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  องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
 

คํานํา 

 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ตระหนักวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะตองมีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และโครงสรางพื้นฐานดังกลาว จะตองรองรับการใชงานในลักษณะ
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตที่หลากหลาย ทั้งนี้ ที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2559) อบก. ได
จัดเตรียมความพรอมของโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยาง
ตอเนื่อง และการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ระหวางเครือขายภายใน 
และเครือขายภายนอก  แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานที่ผานมาแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชใน
การบริหารจัดการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2558 – 2560 นั้น  
มีขอจํากัดและการไดรับงบประมาณแผนดินเพื่อดําเนินการตามแผน จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานตามแผนฯ 
ดังกลาวที่กําหนดไวได  

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) จึงไดทบทวนแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใชในการบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทําแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใชใน
การบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560 – 2562 ไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนา และยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององคการเพื่อรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในองคการ (Smart Back Office Practices) 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศูนยขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก 

ยุทธศาสตรที่ 4  การใหบริการขอมูลสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการใหบริการ
ภาครัฐที่สะดวก และเขาถึงไดงาย 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานดิจิทัลที่พรอมตอการทํางาน
ในสภาพแวดลอมดิจิทัล (E-Officer with digital capability) 

ทั้งนี้ แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สอดคลองกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (พ.ศ. 2554 - 2563) ของประเทศไทย และรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสอดรับกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2555 - 2559) และการยกระดับการดําเนินงานดานสารสนเทศขององคกร เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 
3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) และในการประชุมคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ประชุมมีติเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการใชในการบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 แลว 
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 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
 

คณะผูจัดทํา 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดร. พงษวิภา หลอสมบูรณ) 

ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก 

 ผูอํานวยการศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (นายเจษฎา สกุลคู) 

 นางสาววรารัตน ชะอุมเครือ 

 นายพหล เศวตจินดา 

สํานักอํานวยการ 

 ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ (นางสาวฐิติมา ฐิติประวัติ) 

 นายณัฐพจน ตรังคิณีนาถ 

นางสาวจีรพา พุมมวง 

นางสาวสุภาภร ปรากฎชื่อ 

นางวัลยลดา อัศวนุวัฒน 

นางสาวศิวาณี มงคลธนารักษ 

สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล 

 ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (นางบงกช กิตติสัมพันธ) 

สํานักยุทธศาสตร 

 นายธวัชชัย สมนาม 

สํานักพัฒนาธุรกิจ 

 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ (นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา) 

สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู 

 นายศิริพงษ เกิดสวาง 

สํานักพัฒนาและสนับสนุนวิชาการ 

 นางสาวนีรชา ตรีเดช 

สํานักสื่อสารองคกร 

 นายทักษิณา ณ ตะก่ัวทุง 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 นางสาวกรวิภา อมรประภาธีรกุล 

นางสาวปุรฉัตร หาสุนทรี
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แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ 
ของ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

 

1. หลักการ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ตระหนักวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะตองมีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสารซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และโครงสรางพื้นฐานดังกลาว จะตองรองรับการใชงานใน
ลักษณะอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตที่หลากหลาย ทั้งนี้ ที่ผานมา (ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2557) 
อบก. ไดจัดเตรียมความพรอมของโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่อยางตอเนื่อง และการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ระหวาง
เครือขายภายในและเครือขายภายนอก  

ตอมาในการประชุมคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 
22 ธันวาคม 2557 ไดมีมติเห็นชอบแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใชในการบริหารจัด 
การขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560  
ซึ่งเปนแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ที่สอดคลองกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (พ.ศ. 2554 - 2563) ของประเทศไทย และรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอดรับกับ
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2555 - 
2559) แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานที่ผานมาแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) พ.ศ. 2558 – 2560 นั้น มีขอจํากัดการไดรับ
งบประมาณแผนดินเพื่อดําเนินการตามแผน จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานตามแผนฯ ดังกลาวที่กําหนดไวได 
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) จึงไดมีทบทวนแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการใชในการบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทําแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการใชในการบริหาร
จัดการขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562
โดยรวมการยกระดับการดําเนินงานดานสารสนเทศขององคกร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) 
โดยอาศัยกรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สําหรับหนวยงาน ซึ่งถือเปนกรอบที่กําหนดไวสําหรับการ
ประเมินความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม ที่จัดทําโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ สรอ. 
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การบริการ และการจัดการองคความรูไดอยางคุมคา เกิด
ประโยชนสูงสุด และบรรลุสูเปาหมายตามนโยบายรัฐและองคกรตอไป 
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2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกรในปจจุบัน 

 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2559 อบก. ไดเตรียมโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศสําหรับ
รองรับการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานภายในองคกร จํานวน 4 ระบบ ไดแก ระบบ Domain 
Controller (DC) ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) ระบบ
เครือขายภายในองคกรที่สนับสนุนการจัดการองคความรูพื้นฐาน (Knowledge-based Management: 
KB) และ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองคการ (E-Office) ซึ่งสามารถรองรับการดําเนินงานเพื่อการ
บริหารองคกร ดังนี้ 

ระบบ รายละเอียด 
1. ระบบ Domain Controller 
 เปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการทรัพยากรใหกับระบบ

คอมพิวเตอรภายในองคกร เชน การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน 
การแชร Network drive 

2. ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) 
   1.ระบบงบประมาณและแผน 1. การสรางตัวเลือก แหลงเงิน โครงการ กิจกรรม 
 2. การตั้ง-ปรับแผนงบประมาณทั้งการรับ และการจาย 
 3. ตั้งคาการขออนุมัติใชเงินงบประมาณ 
 4. ระบบการตัดจายงบประมาณ 
 5. รายงาน 
   2.ระบบงานขอซื้อ/ขออนุมัติ 1. ระบบขอซื้อ 
 2. ระบบการขออนุมัติเบิกจาย 
 3. สัญญายืมเงิน 
 4. แบบฟอรมและรายงาน 
   3.ระบบจัดซื้อ/พัสด/ุครุภัณฑ 1. ระบบจัดซื้อ 
 2. ระบบตรวจรับและพัสด ุ
 3. ระบบครุภัณฑและสินทรัพย 
 4. รายงานและแบบฟอรม 
   4.ระบบการเงิน 1. งานขออนุมัติเบิกจาย 
 2. งานการเงิน 
 3. รายงานและแบบฟอรม 
   5.ระบบบัญชี 1. ระบบัญชี 
 2. ระบบภาษีมูลคาเพ่ิม 
 3. รายงานและแบบฟอรม 
   6.ระบบบริหารงานบุคคล 1. การกําหนดคาทั่วไป 
 2. การกําหนดคา KPI และ การประเมินผล 
 3. การกําหนดตําแหนงงาน และ อัตราเงินเดือน 
 4. สัญญาจางและระบบการจางงาน 
 5. การเชื่อมโยงระบบงบประมาณและแผน 
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ระบบ รายละเอียด 
 6. ระบบงานประวัติบุคคล 
 7. ระบบการลางานออนไลน 
 8. ระบบภาษีและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 9. ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 10. ระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากร  
 11. ระบบสืบแผนการสืบทอดตําแหนง 
 12. รายงานและแบบฟอรม 
3. ระบบ Knowledge-based Management 
 1. ระเบียบและขอบังคับในการปฏิบัติงาน 
 2. คําสั่งคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก//คําสั่งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) 

 3. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

 4. ปฏิทินกิจกรรมตางๆ ขององคกร 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติในองคกร เชน การลาประเภทตางๆ, 

ระเบียบเกี่ยวกับการใชสวัสดิการ 
 6. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ, การติดตอกับ

หนวยงานราชการ, ความรูดานภาษีเงินได, สิทธิเกี่ยวกับ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

 7.ขอมูลการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองคการ 
(E-Office) 

1. ระบบการจัดการเอกสาร (การสราง-สงลงนามเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการตั้งคา
บุคคลอิเล็กทรอนิกส) 

 2. ระบบการพาหนะ 
 3. ระบบการอํานวยการประชุม 
 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ผานมา ยังไมสามารถตอบสนองการบริหารจัดการ
ภายในองคกรดวยระบบสารสนเทศไดอยางครบถวน เนื่องจากยังขาดความความเชื่อมโยงของขอมูลเพื่อเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจของผูบริหาร ความซ้ําซอนของขั้นตอนการดําเนินงานและการสื่อสารภายในองคกร 
ดังนั้น เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบสารสนเทศ และการ
ดําเนินงานดานสารสนเทศขององคกรในการสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2561) โดยอาศัยกรอบการติดตาม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ
องคกรเพิ่มเติม 
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3. การวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก   
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานอุปกรณ Software 
และโครงขาย ICT 

1. มีโครงสรางพื้นฐานทางดานเครือขาย
คอมพิวเตอรครอบคลุมหนวยงานใน
องคกร 

2. มีความพรอมของอุปกรณเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี ใหมๆ ที่จะเขามาเชน 
IPV6 

ไมไดสิทธิ์ในการบริหารจัดการ
โครงขาย ICT เนื่องจากเปนของ 
TOT 

ปจจัยดานบุคลากร 1. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ดานระบบสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานระบบมี
จํานวนนอยและมีภารกิจการ
ดําเนินงานดานอื่นควบคูดวย 

