สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ และรำยได้เข้ำประเทศ
มาตรการ
1. สนับสนุนด้ำนเงินทุน/เงินช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบกำรรำยใหม่
2. ส่งเสริมวิจัยและพัฒนำยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและบริกำร ICT ไทยสู่ระดับสำกล
3. สร้ำงโอกำสทำงกำรตลอดและโอกำสในกำรแข่งขันสำหรับผูป้ ระกอบกำรไทย ทั้งตลำดภำยใน
และตลำดต่ำงประเทศ
4. ส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรม ICT ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
5. ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจและบริกำรที่เกีย่ วกับซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์สในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กำรใช้ ICT เพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืน
มาตรการ
1.สร้ำงควำมตระหนักและพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน ICT ของผู้ประกอบกำร
2. พัฒนำและบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
4.ส่งเสริมกำรนำ ICT มำใช้ในภำคกำรผลิตและบริกำรที่เป็นยุทธศำสตร์ของประเทศ
5. ยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม
6. ส่งเสริมกำรนำ ICT มำใช้ในมำตรกำรประหยัดพลังงำนเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งในระดับองค์กรและประเทศอย่ำงยั่งยืน
โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย ฉบับที่ 2
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(พ.ศ. 2552 – 2556) ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่มคี วำมเกี่ยวข้องกับ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1. กำรพัฒนำกำลังคนด้ำน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงสรรค์ ผลิต และใช้สำรสนเทศ อย่ำงมีวิจำรณญำณและรู้เท่ำกัน
มำตรกำรที่ 1.5 พัฒนำกำรควำมรู้และทักษะด้ำน ICT แก่บุคลำกรภำครัฐ
มำตรกำรที่ 1.9 พัฒนำกำรเรียนรู้ ICT แก่ผู้ดอ้ ยโอกำส ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำโครงกำรพืน้ ฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มำตรกำรที่ 3.6 สร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยให้กับโครงข่ำยสำรสนเทศของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสำร เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงธรรมำภิ
บำลในกำรบริหำรและกำรบริหำรของภำครัฐ
มำตรกำรที่ 4.2 ให้ทุกกระทรวงดำเนินกำรเพื่อพัฒนำบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบูรณำกำร
8. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2552 - 2556
วิสัยทัศน์ พัฒนำและนำนวัตกรรม ICT มำใช้อย่ำงชำญฉลำด เพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำย
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ให้ประสบควำมสำเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงสังคมเชิงบูรณำกำร เพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน กำร
บริกำร และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและภำคประชำชนตลอดจนภำคีเครือข่ำยต่ำงๆในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวติ และสังคม
2. สนับสนุนส่งเสริมให้มีกำร ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในด้ำนกำร
ประยุกต์ใช้หรือกำรนำใช้ไอซีทีกับงำนด้ำนสังคมของประเทศไทย
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้มกี ำรนำระบบไอซีทีมำใช้ในกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำน เพื่อ
เพิ่มผลผลิต ผลลัพธ์ ตำมยุทธศำสตร์ของกระทรวงอย่ำงมีธรรมำภิบำล
4. นำ ICT มำใช้เพิ่มประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรภำยใน สป.พม.
เป้าหมาย
1. ชุมชนและภำคประชำชน ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนไอซีทีจำกส่วนรำชกำรในกำร
สำรวจสถำนกำรณ์ทำงสังคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนำชุมชนของตนเอง และกำรจัดทำระบบสวัสดิกำร
สังคมในชุมชน และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ำสู่ส่วนรำชกำร สป.พม. อย่ำงมีมำตรฐำน
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจซึ่งเป็นระบบกลำงของ สป.พม. ที่สำมำรถเชื่อมโยง/
บูรณำกำรสำรสนเทศที่สำคัญจำกทุกหน่วยงำนในสังกัดเข้ำด้วยกัน
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3. มีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีอยู่อย่ำง
ต่อเนื่องครบร้อยละ 100 และมีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมกระบวนกำร
สร้ำงคุณค่ำและกระบวนกำรสนับสนุนเพิ่มขึ้นปีละ 1 ระบบต่อส่วนรำชกำร
4. มีกำรพัฒนำบุคคลำกรด้ำนไอซีทีในหลักสูตรที่ตรงกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงน้อย 1
หลักสูตรต่อคนต่อปี และจัดให้มีกำรพัฒนำบุคคลำกรในส่วนภูมภิ ำคที่มหี น้ำที่ดูแลระบบเครือข่ำย
และชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ด้วยรูปแบบที่เหมำะสม เช่น กำรอบรมผ่ำนระบบ e-Learning
5. หน่วยงำนในส่วนกลำงและภูมิภำคมีกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบ Web Conference
ทดแทนกำรประชุมแบบเดิมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนสังคมสำหรับชุมชนและภำคประชำชน
2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มรี ะบบงำนและฐำนข้อมูลกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่ทั่วถึงและ
มีธรรมำภิบำล
3. บูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนภำยในกระทรวง ให้เป็นสำรสนเทศกลำงสำ
หรับกำรวำงแผนและตัดสินใจ
4. พัฒนำและปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนให้เกิดกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล
5. พัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT ให้มคี วำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์งำน ICT ตอบสนองควำม
ต้องกำรขององค์กร และพัฒนำบุคลำกรในองค์กรให้สำมำรถใช้ ICT ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. พัฒนำระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กร (Collaboration)
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บทที่ ๓
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรได้
ท ำกำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ จำกกำรเก็ บ ข้ อมู ลเพื่ อ หำจุ ดแข็ งและจุ ดอ่ อนของกรมพั ฒนำสั งคมและ
สวัสดิกำร ตำมสภำพควำมเป็นจริงที่พบ ซึ่งเป็นปัจจัยใน (Internal factors) ในขณะที่ดำเนินกำร
นอกจำกนี้ยังมีปัจจัยภำยนอก (External factors) ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถแยกสถำนภำพและปัญหำเป็น
ส่วนที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ในกำรนำไปกำหนดยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
๓.๑ บทวิเครำะห์สถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเฉพำะภำยในกรมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำร
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