2. การพัฒนาบุคลากรยังขาดความ
ตอเนื่องและยังไมเปนระบบ 

3. ความสามารถและความเขาใจใน
การใชงานของเทคโนโลยีของ
บุคลากรอยูระดับลางของ U-
Shape  ทําใหเกิดความยากใน
การเปลี่ยนผานเทคโนโลยีและ
ยอมรับเงื่นไขในการใชงาน 

ปจจัยดานงบประมาณ หมายเหตุ มีการกันเงินทุน อบก.ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใชในการ
ดําเนินการ 

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดินในการลงทุนดานระบบ
สารสนเทศ 

ปจจัยดานการบริหารจัดการ 1. มีหนวยงานที่ดูแลงานดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารโดยตรง 

2. ผูบริหารขององคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจกใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การประสานงานดานระบบ
ขอมูลสารสนเทศระหวาง
หนวยงานยังไมเปนเนื้อเดียวกัน 

2. ขาดข้ันตอนการดําเนินงาน 
(procedure) ที่ชัดเจน 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการองคกร 

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน 
ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา และยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขององคการเพื่อรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

มีเปาประสงค เพื่อใหเกิดการวางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามภารกิจ และ มีระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารซึ่งครอบคลุมพื้นที่ และมีความมั่นคงปลอดภัย พรอมทั้งสามารถใหบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในองคการ (Smart Back Office Practices) 

มีเปาประสงค เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการปฏิบัติงานภายในองคการ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ และการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถบูรณาการทํางานรวมกันไดอยางทั่วถึง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศูนยขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก 

มีเปาประสงค เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ อบก. ในการเปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ
ดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก  

ยุทธศาสตรที่ 4  การใหบริการขอมูลสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการใหบริการ

ภาครัฐท่ีสะดวก และเขาถึงไดงาย 

มีเปาประสงค เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ อบก. ในการใหบริการและเผยแพรขอมูลสถานการณ
ดานกาซเรือนกระจกที่เปนประโยชนตามมาตรฐาน open data ผานชองทางออนไลนตางๆขององคการ 

ยุทธศาสตรที่ 5  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานดิจิทัลที่พรอมตอการทํางานใน

สภาพแวดลอมดิจิทัล (E-Officer with digital capability) 

มีเปาประสงค เพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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5. รายละเอียดการดําเนินงาน 

5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา และยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารขององคการเพื่อรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล  

5.1.1  ความสําคัญและท่ีมา 

อบก. ตระหนักวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นั้นจะตองมีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และ

โครงสรางพื้นฐานดังกลาว จะตองรองรับการใชงานในลักษณะอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตที่หลากหลาย ทั้งนี้ 

ที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2559) อบก.ไดจัดเตรียมความพรอมของโครงสรางพื้นฐานของระบบ

สารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางตอเนื่อง พรอมไดจัดทําระบบ Domain Controller 

(DC) เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการทรัพยากรใหกับระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร เชน การใส

ชื่อและรหัสผูใชงานกอนการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของการองคกร การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน การแชร 

Network drive เปนตน รวมถึง การใหบริการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับระบบเครือขาย เชนบริการจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส การจัดการหมายเลขไอพี บริการชื่อโดเมน บริการจดหมายเวียนเฉพาะกลุม บริการพื้นที่จัดทํา 

เว็บ บริการเวลามาตราฐาน บริการการเชื่อมตอเครือขายผานโมเด็ม บริการไดเร็กทอรี และการเชื่อมโยงระบบ

เครือขายขององคการไปยังอินเทอรเน็ตและเครือขายสารสนเทศอื่น นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการการติดตั้ง

ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆระหวางเครือขายภายในและเครือขายภายนอก 

5.1.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

พัฒนา และบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความ

เสถียร และมีความพรอมสามารถรองรับตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และรองรับการปรับเปลี่ยนสู

รัฐบาลดิจิทัล 

5.1.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศไดรับการปรับปรุงและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง พรอม

สําหรับการดําเนินงานภายในองคกร และรองรับการปรับเปลี่ยนสูรัฐบาลดิจิทัล 

5.1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 

1. ติดตามตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องสวนบุคคลทุก

เครื่อง เพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 

2. บํารุงรักษา ซอมบํารุง อุปกรณสารสนเทศตามสภาพการใชงาน 

3. สํารองขอมูลสวนกลางของแตละสํานัก/ศูนย 

4. อํานวยความสะดวกดานการจัดการโครงสรางพื้นฐานขององคการ 

5. พัฒนาและจัดทําแผนการยกระดับการดําเนินการดานสารสนเทศขององคการเพื่อรองรับการไปสู

รัฐบาลดิจิทัล 



 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)    7 | P a g e  

 

6. ยกระดับโครงสรางพื้นฐานทางสารสนเทศเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนสูรัฐบาลดิจิทัล 

5.1.5 ระยะเวลาดําเนินงาน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ) 

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ 

2560 2561 2562 

1. โครงการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ 

- การติดตามตรวจสอบการทํางานของโปรแกรม
ปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 

- การบํารุงรักษา ซอมบํารุง อุปกรณสารสนเทศ 

- การสํารองขอมูลสวนกลางของแตละสาํนัก/ศูนย 

- การอํานวยความสะดวกดานการจดัการโครงสราง
พื้นฐานขององคการ 

2. โครงการจดัหาครุภณัฑคอมพิวเตอร และโปรแกรม
ประยุกต เพิ่มเตมิ และทดแทนของเดิม เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงาน 

3. โครงการพัฒนาระบบเครือขาย (การเพิ่มประสิทธภิาพ
ความเร็วของเครือขายไรสาย) 

4. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพเครือขายใหรองรับ IPv6 
แบบ Dual Stack 

5. โครงการศึกษา และพฒันาระบบเครือขาย Private 
Cloud 

6. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการการใชประโยชน
จากขอมูล/การวิเคราะห ขอมลูขนาดใหญ (Big Data) 

7. โครงการจดัทําแผนการยกระดับการดําเนินงานดาน
สารสนเทศของ อบก.เพื่อรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทลั** 

    
 

ศขก. 
 

ศขก. 
ศขก. 
ศขก. 

 
ศขก. 

 
 

ศขก. 
 

ศขก. 
 

ศขก. 
 

ศขก. 
 
 

ศขก. 
บริหาร

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับสูง/ศขก. 
 

*การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ข้ึนอยูกับงบประมาณที่ไดรับ และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับแผนงานที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม 

**อางอิงแนวทางการยกระดับการดําเนินงานดานสารสนเทศ ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ตามนโยบายการเปนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 
5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการภายในองคการ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Smart Back Office 

Practices)  

5.2.1 ความสําคัญและท่ีมา 

 

 
ดําเนินการตอเน่ือง 

ดําเนินการตอเน่ือง 

 
ดําเนินการตอเน่ือง 

 
ดําเนินการตอเน่ือง 
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การบริหารจัดการองคกรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-office) หมายถึง การใช

เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อปฎิบัติงานทั่วไป อาทิเชน การจัดการเอกสาร 

จดหมายอิเล็คทรอนิกส การเก็บรักษาเอกสาร และอื่นๆ รวมถึงการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการ

ติดตอสื่อสาร และกระจายขอมูลระหวางผูรวมงานภายใน ซึ่งเปนระบบที่ชวยเสริมการติดตอสื่อสารในสถานที่

ทํางาน และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการสงขอมูลขาวสาร รวมถึงการ

จัดเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน และถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรในองคกร

สามารถเขาถึงระบบขอมูลไดงาย อบก. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน

องคกร ดังนี้ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557 อบก. ดําเนินงานในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

องคกร (Enterprise Resource Planning; ERP) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานบัญชี การเงิน พัสดุ งาน

งบประมาณ และงานบุคคล ใหมีความรวดเร็วในการประมวลผล สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงาน และการ

ออกรายงานขอมูลตามที่กําหนดได ทั้งยังเปนระบบฐานขอมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การดําเนินงาน 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 อบก. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนพัฒนา

ระบบสารสนเทศ พ.ศ. 2558 – 2560 แลวเสร็จ จํานวน 4 ระบบ คือ 1) ระบบการจัดการเอกสาร 2) ระบบ

อํานวยการประชุม 3) ระบบการพาหนะ และ 4) ระบบการรายงาน ยังคงเหลืออีก 4 ระบบ คือ 1) ระบบ

บริหารงานบุคคล  2) ระบบงานการเงิน  3) ระบบฐานขอมูลภาคีเครือขาย  4) ระบบงานพัสดุ เนื่องจากไมได

รับการจัดสรรงบประมาณ 

โดยระยะที่ผานมาดังกลาว อบก. ไดใชงบประมาณในการวางระบบโครงสรางพื้นฐานและพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคกรทั้งสิ้น 14,985,529.02 บาท คิดเปนรอยละ 1.67 ของ

งบประมาณทั้งหมด (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 การลงทุนดานระบบบริหารจัดการขององคกรตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2560 

ปงบประมาณ งบประมาณ 

(รวมทุกแหลง) 

งบประมาณ คิดเปนรอย

ละ ดานครุภัณฑ ระบบฐานขอมูล รวม 

พ.ศ. 2554 99,844,800.00 380,361.17 1,998,975.00  2,379,336.17 2.38 

พ.ศ. 2555 98,157,525.00 760,392.85 - 760,392.85 0.77 

พ.ศ. 2556 110,809,395.00 891,700.00 1,901,800.00  2,793,500.00 2.52 

พ.ศ. 2557 131,232,990.00 526,000.00 508,000.00  1,034,000.00 0.79 

พ.ศ. 2558 14,5048,557.98 2,445,000.00 1,350,000.00  3,795,000.00 2.62 

พ.ศ. 2559 147,541,206.24 1,538,000.00 - 1538,000.00 1.04 

พ.ศ. 2560 164,125,190.42 685,300.00 2,000,000.00  2,685,300.00 1.64 

รวม 896,759,664.64 7,226,754.02 7,758,775.00 14,985,529.02 1.67 
หมายเหตุ   ป 2554 ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ระบบบริหารทรัพยากรองคกร 1.9 ลบ.  และโปรแกรมหองสมุด 0.0988 ลบ. 
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  ป 2556 ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ระบบบริหารทรัพยากรองคกร 1.5 ลบ.  และโปรแกรมสําหรับงานเอกสารทั่วไป 0.4018 ลบ. 

 ป 2557 ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ระบบบริหารทรัพยากรองคกร 0.5 ลบ. 

 ป 2558 ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารองคการฯ (e office) 1.35 ลบ. 

 ป 2560 ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ระบบสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารองคการฯ (e office) 2.00 ลบ. 

 

เพื่อใหการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของ อบก. เปนไปตามท่ีกําหนดไว สามารถตอบสนองการบริหาร

จัดการภายในองคกรไดอยางครบถวน ทั้งในดานของการสังเคราะหรายงานเพื่อใชเปนฐานขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหาร และสนับสนุนใหเกิดการบริหารจัดการภายในองคกรที่มีรูปแบบการปฏิบัติงานผาน

เครือขายสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มชองทางการสื่อสารภายในองคกร อบก. จึง

ไดทบทวนแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดทําแผนการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2560 

- 2562 โดยพิจารณาตามแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่ยังคงเหลืออีก 4 ระบบ และการพัฒนาปรับปรุง

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองคกรที่มีอยูเดิมใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.2.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกผูใชระบบ   

2.  ลดคาใชจายจากการดําเนินงานตางๆ ภายในสํานักงาน ลดการใชทรัพยากร และลดปญหาการ

จัดทําจัดเก็บเอกสารซ้ําซอน โดยใชหลักการ Less paper office 

3. ลดการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร 
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5.2.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองคการ รวมถึงการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารและเจาหนาที่ของ 
อบก. สามารถเขาถึงระบบฯ ไดอยางรวดเร็วตามขั้นตอนของการบริหาร โดยสามารถใชระบบฯ ไดอยางสมบูรณ ภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5.2.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 

อบก. กําหนดการดําเนินงานเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการการใหและการรับบริการภายในองคกรไดทั้งหมด ดังนี้ 

ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

1. ระบบการ
รายงาน 

ใชวิธีการสรางแบบฟอรม 
และแจงเวียนหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการ 

ทุกหนวยงานรายงานผลการ
ดําเนินงานผานระบบเพื่อใหผูที่
ตองการขอมูลสามารถนําขอมูล
ในระบบไปรายงานผลได 

1.ผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการ
บริหาร กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานและการใชจายเงิน 
2.เปนฐานขอมูลในการใชรายงานผล
การดําเนินงานตางๆ เมื่อถูก
หนวยงานรองขอ 
3.เปนฐานขอมูลในการดําเนินงานของ
องคกรที่ใชรวมกัน 

การสรางระบบแบบฟอรมและการรายงานขอมูล เชน การ
รายงานภารกิจหลัก การรายงานการเงิน รายงานประจําป 
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานรายงาน
ผลการดําเนินงานกระทรวงรายสัปดาห รายเดือน ไตรมาส ฯลฯ 

2. ระบบงาน
การเงิน 

มีระบบเดิม (ERP) 
รองรับการดําเนินงานใน
ปจจุบัน  ซึ่งเปนฐานใน
การพัฒนาเพิ่มเติมตาม
ความตองการของ
ผูรับบริการ 

เชื่อมโยงจากระบบเดิม (ERP) 
เฉพาะสวนที่มีความตองการของ
ผูรับบริการ ใหสามารถตรจสอบ
สถานะการเบิกจาย การแจง
กรณีเอกสารมีขอผิดพลาด ผาน
ระบบอิเลคทรอนิกส 

1.ทราบรายละเอียดขอมูลเอกสารที่
ตองนําสงในการเบิกจายและรับเงิน
กับการเงิน 
2.สามารถตรวจสอบสถานะการ
เบิกจายทางการเงินไดทั้งดานของผูให
และผูรับบริการ 

ความตองการเพิ่มเติม 
1.ขั้นตอนการสง เอกสาร และเอกสารที่ ใชประกอบการ 
การเบิกจายเงิน 
2.การติดตามสถานะการเบิกจาย เชน  อยูระหวางการตรวจ
เอกสาร รวมถึงการแจงกรณีที่ เอกสารไมครบถวน อนุมัติ 
เบิกจาย โดยเปนการเชื่อมตอกับระบบERP 
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ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

3. ขอปฏิบัติและระเบียบการเงินที่เกี่ยวของ 
3. ระบบงาน
พัสดุ 

มี ร ะ บ บ เ ดิ ม  (ERP) 
รองรับการดําเนินงาน ซึ่ง
เปนฐานในการพัฒนา
เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม ค ว า ม
ตองการของผูรับบริการ 

พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ดิ ม  (ERP) 
ตรวจสอบสถานะคลังสินค า
คงเหลือและการแสดงสินคา
ทั้งหมดในรูปแบบรายชื่อและ
รู ป ภ า พ  ข น า ด ข อ ง สิ น ค า 
(Catalog) ผานระบบอิเลกทรอ
นิกส 

1.ลดความผิดพลาดในการเลือก
รายการในการเบิกสินคา 
2.หนวยงานที่รับผิดชอบเมื่อทราบ
สถานะคลังสินคาคงเหลือจะสามารถ
เตรียมการไดอยางทันทวงที 

ความตองการเพิ่มเติม 
1.การตรวจสอบสถานะคลังสินคาคงเหลือและการแสดงสินคา
ทั้งหมดในรูปแบบรายชื่อและรูปภาพ ขนาดของสินคา (Catalog) 
2.การออกรายงานหรือการสงตอขอมูลเพื่อใหงานพัสดุ 
3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางผานระบบอิเลคทรอนิกส 

4. ระบบ
ฐานขอมูล
ภาคีเครือขาย 

ไมมีระบบในการ
ดําเนินการ จึงทําใหใน
ปจจุบันไมมีระบบท่ี
รวบรวมฐานขอมูลภาคี
เครือขาย 

เพื่อทําใหองคกรมีฐานขอมูล
หน ว ย ง านภายนอก  ลู กค า
สัมพันธ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ภาคี เ ครื อข ายขององค กรที่
เกี่ยวของ 

1 . มี ฐ า น ข อ มู ล ใ น ก า ร ติ ด ต อ
ประสานงานระหวางองคกรและ
หนวยงานภายนอกอื่น 
ที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการของ 
องคกร 
2.มีฐานขอมูลของลูกคาสัมพันธ ผูมี
สวนไดสวนเสียและภาคีเครือขายของ
องคกร 
 

1.ระบบการจัดเก็บขอมูลลูกคา โดยมีระบบ Contact  
 กลุมของขอมูลองคกร  หรือบริษัทลูกคา เชน กําหนดกลุม

เปน 1.กลุม VIP, 2. กลุมลูกคาเกา, 3.กลุมลูกคาใหม  เปน
ตน    

 ชื่อองคกร/บริษัท ลูกคา -จะสามารถ ใส ขอมูล ชื่อที่อยู 
บริษัท แผนที่ ฯลฯ ไดครบถวน 

 รายชื่อผูติดตอ – สามารถเพิ่มขอมูลผูติดตอไดหลายคน ใน 
1 บริษัทลูกคา เนื่องจากความเปนจริง อาจตองติดตอหลาย
ฝาย หลายคน ใน 1 บริษัท 

โดยสามารถคนหาขอมูลลูกคาได จาก ชื่อบริษัท , ที่อยูบริษัท ,
เบอรโทร ของบริษัท ,เว็บไซตของบริษัท ชื่อบุคคลที่ติดตอ , 
เบอรมือถือ , เบอรโทร, อีเมล เปนตน 
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ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

5. ระบบ
บริหารงาน
บุคคล 

มีระบบเดิม (ERP) ที่มี
รายละเอียดขอมูลของ
บุคลากรดานตาง ๆ ซึ่ง
เปนฐานขอมูล 

พัฒนาตอยอดจากระบบเดิม 
(ERP) ตามความตองการของ
ผูรับบริการ เชน ขอมูลสถิติ
ตางๆ สิทธิ์การเขาดูขอมูลของ
บุคคลผานระบบอิเลคทรอนิกส
ที่มีการเชื่อมโยงกับระบบเดิม 
(ERP)  