จุดอ่อน/ปัญหา

๑. ปัจจัยด้ำนอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์
ซอฟท์แวร์ และโครงข่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

๑. หน่วยงำนมีอุปกรณ์และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ครบทุก
หน่วยงำน
๒. มีโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำร
จัดทำแผนงบประมำณที่สำมำรถ
สนับสนุนให้กำรดำเนินงำนบรรลุ
ควำมสำเร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
๓. ทุกหน่วยงำนในรูปสถำบันมีกำร
ริเริ่มนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
สนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
ให้บริกำรแก่ผู้รับกำรสงเครำะห์
๔. ซอฟท์แวร์ที่ทำงำนเป็นระบบเปิด
(Open System)สำมำรถเชื่อมต่อกับ
ระบบคอมพิวเตอร์อื่นได้
๕. มีกำรพัฒนำโปรแกรมที่จะสำมำรถ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และกำร
ให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง
๖. มีเครื่องมือช่วยบริหำรจัดกำรระบบ
เครือข่ำย และระบบรักษำควำม
ปลอดภัย (Security) เพื่อเพิ่ม

๑. อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ และเครือข่ำย
สื่อสำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มี
อยูไ่ ม่เพียงพอกับปริมำณควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน
๒. ขำดฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่สำคัญ
สำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรให้บริกำร
๓. ไม่มกี ำรเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศกับหน่วยงำนอื่น
๔. ขำดกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ระบบสำรสนเทศที่มีกำรใช้งำนภำยใน
กรมฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในกำร
แลกเปลี่ยนและประสำนกำรใช้
ประโยชน์ข้อมูล
๕. หน่วยงำนบำงแห่งของกรมฯตัง้ อยู่
ในห่ำงไกล ทำให้ไม่สำมำรถใช้
เทคโนโลยีกำรสื่อสำรทำงคอมพิวเตอร์
ได้
๖. ขำดกำรวำงแผน กำรบูรณำกำร
กำรใช้ทรัพยำกรด้ำนอุปกรณ์
(Hardware) ขององค์กร ให้สำมำรถใช้
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