1.เปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารใน
การใช เปน เครื่ อ งมือช วย ในการ
ตัดสินใจ 
2.องคกรมีฐานขอมูลบุคลากรในทุก
ดาน 
3.บุคลากรไดทราบถึงสถานะของ
ตนเองในทุกดาน เชน การเลื่อนขั้น 
การฝกอบรม การลา เปนตน 

ความตองการเพิ่มเติม 
1. ศึกษาการจัดวางระบบการบริหารทรัพยากรบุคลากร และ
ออกแบบการสราง และรูปแบบการเขาถึงขอมูลโดยเชื่อมโยงกับ
ระบบเดิมที่มีอยู อาทิ ระบบการลางาน  ขอมูลสวนบุคคล  เชน 
การฝกอบรม ประวัติการศึกษา การเลื่อนขั้นระบบการขออนุมัติ
ตางๆ เชน การลาศึกษาตอ การขอเอกสารรับรองการฝกอบรม 
2. กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. สรางการคนหาและการออกรายงานรูปแบบตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 
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5.2.5 การจัดลําดับความสําคัญของระบบเพื่อดําเนินการ 

 

ระบบ 
ระดับ 

ความสําคัญ 
เหตุผลสนับสนุนการดําเนินการ 

1.ระบบการรายงาน สูง 1. เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารในการใชเปนเครื่องมือชวย
ในการตัดสินใจ 
2. เพื่อเปนฐานขอมูลในการใชรายงานผลการดําเนินงานตางๆ  
เมื่อถูกหนวยงานรองขอ 
3. เพื่อเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานขององคกรที่ใชรวมกัน 

2.ระบบงานการเงิน สูง 1. ไดทราบรายละเอียดขอมูลเอกสารที่ตองนําสงในการเบิกจาย
และรับเงินกับการเงิน 

2. สามารถตรวจสอบสถานะการเบิกจายทางการเงินไดทั้งดาน
ของผูใหและผูรับบริการ 

3.ระบบงานพัสดุ กลาง เพื่อใหมีระบบการตัดสตอคของจํานวนวัสดุสํานักงานและแสดง
สถานะตามความเปนจริง (Real time) 

4.ระบบฐานขอมูลภาคี
เครือขาย 

กลาง 1.  เพื่อมีฐานขอมูลในการติดตอประสานงานระหวางองคกรและ
หนวยงานภายนอกอื่นที่เก่ียวของกับการดําเนินกิจการของ
องคกร 

2.  เพื่อมีฐานขอมูลของลูกคาสัมพันธ ผูมีสวนไดสวนเสียและ
ภาคีเครือขายขององคกร 

5.ระบบบริหารงาน
บุคคล 

สูง 
(ตองรอเตรียมความ
พรอมในการศึกษา
การจัดวางระบบ) 

1. เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารในการใชเปนเครื่องมือชวย
ในการตัดสินใจ 

2. เพื่อใหองคกรมีฐานขอมูลบุคลากรในทุกดาน 
3. บุคลากรไดทราบถึงสถานะของตนเองในทุกดาน เชน การ

เลื่อนขั้น การฝกอบรม การลา เปนตน 

5.2.6 ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 

ระบบ 
ระยะเวลาดําเนินการ(ปงบประมาณ) 

งบประมาณ 
2560* 2561** 2562** 

1. ระบบการรายงาน 

 
      

2,000,000 

2. ระบบงานการเงิน       
2,000,000 

3. ระบบงานพัสดุ       
4. ระบบฐานขอมูลภาคี

เครือขาย 
      

1,500,000 

5. ระบบบริหารงานบุคคล 
 

      
4,000,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,000,000 2,000,000 5,500,000 9,500,000 
หมายเหตุ  *  ป งปม. 2560 ไดรับอนุมัติงบประมาณแผนดินแลว  
          **การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ขึ้นอยูกับงบประมาณที่ไดรับ และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับแผนงานที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม 
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5.2.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน

1. จัดประชุมชี้แจง ศึกษาสํารวจขอมูลความตองการ 
แผนการดําเนินงาน ประชุมสํารวจและรวบรวมขอมูล สํารวจ วิเคราะหความตองการและสรุปผล
รายงานเบื้องตน 

2. ติดตั้ง และทดสอบโปรแกรม โดยออกแบบและกําหนดคุณลักษณะเพื่อจัดหาระบบและรวบรวม
ขอมูลสําหรับการนําเขาระบบ ปรับแตงระบบตามความตองการ  
มาตรฐานและการนําเขาขอมูล ทดสอบระบบ และจัดทํารายงานผลการวิเคราะหออกแบบ การ
กําหนดคุณลักษณะของระบบความตองการ การติดตั้ง และผลการทดสอบ

3. ปรับปรุง พัฒนาติดตั้ง ทดสอบโปรแกรมระบบ
และทดสอบระบบการทํางานของระบบ

4. ติดตั้งโปรแกรมระบบ และอบรมผูดูแลระบบ และผูใชงาน
 

5.2.8 การบริหารจัดการ

อบก. มีองคประกอบการบริหารจัดการองคกร 
กาซเรือนกระจกเปนผูมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
(ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ) และสํานัก
สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล 
ความรู (สพค.) ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก 
วิชาการ (สพว.) และกลุมงานพัฒนาระบบบริหาร 

  ทั้งนี้ การบริหารจัดการและการติดตามผลการดําเนินงานตามการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อใชในการบริหารองคการฯ ของ อบก

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

จัดประชุมชี้แจง ศึกษาสํารวจขอมูลความตองการ วิเคราะห และออกแบบระบบ
แผนการดําเนินงาน ประชุมสํารวจและรวบรวมขอมูล สํารวจ วิเคราะหความตองการและสรุปผล

ติดตั้ง และทดสอบโปรแกรม โดยออกแบบและกําหนดคุณลักษณะเพื่อจัดหาระบบและรวบรวม
ขอมูลสําหรับการนําเขาระบบ ปรับแตงระบบตามความตองการ  กําหนดแผนการทดสอบ
มาตรฐานและการนําเขาขอมูล ทดสอบระบบ และจัดทํารายงานผลการวิเคราะหออกแบบ การ
กําหนดคุณลักษณะของระบบความตองการ การติดตั้ง และผลการทดสอบ 
ปรับปรุง พัฒนาติดตั้ง ทดสอบโปรแกรมระบบ โดยดําเนินการปรับแตงและติดตั้งโปรแกรมระบบ 
และทดสอบระบบการทํางานของระบบงานและนําเขาขอมูลเริ่มตนในการทดสอบ
ติดตั้งโปรแกรมระบบ และอบรมผูดูแลระบบ และผูใชงาน 

การบริหารจัดการและการพัฒนาความสมบูรณของระบบ 

มีองคประกอบการบริหารจัดการองคกร โดยมีคณะกรรมการองคการบริหารจัดการ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ภายใตการดําเนินงานของ

และสํานัก ประกอบดวย สํานักอํานวยการ (สอก.) สํานักพัฒนาธุรกิจ 
สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.) สํานักยุทธศาสตร (สนย.) สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร

ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.) สํานักงานสื่อสารองคกร (สสอ.) สํานักพัฒนาและสนับสนุน
และกลุมงานพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) 

ทั้งนี้ การบริหารจัดการและการติดตามผลการดําเนินงานตามการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของ อบก. จะดําเนินการตามผังโครงสรางองคกร ดังนี้ 
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วิเคราะห และออกแบบระบบ โดยจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประชุมสํารวจและรวบรวมขอมูล สํารวจ วิเคราะหความตองการและสรุปผล

ติดตั้ง และทดสอบโปรแกรม โดยออกแบบและกําหนดคุณลักษณะเพื่อจัดหาระบบและรวบรวม
กําหนดแผนการทดสอบ

มาตรฐานและการนําเขาขอมูล ทดสอบระบบ และจัดทํารายงานผลการวิเคราะหออกแบบ การ

โดยดําเนินการปรับแตงและติดตั้งโปรแกรมระบบ 
งานและนําเขาขอมูลเริ่มตนในการทดสอบ 

โดยมีคณะกรรมการองคการบริหารจัดการ
ภายใตการดําเนินงานของผูบริหาร 

สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 
สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร

สํานักพัฒนาและสนับสนุน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการและการติดตามผลการดําเนินงานตามการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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5.2.9  การติดตามประเมินผล

  อบก. จะประเมินผลโครงการจากความพึงพอใจของผูใชบริการ ขอเสนอแนะตางๆ ของ
โครงการและความสมบูรณของระบบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามประเมินผล 

ประเมินผลโครงการจากความพึงพอใจของผูใชบริการ ขอเสนอแนะตางๆ ของ
โครงการและความสมบูรณของระบบ 
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5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศูนยขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก 

5.3.1  ความสําคัญและท่ีมา 

เพื่อตอบสนองตอภารกิจการเปนศูนยกลางขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจกเพื่อ ใหบริการขอมูล

ขาวสาร การดําเนินการดานสถานการณกาซเรือนกระจก แกทุกภาคสวน อบก.จึงไดดําเนินการพัฒนาศูนย

ขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก ขึ้นเพื่อ พัฒนา จัดทํา และรวบรวม ชุดขอมูลสถิติ องคความรูดาน