ประสิทธิภำพเครือข่ำยภำยในองค์กร

๒. ปัจจัยด้ำนบุคลำกรงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร

๑. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำร
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำรมำรถในกำร
ปฏิบัตงิ ำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. บุคลำกรสำมำรถใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศมำกขึน้

๓. ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

๑. กรมมีแผนกำรจัดสรรและกำรใช้
ประโยชน์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรในภำพรวม
๒. มีนโยบำยกำรจ้ำงดำเนินกำรแทน
(Outsource) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร

จุดอ่อน/ปัญหา

ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุดและคุ้มค่ำ
๗. ขำดกำรบูรณำกำรในกำรใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลสำรสนเทศ
๘. ยังไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นได้
๑. ขำดบุคลำกรที่มีตำแหน่งด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๒. บุคลำกรยังขำดควำมรู้และทักษะ
ในกำรประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัตงิ ำน
๓. ขำดแผนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศสอดคล้องกับ
ควำมจำเป็นในกำรปฏิบัตงิ ำนและ
ให้บริกำร
๔. บุคลำกรขำดควำมตระหนักและให้
ควำมสำคัญกับกำรบริหำรฐำนข้อมูล
๑. ขำดโครงสร้ำงงำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศระดับกรมจำกกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรระดับ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. ขำดข้อมูลสำรสนเทศและกำร
นำมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ปฎิบัตงิ ำน

๔.๒ บทวิเครำะห์ปัจจัยหรืออิทธิพลภำยนอกที่มีผลกระทบต่ อสถำนภำพด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
ผลกระทบ
๑. หน่วยงำนภำยนอก/ส่วนรำชกำร ๑. หน่วยงำนภำยนอกมีกำรพัฒนำ
ภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเผยแพร่เพิ่ม
มำกขึน้ ทำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก
๒. กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร

โอกาส
ส่วนรำชกำรภำยนอกที่สง่ ผลทำให้กรม
ต้องพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัตกิ ำรร่วมกันเพิ่ม
มำกขึน้
๒. ปัจจัยและข้อกำหนดของกรอบ ๑. มีกรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศระยะ เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนด้ำน
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ ของประเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ไทย
๒. มีกำรส่งเสริมกำรพัฒนำซอฟท์แวร์ใน
ลักษณะ open Source เพิ่มมำกขึน้ ทำให้
สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
๓. มำตรฐำน ข้อกำหนด กฎระเบียบ ๑. มีกำรบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำร
และกฎหมำย
กระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. รัฐบำลมีควำมพร้อมในกำรใช้และ
ออกกฎหมำยที่สง่ เสริมกำรพัฒนำด้ำน
ICT ในหน่วยงำนภำครัฐ
๔. ด้ำนควำมก้ำวหน้ำของระบบ
๑. รำคำอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรถูกลงสำมำรถ
สื่อสำร
จัดหำใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม
๒. พัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้
เกิดทำงเลือกในกำรพัฒนำกระบวนกำร
ทำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกขึน้

๕. นโยบำยรัฐบำล

๑. นโยบำยรัฐบำลส่งเสริมกำรใช้ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวติ และสังคม e –
society ,e - Government
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ผลกระทบ

๑. ควำมไม่ปลอดภัยของข้อมูลจำก
Hacker

๑. ควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำด้ำน
ซอฟท์แวร์ที่มีกำรจดทะเบียนลิขสิทธิ์
จำกกำรใช้งำนสูงขึน้ ทำให้เพิ่มภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ต้องกำรพัฒนำให้
ทันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรส่งผลให้ต้นทุนในกำรจัดหำมี
แนวโน้มสูงขึน้ ตำมด้วย
๒. ซอฟท์แวร์มีควำมหลำกหลำยและ
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วมี
ผลกระทบต่อกำรพัฒนำงำน

๔.๓ สรุ ปกำรวิเครำะห์ปัจ จั ยภำยในและปั จ จั ยภำยนอก เพื่อ เป็ น แนวทำงก ำหนดยุ ทธศำสตร์ ก ำรพั ฒ นำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

จาก SWOT สู่ยุทธศาสตร์

S จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน ICT
๒. ห น่ ว ย ง ำ น มี อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ค รบทุ ก
หน่วยงำน
๓. มีกำรพัฒนำโปรแกรมสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
๔. มี แ ผนกำรจั ด สรรและกำรใช้
ประโยชน์ด้ำน ICT ในภำพรวม
๕. มี น โยบำยกำรจ้ ำ งด ำเนิ น กำร
แทน (Outsource) ด้ำน ICT

T ผลกระทบ (Threats)
๑. ข ำ ด ห น่ ว ย ง ำ น ก ล ำ ง ร ะ ดั บ
กระทรวงที่ ร วบรวมและให้ บ ริ ก ำร
ข้อมูลเชิงบูรณำกำร
๒. ควำมไม่ปลอดภัยของข้อมูลจำก
Hacker
๓. ซอฟท์ แ วร์ มี ค วำมหลำกหลำย
และเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว

SO Strategies
๑. จัดให้มีเจ้ำภำพและแนวร่วมใน
กำรพัฒนำและบูรณำกำรระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศและกำรให้บริกำร
ข้อมูล (S2, S4, O1)
๒. พัฒนำระบบ ICT ให้สนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร กำรจัดบริกำร
และกำรปฏิบัตกิ ำรร่วมได้อย่ำงมี
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W จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. อุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ และเครือข่ำ ย
สื่อสำรด้ำน ICT ไม่เพียงพอกับปริมำณ
ควำมต้องกำรของหน่วยงำน
๒. ขำดฐำนข้อมูลสำรสนเทศทีสำคัญ
ต่ อ กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำร
จัดกำร กำรปฏิบัตงิ ำน
และสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำร
๓. ขำดกำรเผยแพร่ ป ระชำสั ม พั น ธ์
ระบบสำนสนเทศของกรมฯ เพื่อให้
เกิ ด ประโยชน์ ใ นกำรแลกเปลี่ ย นและ
ประสำนกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล
๔. ขำดกำรวำงแผน กำรบู ร ณำกำร
กำรใช้ ท รั พ ยำกรด้ ำ นอุ ป กรณ์ ข อง
องค์กรให้เกิดควำมคุ้มค่ำและประโยชน์
สูงสุด
๕. ไม่มีเกณฑ์มำตรฐำนของกำรจัดหำ
อุ ป กรณ์ แ ละโปรแกรมส ำหรั บ กำร
ปฏิบัตงิ ำนของหน่วยงำน
๖. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำร
รำชกำรระดั บ กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ขำดโครงสร้ ำ งงำนด้ ำ น
ICT ระดับกรม ทำให้ขำดบุคลำกรด้ำน
ICT และกำรบริหำรฐำนข้อมูลไม่ได้รับ
ควำมสำคัญ
WO Strategies
๑. จัดหำอุปกรณ์ ซอฟแวร์ และ
เครือข่ำยสื่อสำรด้ำน ICT ให้เป็นไปตำม
เกณฑ์มำตรฐำน (W1, W3, W4, W5,
O1, O5)
๒. นโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ทำ
ให้กำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนอื่น
สะดวก ลดเวลำและต้นทุนในกำรพัฒนำ

๔. ควำมก้ ำ วหน้ ำ และกำรพั ฒ นำ ประสิทธิภำพ (S2, S3, S5, O1, O2,
ซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์จำกกำรใช้งำน O4)
เพิ่มภำระค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่ต้องกำร
พัฒนำให้ทัน ICT