สถานการณกาซเรือนกระจก จากหลากหลายแหลง อาทิ ผลงานวิจัย ขาว/บทความ ขอมูลวิชาการดานตางๆที่

เกี่ยวของกับกาซเรือนกระจกข้ึนเพื่อใหบริการ โดยปจจุบันสามารถแบงตามประเภทของขอมูลวิชาการ ไดดังนี้  

 ขอมูลจากอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ขอมูลนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก และ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ขอมูลการพยากรณปริมาณกาซเรือนกระจกของประเทศไทย  

 การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจก  

 กิจกรรมการลดกาซเรือนกระจก  

 ขาว/บทความดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 ขอมูลเกษตรกรรม ปาไมการจัดการปาไม และศักยภาพ ในการกักเก็บคารบอน  

 ขอมูลเทคโนโลยยีการจัดการกาซเรือนกระจก  

 ขอมูลกิจกรรมสังคมคารบอนต่ํา  

 ชุดขอมูลสถิติโครงการลดกาซเรือนกระจกภายใตการสงเสริมและสนับสนุนของอบก. 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 อบก. ไดวางแผนพัฒนา ปรับปรุงชุดขอมูลสถิติ และ

รวบรวมชุดขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจกใหเปนปจจุบันที่สุดอยางตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหทุกภาคสวน

สามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนตอไป 

5.3.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงชุดขอมูลสถิติ และรวบรวมชุดขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก 

5.3.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

มีการพัฒนา ปรับปรุงชุดขอมูลสถิติ และรวบรวมชุดขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจกอยาง

ตอเนื่อง 
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5.3.4  ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ

(ปงบประมาณ) 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง และรวบรวมชุดขอมูล

สถานการณกาซเรือนกระจก 

   ศขก. 

 

 

5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การใหบริการขอมูลสาธารณะในรูปแบบดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ

ใหบริการภาครัฐที่สะดวก และเขาถึงไดงาย  

5.4.1  ความสําคัญและท่ีมา 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ตระหนักดีถึงภารกิจการเปน

ศูนยกลางขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจกเพ่ือ ใหบริการขอมูลขาวสาร การดําเนินการดานสถานการณกาซ

เรือนกระจก จึงไดดําเนินการพัฒนาชองทางออนไลนตางๆขององคการ (เว็บไซต แอพพลิเคชั่นบน

โทรศัพทมือถือ และสื่อสังคมออนไลน) เพื่ออํานวยความสะดวกแกทุกภาคสวนในการเขาถึงบริการ   

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 อบก. ไดวางแผนพัฒนา และปรับปรุงชองทางออนไลน

ตางๆขององคการ ใหตรงตามมาตรฐานภาครัฐกําหนด พรอมพัฒนาชองทางการรับฟงความคิดเห็นจากภาค

ประชาชน และภาคธุรกิจ ผานทางเว็บไซต และแอพพลิเคชั่นบนมือถือขององคการ เพื่อสงเสริมใหเกิดการมี

สวนรวมของประชาชน กับหนวยงานของภาครัฐ ตามเปาหมายของรัฐบาล นอกจากนี้ อบก.ยังวางแผน 

เผยแพรชุดขอมูลดานตางๆที่เปนประโยชนตามมาตรฐานการเปดเผยขอมูล เพื่อความสะดวกในการนําไปใช

ประโยชนแกทุกภาคสวน 

5.4.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

เพื่อใหผูใชบริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงหนวยงานของรัฐ สามารถคนหา และ

เขาถึงขอมูลขององคการไดงาย  

5.4.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

มีการเปดเผยขอมูลสถิติในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถนําไปใชงานไดทันที รวมทั้ง มีการ

พัฒนาและปรับปรุงชองทางการใหบริการออนไลนประเภทตางขององคการ ใหสามารถรองรับขอคิดเห็นของ

ประชาชน เพื่อนําความคิดเห็นเหลานั้นมาปรับปรุงการดําเนินการภายในและพัฒนาการใหบริการที่ตรงตาม

ความตองการมากยิ่งข้ึน 

 ดําเนินการตอเน่ือง 
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5.3.4  ระยะเวลาดําเนินการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ

(ปงบประมาณ) 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. โครงการพัฒนาและปรบัปรุงชองทางการใหบริการ

ออนไลน 

- เว็บไซตหลัก องคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก 

- แอพพลิเคชั่นบนมือถือ “Carbon 4 Thai”  

2. การเปดเผยขอมลูขององคการในรปูแบบไฟล

อิเล็กทรอนิกส ที่สามารถนาํไปใชงานไดทันที 

3. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมลู

แบบเว็บเซอรวสิ 

 

    

 

ศขก. 

 

ศขก. 

ทุกสํานัก/ศูนย 

 

ศขก. 

 

 
หมายเหตุ  *  การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ข้ึนอยูกับงบประมาณที่ไดรับ และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับแผนงานที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม 

              **อางอิงแนวทางการยกระดับการดําเนินงานดานสารสนเทศ ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ตามนโยบายการเปนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

5.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานดิจิทัลที่พรอมตอการ

ทํางานในสภาพแวดลอมดิจิทัล (E-Officer with digital capability) 

5.5.1  ความสําคัญและท่ีมา 

เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบก. เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง

ปลอดภัยและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหาย 

แกองคการ อีกทั้งเปนการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2495 มาตรา 5 ใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัต ิ

ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานใดๆ ดวยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิสกกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได อบก. จึงได

จัดทําแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ขึ้นเพื่อเปนแนวทาง

ปฏิบัติในการใชงานระบบสารสนเทศ และเครือขายขององคการ 

สําหรับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 อบก.วางแผนการสื่อสารและเผยแพร 

นโยบายของหนวยงานในดานการคุมครองขอมูล และสื่อสารนโยบายดานการคุมครองขอมูลของหนวยงาน

ใหกับ เจ าหน าที่ ภ าย ในหน วยงานได รั บทราบ และดํ า เนินการจัดกิ จกรรมฝกอบรมใหความรู  

ดานความปลอดภัยในการใช IT Security กฎระเบียบการใชงานระบบสารสนเทศขององคการ พรอมมีการ

 
ดําเนินการตอเน่ือง 
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พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ขององคการ พรอมใหความสําคัญกับการพัฒนาเจาหนาที่ของอบก. ใหมี

ความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางถูกตอง และการพัฒนาบุคคลากรในสาขา

เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ใหมีความรู ความสารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  

5.5.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ 

และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ 

อบก. 

5.5.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

มีการพัฒนาแผนความพรอมตอ เนื่ อง เพื่ อสานตอภารกิจ /อํานาจหน าที่ ของผู บริหาร 

ดานสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดําเนินการตามภารกิจ พรอมมีการสื่อสารและเผยแพร 

นโยบายของหนวยงานในดานการคุมครองขอมูล และสื่อสารนโยบายดานการคุมครองขอมูลของหนวยงาน

ใหกับเจาหนาที่ภายในหนวยงาน และมีการจัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู ดานความปลอดภัยในการใช IT 

Security กฎระเบียบการใชงานระบบสารสนเทศขององคการ รวมถึงมีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของ

องคการ ในทักษะเชิงดิจิทัล (ทั้งในระดับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO และระดับ

ปฏิบัติงาน) เชน ผานการเขารวมการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไดรับการรับรอง

อยางเปนทางการ  
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5.5.4  ระยะเวลาดําเนินงาน 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาดําเนินการ

(ปงบประมาณ) 
หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 
2560 2561 2562 

1. โครงการพัฒนาความรูดานดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน

ใหแกเจาหนาที่องคการ 

- การจัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู กฎระเบยีบดาน

ความปลอดภัยในการใชงานระบบสารสนเทศของ

องคการ ใหแกเจาหนาที่ อบก. 

- การฝกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรซึ่งรับผดิชอบดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการ

(ทั้งในระดับผูบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

หรือ CIO และระดับปฏบิัติงาน) 

- การเผยแพร และประชาสัมพันธ กฎ ระเบยีบ และ

องคความรูดานสารสนเทศ ผานทางระบบ  

intranet ขององคการ 

2. โครงการ จดัทําแผนความพรอมตอเนื่องเพื่อสานตอ

ภารกิจ/อํานาจหนาท่ีของผูบริหารดานสารสนเทศ (CIO 

Model Role) 

    

 

ศขก. 

 

 

สอก./ ศขก. 

 

 

 

 

ศขก. 

 

 

ผูบริหาร

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ระดับสูง/ ศขก. 

 
หมายเหตุ  *  การดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม ข้ึนอยูกับงบประมาณที่ไดรับ และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับแผนงานที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม 

              **อางอิงแนวทางการยกระดับการดําเนินงานดานสารสนเทศ ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก ตามนโยบายการเปนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดําเนินการตอเนื่อง 

 ดําเนินการตอเนื่อง 

 ดําเนินการตอเนื่อง 
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เอกสารอางอิง 

การยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคการ

เพื่อรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ไดดําเนินการจัดทําแผนการ

จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ใชในการบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2562 ในยุทธศาสตร ที่ 1 การยกระดับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารขององคการเพื่อรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจ และ รองรับปฏิบัติงานของบุคลากรใหม ผูบริหาร และหนวยงานภายใน อบก. 

รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก และ 

ศูนยขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก 

แผนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2560 

รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ

หนวย 

รวม 

MICT MNRE DEPT 

(1) เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หนวยโดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี ้

1) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลักรวม(Compute core)จํานวนไมน

อยกวา 10 แกน (10 core) ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz หรือ 

2) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก(core)จํานวนไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2core) และมีหนวยความจาํ แบบ Smart Cache 

Memory ขนาดไมนอยกวา4MBตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา1.7GHzหรือ 

3) ในกรณีที่มีจํานวนแกนหลัก(core)จํานวนไมนอยกวา 2 แกน

หลัก (2   core) และมหีนวยความจํา แบบ Smart Cache 

Memoryขนาดไมนอยกวา3 MBตองมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา2.7 GHz 

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมน

อยกวา 4 GB  

 มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard disk) ขนาดความจไุมนอยกวา 500 

   3 

เครื่อง 

21,000 63,000 



 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)   22 | P a g e  

 

รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ

หนวย 

รวม 

MICT MNRE DEPT 

GB จํานวน 1 หนวย 

 มีจอภาพชนิด WXGA หรือ ดีกวามีขนาดไมนอยกวา12 นิ้ว 

 มี DVD -RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base -T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ

Bluetooth 

(2)  เคร่ืองสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา1 kVA (630 Watts)  

 สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา15 นาท ี

   10

เครื่อง 

6,100 61,000 

(3)  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแม

ขาย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

   1 

ชุด 

20,000 20,000 

(4)  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร และ 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใชงานประเภทติดต้ังมา

จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถกูตองตามกฎหมาย 

   3 

ชุด 

3,800 11,400 

(5) อุปกรณ SSL VPN 

 พรอมสิทธิ์การเขาใชงานพรอมกัน 35 คน (concurrent user) 

 รองรับสิทธิ์การเขาใชงานพรอมกันสูงสุด  100 คน 

 อุปกรณมีขนาด 1 U 

 มีเวลาเฉลี่ยระหวางการเสยีหาย (MTBF) ไมมากกวา 212 khrs 

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base- T RJ45 

 มีชอง USB ไมนอยกวา 1 ชอง 

 สามารถเขาถึงตัวเครื่องไดจากหลากหลายอุปกรณ (พีซ,ี คอมพิว 

เตอรโนตบุค อุปกรณสมารทโฟนแทบเล็ต) ผานระบบปฏิบัติการ 

Microsoft Window, Apple Mac Os, Linux, Apple iOS, 

Google Android, Nokia Symbian, Microsoft Windows 

Mobile เปนตน 

   1 เครื่อง 374,500 374,500 

(6) อุปกรณกระจายสัญญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง  

 มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของOSI Model 

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base- T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา24 ชอง 

 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบ

เครือขายทุกชอง 

   1 เครื่อง 42,800 42,800 
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รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ

หนวย 

รวม 

MICT MNRE DEPT 

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรมWeb Browser 

ได 

 มีAccess Point Controller 
(7) อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)  

 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b,gและn ไดเปน 

อยางนอย 

 สามารถทํางานที่คลื่นความถี2่.4 GHz หรือดีกวา 

 สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐานWPA และ WPA2 ไดเปน 

อยางนอย 

 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1 ชอง 

 สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over 

Ethernet)หรือดีกวา 

 มีเสาสัญญาณรับ-สงขอมูลจํานวนไมนอยกวา 6 เสา 

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser 

ได 

   7 เครื่อง 10,700 74,900 

(8) คาบริการติดต้ัง เดินสายระบบ เครือขาย (LAN สําหรับ 

Access Point จํานวน 6 จุด พรอมอุปกรณสาย LAN และ

Accessories ตางๆ จํานวน 1 ระบบ และการบริหารจัดการและ

บํารุงระบบเครือขาย 1 ป 

   1 

ระบบ 

40,700 40,700 

(9) วัสดุคอมพิวเตอร 

 หมึกพิมพ  

 แผน CD-R, DVD, ซองใสและกลองใส 

   1 

ชุด 

300,000 300,000 

(10) คาบริการสื่อสารคอมพิวเตอร/คาอินเตอรเน็ต    12 

เดือน 

29,733.33 356,800  

รวม 1,345,100 
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แผนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2561 

รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ
หนวย 

รวม 
MICT MNRE DEPT 

(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือ

ดีกวา สําหรบัคอมพิวเตอรแมขาย (Server) โดยเฉพาะและมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไม

นอยกวา 1 หนวย 

 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ  

64 bit มีหนวยความจําแบบ Cache Memory  

ไมนอยกวา 15 MB 

 มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา  

มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 

 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ 

SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาทีหรือ ชนิด 

Solid State Drives หรือดีกวา และมีขนาดความจไุมนอยกวา 

140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

 มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ

ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 

 มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  

2 ชอง 

 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว  

จํานวน 1 หนวย 

 มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap  

จํานวน 2 หนวย 

   1 
เครื่อง 

120,000 
 

120,000 
 

(2)  ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Server) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย (นอกมาตรฐาน) 

 

   1 
ชุด 

30,000 
 

30,000 
 

(3)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 

หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 

   26 
เครื่อง 

22,000 572,000 
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รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ
หนวย 

รวม 
MICT MNRE DEPT 

 โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.7 GHz 

จํานวน 1 หนวย 

 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB 

 มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือดีกวา ดังน้ี 

1)  เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB หรือ 

2)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่

สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 1 GB หรือ 

3)  มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก 

แบบ Onboard Graphics ที่ม ี

 ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 1 GB 

 มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไม

นอยกวา 4 GB 

 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาด

ความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 หนวย 

 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

 มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 มีแปนพิมพและเมาส 

 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 

600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18.5นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

(4)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สาํหรับงานประมวลผล 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 

จํานวน 1 หนวย โดยมีคณุลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง  

หรือดีกวา ดังน้ี 

1)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม

นอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม

นอยกวา 2.1 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก 

   3 
เครื่อง 

21,000 63,000 
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รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ
หนวย 

รวม 
MICT MNRE DEPT 

(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ 

2)  ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม

นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม

นอยกวา 2.4 GHz 

 มีหนวยความจาํหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอย

กวา 8 GB 

 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจไุมนอยกวา 1 

TB จํานวน 1 หนวย 

 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

 มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ 

Bluetooth 

(5) เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) 

จํานวน 1 หนวย โดยมีคณุลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี ้

1)  ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย

กวา 2 MB โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

1.8 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก (Graphics 

Processing Unit) ไมนอยกวา 6 แกน หรือ 

2)  ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย

กวา 3 MB ตองมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

2.0 GHz 

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอย

กวา 4 GB 

-  มีหนวยจดัเก็บขอมลู (Hard Drive) ขนาดความจไุมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย 

-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 

และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

-  มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

   5 เครื่อง 16,000 80,000 
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รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ
หนวย 

รวม 
MICT MNRE DEPT 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b, g, n) และ 

Bluetooth  

(6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครือ่ง

คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย (Professional)  

   29 
ชุด 

5,900 171,100 

(7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตัิการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรและเครือ่ง

คอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 

(OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

   5 
ชุด 

3,800 19,000 

(8) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดําแบบ Network แบบท่ี2 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพมิพรางไมนอยกวา 40 หนาตอนาที (ppm) 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอตัโนมัตไิด 

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส

กระดาษไดไมนอยกวา 500 แผน 

   1 
เครื่อง 

41,000 41,000 

(9) อุปกรณบันทึกขอมลูแบบ Removable Disk Backup    4 
ชุด 

15,000 60,000 

(10) เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA (2,100 Watts) 

- มีชวงแรงดันไฟฟา Input (VAC) ไมนอยกวา 220+/-25% 

- มีชวงแรงดันไฟฟา Output (VAC) ไมมากกวา 220+/-5% 

- สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 
เครื่อง 

 
 
 
 
 

35,000 
 
 
 
 
 
 

35,000  
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รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ
หนวย 

รวม 
MICT MNRE DEPT 

(11) เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี

(นอกมาตรฐาน) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ 

Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน 

- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอรหรอื แบบ LED 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB 

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาํไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm) 

- มีความเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ ส)  ีได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document Feed) 

- สามารถถายสาเนาเอกสารได  ํ  ทั้งสีและขาวดาํ 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส

กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(12) เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED ส ี

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ 

Fax ภายในเครื่องเดยีวกัน 

- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอรหรอื แบบ LED 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB 

- มีชองเช่ือมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีความละเอียดในการพมิพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพมิพรางขาวดาํไมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm) 

- มีความเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา 22 หนาตอนาที (ppm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ ส)  ีได 

 
 

  1 
เครื่อง 

 
 

 

17,000 17,000 
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รายการ SPEC จํานวน ราคาตอ
หนวย 

รวม 
MICT MNRE DEPT 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document Feed) 

- สามารถถายสาเนาเอกสารได  ํ  ทั้งสีและขาวดาํ 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส

กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

(13) คอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล สําหรับงานกราฟฟก รุน 27 

นิ้ว โปรเซสเซอร 3.3 GHz 

   
 

1 
เครื่อง 

94,000 
 

94,000 
 

(14) ซอรฟแวรสําหรับการออกแบบกราฟฟค ปรับและตกแตงภาพ 

จํานวน 3 ไลเซน 

   
 

3 
เครื่อง 

90,000 
 

270,000 
 

(15) เครื่อง Scanner    
 

1 
เครื่อง 

20,000 
 

20,000 
 

(16) เครื่องสํารองไฟ 1 kVA    
 

3 
เครื่อง 

5,800 17,400 

รวม 1,662,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

 

แนวทางการยกระดับ

ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

ตามนโยบายการเปน

ความเปนมา 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

ดําเนินงานดานสารสนเทศขององคกร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 

ติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สําหรับหนวยงาน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม

ติดตามดังกลาวสามารถแบงออกเปน

1. นโยบายและแผนปฏิบัติในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจน 

2. โครงสรางพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพพรอมตอการใชงาน 

Efficient Infrastructure)

3. ระบบบริหารจัดการภายใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถทํางานรวมกันได 

Office Practices) 

4. ศักยภาพของ เจาหนาที่ภาครัฐดาน

with digital capability) 

5. การบริการภาครัฐที่สะดวก และเขาถึงไดงาย

6. เทคโนโลยีอัจฉริยะและการติดตามถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชพัฒนาในรุปแบบ

ดิจิทัล (Smart technologies and practices)

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

เอกสารแนบ 

แนวทางการยกระดับการดําเนินงานดานสารสนเทศ

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก  

ตามนโยบายการเปนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. ไดวางแผนการยกระดับการ

ดําเนินงานดานสารสนเทศขององคกร เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สําหรับหนวยงาน ซึ่งถือเปนกรอบที่กําหนดไวสําหรับกา

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวม ที่จัดทําโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ สรอ

ติดตามดังกลาวสามารถแบงออกเปน 6 ดาน คือ  

นโยบายและแผนปฏิบัติในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจน (Policies and Practices)

โครงสรางพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพพรอมตอการใชงาน 

Efficient Infrastructure) 

ระบบบริหารจัดการภายใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถทํางานรวมกันได 

ศักยภาพของ เจาหนาที่ภาครัฐดานดิจิทัลที่พรอมตอการทํางานในสภาพแวดลอมดิจิทัล 

 

การบริการภาครัฐที่สะดวก และเขาถึงไดงาย(Accessible and convenient public services)

เทคโนโลยีอัจฉริยะและการติดตามถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชพัฒนาในรุปแบบ

Smart technologies and practices) 
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การดําเนินงานดานสารสนเทศ 

ของประเทศไทย 

ไดวางแผนการยกระดับการ

รัฐบาลดิจิทัลภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

๒๕๖๑) โดยอาศัยกรอบการ

ซึ่งถือเปนกรอบที่กําหนดไวสําหรับการประเมินความพรอม

ที่จัดทําโดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส หรือ สรอ. ทั้งนี้กรอบการ

s and Practices) 

โครงสรางพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพพรอมตอการใชงาน (Secure and 

ระบบบริหารจัดการภายใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่สามารถทํางานรวมกันได (Smart Back 

ดิจิทัลที่พรอมตอการทํางานในสภาพแวดลอมดิจิทัล (E-Officer 

Accessible and convenient public services) 

เทคโนโลยีอัจฉริยะและการติดตามถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชพัฒนาในรุปแบบ
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แผนภาพ 

กรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

โดยกรอบทั้ง 6 ดานจะประกอบไปดวยองคประกอบจํานวนทั้งสิ้น 29 ประเด็น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ลําดับ กรอบการตดิตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องคประกอบของกรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

1 นโยบายและแผนปฏิบัติในการพฒันารัฐบาล
ดิจิทัล (Policies and Practices) 

1.1 Citizen centric  and value creation 
1.2  Agency  ICT  strategy  to  support  national  digital 
government objectives  
1.3 E-Government cyber security  
1.4 E-Government e-laws and e-regulations compliance  
1.5 Data privacy  
1.6 Effective allocation of budgets 

2 โครงสรางพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย
และประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) 

2.1 Technology Infrastructure  
2.2 Data integration  
2.3 Data Centre  
2.4 Government Cloud  
2.5 Data authentication and verification 

3 ระบบบรหิารจดัการภายใน ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส (Smart Back Office 
Practices) 

3.1 Operational efficiency  
3.2 Digitalization of documents and services  
3.3 Dedicated employees for E-Government systems  
3.4 Inter-operability 

4 ศักยภาพของ เจาหนาที่ภาครัฐดานดิจิทัล
(E-Officer with digital capability) 

4.1 Public Personnel Capabilities 
4.2 E-Leader capabilities 
4.3 Leadership continuity plan    

5 การบริการภาครัฐที่สะดวก และเขาถึงได
งาย(Accessible and convenient public 
services) 

5.1 Public information and Services  
5.2 Depth of information and services  
5.3 Single point of access  
5.4 Innovation of e-services  
5.5 Open data  
5.6 Feedback  

6 เทคโนโลยีอัจฉรยิะและการนํามาใชพัฒนา
ในรุปแบบดิจิทัล (Smart technologies 
and practices) 

6.1 Digital society 
6.2 Open government  
6.3 Big data  
6.4Internet of things  
6.5 Business continuity practices  

ที่มา: สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
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ทั้งนี้ จากผลการสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของ อบก. ประจําป  2559 ภายใต

“โครงการสํารวจความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐระดับกรม” พบวา อบก.อยูในกลุม 

Developing คือมีพัฒนาการระดับความพรอมปานกลางรายละเอียดของคะแนนดังตารางขางลาง 

ตารางผลการสํารวจระดับความพรอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของ อบก. 

 

จากผลการสํารวจดังกลาว ผอ.อบก ไดสั่งการให สํานัก/ศูนยที่เกี่ยวของ ปรับปรุงความพรอมของ

อบก.ใหกาวสูกลุม Rising Star ในป 2560 ตอไป ในการนี้ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ขององคการ  

รวมดวย ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจกไดวางแผนการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเรื่องดังกลาวเพื่อใหเปนไป

ตามเปาหมาย 

แผนการดําเนินงาน 

อบก.มีโอกาสที่จะพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับขีดความสามารถองคการ เพื่อเตรียมความพรอม 

และสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลเพื่อกาวเขาสูรัฐบาลดิจิทัลดังนี้ 
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แผนการยกระดับการดําเนินงานของ อบก. ตามนโยบายมุงสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

กรอบการติดตาม 
การพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล 

แนวทางการยกระดับ/ 
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดําเนินงาน 

เปาประสงค งบประมาณ 
การดําเนินการ

แลวเสร็จ 

นโยบายและแผนปฏิบัติในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Policies and Practices) 
Agency  ICT  
strategy  to  
support  national  
digital government 
objectives 

มแีผนซึ่งสนับสนุนใหประเทศ
สามารถบรรลุเปาหมายการเปน 
รัฐบาลดิจิทัลไดตามที่กําหนดไว 
เชน การพัฒนาEnterprise 
Architecture (EA)การพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และ
ทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
(Public and personnel 
capabilities) 

พัฒนาสถาปตยกรรม
ระบบขององคกร 
(Enterprise 
Architecture: EA) ของ
องคการ 

- สง จนท. ที่
เกี่ยวของเขารวม
ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
จัดทํา EA 

- พัฒนาระบบ EA 

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจใน
แนวทางการจัดทําEA อันจะกอใหเกิด
แผนกลยุทธดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

งบประมาณ
ประจําป ศขก. 

 

ไตรมาสที่ 4 
ของ
ปงบประมาณ 
2560 

Data privacy เพิ่มการสื่อสารและเผยแพร 
นโยบายของหนวยงานในดาน
การคุมครองขอมูล และสื่อสาร
นโยบายดานการคุมครองขอมูล
ของหนวยงานใหกับเจาหนาที่
ภายในหนวยงาน 
(พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

1. เผยแพร
พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

2. จัดกิจกรรมฝกอบรมให
ความรู ดานความ
ปลอดภัยในการใช IT 

1. เจาหนาที่ อบก. รับทราบถึง พรบ.
ขอมูลขาวสาร 

2. เตรียมความพรอม และเพิ่ม
ศักยภาพแกบุคลากร ทุกระดับของ
องคการ ใหมคีวามรูความสามารถใน 
การปฏิบัติงานสอดคลองกับ
เทคโนโลยีปจจุบัน และสามารถนํา

ไมมีคาใชจาย ไตรมาสที่ 1 
ของ
ปงบประมาณ 
2560 
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ของราชการ พ.ศ.2540) Security  กฎระเบียบ
การใชงานระบบ
สารสนเทศขององคการ 

ความรูที่ไดรับไปปรับใช ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ที่ไดรับ
มอบหมายและสอดคลองกับการให 
บริการประชาชนของหนวยงาน
ภาครัฐ 

โครงสรางพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) 

    

Data integration พัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนใช
ขอมูลจากหนวยงานอื่น (cross 
Inter-operability)   

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเชื่อมตอโครงขาย 
และแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานในการ
บริหารจัดการกาซเรือน
กระจก 

1. มีโครงสรางมาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ไดแก อบก.รวมกับ กรม
พฒันาพลังงานทดแทน และอนุรักษ
พลังงาน (พพ.)ภายใตโครงการ 
PMR: CS-7 

2. มีการศึกษาและพัฒนาความเปนไป
ไดในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการ
จัดการของเสียรวมกับ กรมควบคุม
มลพิษ 

1. งบประมาณ 
ภายใต
โครงการ 
PMR 

 
 
2. งบประมาณ

ประจําป 
ศขก. 