O โอกาส (Opportunities)
๑. มีกรอบนโยบำย ICT ระดับชำติ
และนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
๒. ส่วนรำชกำรอื่นมีกำรพัฒนำ IT
ท ำให้ ก รมต้ อ งพั ฒ นำระบบเพื่ อ
สนับสนุนกำรปฏิบัตกิ ำรร่วมกัน
๓. IT มีกำรพัฒ นำ มีซ อฟท์ แวร์
ลักษณะ Open Source และมีกำร
เผยแพร่ ม ำกขึ้ น ท ำให้ เ ข้ ำ ถึ ง ข้ อ มู ล
ส ำ ร ส น เ ท ศ ไ ด้ ส ะ ด ว ก แ ล ะ เ กิ ด
ทำงเลือกในกำรพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนมำกขึ้ น ลด
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
๔. มีก ำรบั ง คั บใช้ พ.ร.บ. ว่ำ ด้ ว ย
ก ำ ร ก ร ะ ท ำ ค ว ำ ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. รำคำอุปกรณ์ระบบ ICT ถูกลง
ทำให้จัดหำใช้งำนได้เหมำะสม

ระบบ (W2, O1, O2)
๓. จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรในด้ำน
ICT เพื่อกำรปฏิบัตงิ ำน และมีนโยบำยใน
กำรจ้ำงเหมำบริกำร และจัดจ้ำงที่
ปรึกษำในกำรพัฒนำระบบ ICT (W5,
W6, O1, O2, O3)
๔. จัดให้มีระบบควำมปลดอภัยฯ ทีไ่ ด้
มำตรฐำน (W6, O4, O5)
ST Strategies
WT Strategies
๑. ส่งเสริมให้บุคลำกรมีขีด
๑. หำแนวร่วมในกำรรวบรวมและขอ
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำและใช้
ข้อมูลที่ต้องกำรจำกหน่วยงำนที่
ประโยชน์ซอฟท์แวร์ Open Source
เกี่ยวข้อง (W2, W3, T1)
และเทคโนโลยี Web Service และ
๒. ใช้กำร Outsourcing จำกภำคเอกชน
XML
ในกำรจัดทำเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดหำ
(S1, S2, S3, T2, T3)
และจัดทำแผนบูรณำกำรด้ำน ICT
๒. กำรแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงำน องค์กรอย่ำงเป็นองค์รวม (W1, W2, W5,
ภำยในและภำยนอกและปรับปรุง
W6, T3,T4)
ข้อมูลให้ทันสมัย
๓. บริหำรกระบวนกำรจัดหำ พัฒนำ
(S2, S3, T1)
ระบบ ICT และประสำนกำรใช้ประโยชน์
๓. จัดทำแผนด้ำน ICT ที่ชัดเจน
ของข้อมูลและอุปกรณ์ เพื่อลดควำม
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบข้อมูล เสี่ยง และสร้ำงควำมคุ้มค่ำให้แก่องค์กร
และสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับระบบ (W1, W3, W5,T1,T3)
สำรสนเทศ (S2, S5,T2,T3)
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บทที่ ๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์
องค์กรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรและ
ให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
พันธกิจ
๑. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ค วำมต้ อ งกำร กำรใช้ ป ระโยชน์ และกำรออกแบบระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถรองรับควำมต้องกำร
๒. พั ฒ นำระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ และส่ ง เสริ ม กำรใช้ ป ระโยชน์ เ พื่ อ กำร
บริหำรจัดกำร รวมทั้งจัดหำซอฟท์แวร์ที่เหมำะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรพัฒนำระบบ
สวัสดิกำรสังคม และกำรพัฒนำสังคม
๓. บริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มคี ุณภำพ
๔.๒ เป้าหมายโดยรวมในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำ
เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร และกำร
ตรวจสอบ ติดตำมผลที่เอื้ออำนวยต่อกำรดำเนินงำน สร้ำงนวั ตกรรมกำรให้บริกำรเพื่อผลสัมฤทธิ์
ของงำน สอดคล้องเท่ำทันสถำนกำรณ์ท ำงสังคมและชำสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้ำงช่องทำงและ
โอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรของกลุ่มเป้ำหมำย เพิ่มสมรรถนะและศักยภำพของบุคลำกร ให้สำมำรถ
รองรับควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรในระบบสวัสดิ กำรสังคมและกำร
พั ฒนำสั งคม กำรบ ำรุงรัก ษำระบบ และสนับ สนุนด้ำ นวิชำกำรและกำรปฏิบัติง ำนร่วมกั บ ส่ว น
วิชำกำรอื่น และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยได้อย่ำงประสิทธิภำพ
๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ ๑
๑. พส.มี ร ะบบข้ อ มู ล สำรสนเทศ ในกำรสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนและ
ให้บริกำร ด้ำนพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
มำตรกำร
๑. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
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๒. จัดทำข้อมูลมำตรฐำนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรแก่
กลุ่มเป้ำหมำย
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำธิ
บำล
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ ๒
๑. พส.มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรระบบข้ อ มู ล สำรสนเทศที่ มี ค วำมถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภำพ
มำตรกำร
๑. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิ
บำล
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริ ม สร้ ำ งขี ด สมรรถนะองค์ ก รในกำรใช้ เ ทคโนโลยี ส ำนสนเทศอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ ๓
๑. พส.มีอุปกรณ์ ทั้งฮำร์ดแวร์ ซอฟแวร์ที่เพียงพอและมีประสิทธิภำพตำม
มำตรฐำนที่กระทรวง ICT กำหนด
มำตรกำร
๑. จัด หำอุ ป กรณ์ ฮ ำร์ด แวร์ ซอฟต์ แวร์ที่ ไ ด้ มำตรฐำนตำมกระทรวง ICT
กำหนด
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พั ฒ นำระบบเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ ำ ยและควำมมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ ๔
๑. พส.มีระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
เพื่อสำมำรถรองรับและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้มปี ระสิทธิภำพ
๒. พส.มีระบบควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อสอดคล้องกับกฎหมำยกำหนด
มำตรกำร
๑. เสริมสร้ำงและพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกันอย่ำงมี
ระบบ
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๒. สร้ำงระบบควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรให้มคี ุณภำพ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำบุคลำกรของกรมและกลุ่มเป้ำหมำยให้มีทักษะด้ำน ICT
เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ ๕
๑. บุคลำกรของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรมีทักษะด้ำน ICT มำใช้
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึน้
๒. กลุ่มเป้ำหมำยของกรมฯ มีกำรพัฒนำทักษะด้ำน ICT เพื่อสำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือไปประกอบอำชีพได้
มำตรกำร
๑. พัฒนำทักษะควำมรูด้ ้ำน ICT ให้แก่บุคลำกรกรม
๒. พัฒนำทักษะควำมรู้ด้ำน ICT ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยของกรมพัฒนำสังคม
และสวัสดิกำร

- 24 -

มาตรการแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล

1.1 โครงการขยายผลระบบฐาน

มีข้อมูลมาตรฐานการให้บริการ

สารสนเทศทีส่ นับสนุนการ

ข้อมูลการจัดสวัสดิการสังคมใน

แก่กลุ่มเป้าหมาย

ปฏิบัติงานตามภารกิจของ

สถาบัน

กรมพัฒนาสังคมและ

1.2 โครงการพัฒนาระบบฐาน

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับ

สวัสดิการ

ข้อมูลตามโครงการสายใยรักแห่ง

บริการตามโครงการ

ปีที่ดาเนินงาน /งบประมาณ (ล้านบาท)
2552

2553

2554

2555

ผู้รับผิดชอบ
2556

16.11

สบก.

4.58

กสร.

ครอบครัว
1.3 โครงการขยายผลระบบฐาน

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับ

ข้อมูลตามโครงการสายใยรักแห่ง

บริการตามโครงการ

1.542

1.542

กสร., สบก.

ครอบครัว
1.4 โครงการพัฒนาระบบ

มีระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

คุณภาพชีวิตและชุมชน

คุณภาพชีวิตและชุมชน
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255.70

กสร.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ (ต่อ)

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1.5 โครงการจัดหาเครื่อง

ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ที่ใช้การดาเนินงาน

2. จัดทาข้อมูลมาตรฐาน

2.1 โครงการพัฒนาข้อมูล

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

มาตรฐานการให้บริการแก่

บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน

งานและการให้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย
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ปีที่ดาเนินงาน /งบประมาณ (ล้านบาท)
2552

2553

2554

2555

ผู้รับผิดชอบ
2556

3.95

สบก.
5.916

สบก./
สานัก/กอง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามธรรมาภิบาล

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล

1.1 โครงการพัฒนาระบบ

ร้อยละของข้อมูลการรับและ

สารสนเทศในการบริหาร

ฐานข้อมูลการรับและจัดสรร

จัดสรรทรัพยากรบริจาคมีความ

จัดการตามหลักธรรมา

ทรัพยากรบริจาคเพื่อการ

ถูกต้อง

ภิบาล

สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความ

ปีที่ดาเนินงาน /งบประมาณ (ล้านบาท)
2552

2553

2554

2555

12.463

ผู้รับผิดชอบ
2556
สบก./สบส.

เดือดร้อน
1.2 โครงการพัฒนาระบบติดตาม

ร้อยละของข้อมูลที่สามารถ

ประเมินผลการดาเนินงานตาม

นาไปปรับปรุงการดาเนินงาน

0.62

สบก.

แผนปฏิบัติราชการ
1.3 โครงการพัฒนาระบบการ

ร้อยละของข้อมูลที่สามารถ

รายงานผลการปฏิบัตงิ านกรม

นาไปใช้ในการวางแผน

17.141

สบก.

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1.4 โครงการจัดทาระบบข้อมูล

ร้อยละของบุคลากรนาความรู้ไป

การจัดการความรู้ของกรมพัฒนา

ใช้ประโยชน์

สังคมและสวัสดิการ
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20.185

สบก.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. จัดหาอุปกรณ์ทั้ง

1.1 โครงการจัดหาเครื่อง

ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์

ฮาร์ตแวร์ที่ได้มาตรฐาน

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เพื่อทดแทน

และอุปกรณ์ที่สามารถซื้อ

เครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งาน

ทดแทนได้

ปีที่ดาเนินงาน /งบประมาณ (ล้านบาท)
2552

2553

5.398

ผู้รับผิดชอบ

2554

2555

2556

3.751

4.95

15.5

สบก.

เกิน ๕ ปี และสนับสนุนหน่วยงาน
1.2 โครงการจัดหาเครื่อง

ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับ

และอุปกรณ์ใช้ดาเนินงาน

งานประชาสัมพันธ์
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0.328

สบก.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรการ
1. เสริมสร้างและพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการนาร่องการพัฒนา

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็น

ตัวชี้วัด

ปีที่ดาเนินงาน /งบประมาณ (ล้านบาท)
2552

2553

2554

มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่

ผู้รับผิดชอบ

2555

2556

2.000

4.000

สบก.

เชื่อมโยง

หน่วยงาน

ระบบ
2. สร้างระบบความมั่นคง

2.1 โครงการพัฒนาระบบความ

ร้อยละความเสี่ยงของระบบ ICT

ปลอดภัยของระบบ

มั่นคงของระบบเทคโนโลยี

ลดลง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศและการสื่อสาร

0.700

0.800

0.800

0.800

สบก.

1.391

1.46

1.534

2.100

สบก.

และการสื่อสาร
2.2 โครงการบารุงรักษา

ร้อยละของระบบคอมพิวเตอร์ที่

คอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาสังคม

ได้รับการบารุงรักษาให้มี

และสวัสดิการ

ประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรของกรมและกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะด้าน ICT

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1. พัฒนาทักษะความรู้ดา้ น

1.1 โครงการพัฒนาทักษะด้าน

ร้อยละของบุคลากรมีทักษะ

ICT ให้แก่บุคลากรกรม

คอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากรของ

ด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. พัฒนาทักษะความรู้ดา้ น

2.1 โครงการจัดหาเครื่อง

ร้อยละของผู้รับบริการได้รบั

ICT ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

การฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์

กรมพัฒนาสังคมและ

เพื่อการศึกษาสาหรับผู้รับบริการ

สวัสดิการ

2.2 โครงการจัดหาเครื่อง

ร้อยละของผู้รับบริการมีผลการ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
และโปรแกรมส่งเสริมศักยภาพด้าน
การศึกษาแก่ในสถาบัน

เรียนดีขึ้น
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ปีที่ดาเนินงาน /งบประมาณ (ล้านบาท)
2552

2553

ผู้รับผิดชอบ

2554

2555

2556

1.525

1.525

1.525

14.02

4.1

5.81

สบก.

สบก./สญด.

15.8

สบก./สญด.

ตารางความสอดคล้องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ยุทธศาสตร์ ICT ของกรม
ยุทธศาสตร์ ICT ของกระทรวง
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ พั ฒ นำระบบข้ อ มู ล ยุทธศาสตร์ พั ฒนำฐำนข้อมู ล กลำง
สำรสนเทศเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน ด้ำนสังคมสำหรับชุมชนและ
กำรให้บริกำร
ภำคประชำชน
ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นำระบบงำนและ
ฐำนข้ อ มู ล กำรจั ด สวั ส ดิ ก ำรสั ง คมที่
ทั่วถึงและมีธรรมำภิบำล
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ พั ฒ น ำ ร ะ บ บ จั ด
กระบวนกำรเรียนรูใ้ นชุมชน
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ พั ฒนำระบบข้ อ มู ล ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นำและปรั บ ปรุ ง
สำนสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำร ระบบสำรสนเทศที่สนับสนุนให้เกิดกำร
จัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีธรรมำภิบำล
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที ๓ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ขี ด ยุทธศาสตร์ พัฒนำระบบกำรสื่อสำร
สมรรถนะองค์ก รในกำรใช้ เทคโนโลยี ภำยในองค์กร
สำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนำระบบเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ พัฒนำระบบกำรสื่อสำร
เครือข่ำยและควำมมั่นคงปลอดภัยของ ภำยในองค์กร
ระบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนำบุคลำกรของ ยุทธศาสตร์ พัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT
กรมและกลุ่มเป้ำหมำยให้มีทักษะด้ำ น ให้มี ควำมสำมำรถในกำรสร้ำ งสรรค์
ICT
งำน ICT ตอบสนองควำมต้องกำรของ
องค์กรและพัฒนำบุคลำกรในองค์กร
ใ ห้ ส ำ ม ำ ร ถ ใ ช้ ICT ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ
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ยุทธศาสตร์ ICT ของประเทศ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๔ ก ำ ร ใ ช้
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำร
สื่ อ สำรเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรสร้ ำ ง
ธรรมำภิ บ ำลในกำรบริ ห ำรและ
กำรบริกำรของรัฐ

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ กำรพั ฒ นำ
โครงกำรพื้ น ฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ กำรพั ฒ นำ
โครงกำรพื้ น ฐำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ กำรพั ฒ นำ
กำลั ง คนด้ำ น ICT และบุ คคล
ทั่ ว ไปให้ มี ควำมสำมำรถในกำร
ส ร้ ำ ง ส ร ร ค์ ผ ลิ ต แ ล ะ ใ ช้
สำรสนเทศอย่ำงมีวิจำรณญำณ
และรูเ้ ท่ำทัน

ภาคผนวก
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ภำคผนวก
อักษรย่อชื่อหน่วยงำน สังกัดกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
สบก.

สำนักบริหำรกลำง

สบส.
สปป.
สสว. 1-12

สำนักบริกำรสวัสดิกำรสังคม
สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำหญิงและเด็ก
สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1-12

สญด.
สคส.
สพส.
ศดบ.
กสร.
กพร.
ตส.
สสป.
กนจ.

สำนักคุม้ ครองสวัสดิภำพหญิงและเด็ก
สำนักคุม้ ครองสวัสดิภำพชุมชน
สำนักพัฒนำสังคม
ศูนย์อำนวยกำรรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กองประสำนโครงกำรสำยใยรักแห่งครอบครัว
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
หน่วยตรวจสอบภำยใน
สำนักส่งเสริมและพัฒนำสิ่งอำนวยควำมสะดวกกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ
กองหนี่งใจ...เดียวกันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำกัญญำ
สิรวิ ัฒนำ พรรณวดี
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