 

1. คาดวาจะ
แลวเสร็จ 
ไตรมาสที่ 4 
ปงบประมา
ณ 2561 

 
2. คาดวาจะ

แลวเสร็จ 
ไตรมาสที่ 4 
ปงบประมา
ณ 2560 

Government 
Cloud  

จัดเตรียมความพรอมในระบบ
สารสนเทศขององคการเพื่อ
รองรับการใชงานระบบคลาวด
คอมพิวติ้ง  

ศึกษาความเปนไปไดใน
การใชงานระบบคลาวด
คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing) 

ระบบสารสนเทศขององคการที่รองรับ
การใหบริการ ระบบคลาวดคอมพิวติ้ง  

งบประมาณ
ประจําป ศขก. 

ไตรมาสที่ 3 
ปงบประมาณ 
2560 

Data 
authentication and 

กําหนดกลไกการยืนยันตัวตน
เพื่อเขาสูระบบที่สําคัญของ

พัฒนาระบบยืนยันตัวตน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศที่สําคัญขององคการ 
มีกลไกการยืนยันตัวตนซึ่งมี

คาใชจาย
เพิ่มเติม

ระยะเวลาใน
การพัฒนา 



 องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)       35 | P a g e  

 

verification องคการใหเปนไปตามความ
เหมาะสมและจําเปนของ
องคการอยางเปนระบบ และ
สามารถตรวจสอบยอนหลังได 

ความมัน่คงปลอดภัยใน
การใชงานระบบของ
องคการ 

ประสิทธิภาพสูงข้ึน ประมาณ 
750,000 บาท 

ทดสอบ และ 
ติดตั้งระบบ 
ประมาณ 8 
เดือน 

ระบบบริหารจัดการภายใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
(Smart Back Office Practices) 

    

Operational 
efficiency 

กําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเจาหนาที่ภาครัฐ
ที่มีสวนรับผิดชอบในแตละงาน
อยางชัดเจน เชน การรับขอ
รองเรียน การรับขอเสนอแนะ
จากผูบริการ (มีวิธีขั้นตอนท่ี
ชัดเจน รูปแบบสําหรับการตอบ
รับที่ชัดเจน)  

พัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานระบบ E-
petition ขององคการ  

 

มีแนวทาง วิธีขั้นตอนที่ชัดเจนในการ
ดําเนินการเรื่องระบบรับเรื่องรองเรียน 

- ดําเนินการแลว
เสร็จภายใต
คณะทํางาน 

Green Office 
และเผยแพร
ผานชองทาง 
Intranet ของ

องคการ 
Inter-operability เตรียมความพรอมในการ

เชื่อมตอโครงขายระหวาง
หนวยงานภาครัฐอื่นๆ เชนการ
เชื่อมโยงโครงขายกับระบบ
กลาง หรือโครงขายเฉพาะของ
หนวยงาน (Private network) 
เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูลในการทํางาน และหรือ
บริการดิจิทัลระหวาง 2 
หนวยงานขึ้นไป (Cross Inter-

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเชื่อมตอโครงขาย 
และแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงานในการ
บริหารจัดการกาซเรือน
กระจก 

1. มีโครงสรางมาตรฐานในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ไดแก อบก.รวมกับ กรม
พฒันาพลังงานทดแทน และอนุรักษ
พลังงาน (พพ.)ภายใตโครงการ 
PMR: CS-7 

2. มีการศึกษาและพัฒนาความเปนไป
ไดในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการ
จัดการของเสียรวมกับ กรมควบคุม
มลพิษ 

1. งบประมาณ 
ภายใต
โครงการ 
PMR 

 
 
2. งบประมาณ

ประจําป 
ศขก. 

 

1. คาดวาจะ
แลวเสร็จ 
ไตรมาสที่ 4 
ปงบประมา
ณ 2561 

 
2. คาดวาจะ

แลวเสร็จ 
ไตรมาสที่ 4 
ปงบประมา
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Operability) ณ 2560 
ศักยภาพของ เจาหนาที่ภาครัฐดานดิจิทัล (E-Officer 
with digital capability) 

    

Public Personnel 
Capabilities 

มีการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่
ขององคการในทักษะเชิงดิจิทัล
มากยิ่งขึ้น เชน การจัดการ
ฝกอบรมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ให
ทั้งเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 
และระดับผูบริหาร สงเสริมการ
พัฒนาตามสายงานอาชีพ 
เพื่อใหเจาหนาที่องคการมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดานอยาง
เหมาะสม เชน ดานการใชงาน
ระบบเฉพาะเพื่อการทํางาน
ระบบหลัก ดานความปลอดภัย
ในการใช IT Security  และ
กฎหมาย/กฎระเบียบในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
เปน ตน 

1. เขารวมอบรม
สารสนเทศดานตางๆ
ของหนวยงาน 

2. เขารวมกิจกรรม
ฝกอบรมใหความรู 
ดานความปลอดภัยใน
การใช IT Security  
กฎระเบียบการใชงาน
ระบบสารสนเทศของ
องคการ 

เพื่อเตรียมความพรอม และเพิ่ม
ศักยภาพแกบุคลากร ทุกระดับของ
องคการ ใหมคีวามรูความสามารถใน 
การปฏิบัติงานสอดคลองกับเทคโนโลยี
ปจจุบัน และสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปปรับใช ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ที่ไดรับมอบหมายและสอดคลองกับ
การให บริการประชาชนของหนวยงาน
ภาครัฐ 

1. งบประมาณ
ประจําป 
ศขก. 

2. ไมมี
คาใชจาย 

ทั้งสอง 
กิจกรรม

ดําเนินงาน
ตอเนื่องเปน
ประจําทุกป 

E-Leader 
capabilities 

สนับสนุนปจจัยในการบริหาร
และทักษะที่เกี่ยวของดานการ
ดําเนินการ แกผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง

เพิ่มขีดความสามารถของ
ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของ
องคการ(CIO) ในการ

1. เพื่อใหผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงขององคการ มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม

1. งบประมาณ
กลาง
(คาใชจายใน
การพัฒนา

ดําเนินการ
ตอเนื่อง ตาม
ปงบประมาณ 
รวมกับฝาย
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(CIO) ของหนวยงาน เชนการ
เขารวมอบรมการวางกลยุทธ 
การบริหารจัดการ และการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (งาน
ดานสารสนเทศ) 

กํากับดูแลงานดาน
สารสนเทศ 

มาตรฐานสากล ซึ่งเปนประโยชนตอ
การบริหารโครงการตางๆ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ขององคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง สามารถ
วิเคราะหสถานการณปจจุบันที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและพรอมรับมือกับ
ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตไดเปน
อยางดี 

บุคคลากร) บุคคล 

Leadership 
continuity plan 

จัดทําแผนความพรอมอยาง
ตอเนื่องเพื่อสานตอภารกิจ/
อํานาจหนาที่ของผูบริหาร
ระดับสูง ที่จะหมดวาระเผื่อให
เกิดความตอเนื่องในการ
ดําเนินการตามภารกิจของ CIO 
ตอไป 

จัดทําแผนถายทอดงาน
ดานสารสนเทศ  

เพื่อใหการดําเนินการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของ
องคการสามารถดําเนินการไปไดอยาง
ตอเนื่อง 

ไมมีคาใชจาย ภายในไตรมาส 
3/2560 

การบริการภาครัฐที่สะดวก และเขาถึงไดงาย
(Accessible and convenient public services) 

    

Public information 
and services 

     

Single Point Access มีการบูรณาการทํางานรวมกัน วางแผนดําเนินงานที่ เพื่อใหผูรับบริการของหลายหนวยงาน งบประมาณจาก คาดวาจะแลว
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กับหนวยงานอื่นในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส เชน มีการ
ทํางานรวมกันกับหนวยงานอื่น
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และ
ผูรับบริการสามารถใชบริการ
ของหนวยงานอื่น โดยไมตอง
เดินทางไปติดตอหนวยงานนั้น
ดวยตนเอง 

เกี่ยวของในการทํา E-
service รวมกับหนวยงาน
อื่นๆ 

สามารถใชบริการของหนวยงานอื่น 
โดยไมตองเดินทางไปติดตอหนวยงาน
นั้นดวยตนเอง 

โครงการที่
เกี่ยวของ 

เสร็จ ไตรมาสที่ 
4 ปงบประมาณ 
2560 
 

Open data เปดเผยขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐใหสามารถนําไปใชงาน
ไดอยางอิสระอยางไมมีเงื่อนไข 
โดยเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่
สามารถนําไปใชงานไดทันที 
เชน csv, xml,json,shpเปนตน 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของดานขอมูลอยาง
ครบถวน 

พัฒนาและรวบรวม และ
ชุดขอมูล จากสํานักตางๆ 
เพื่อเผยแพรสูสาธารณะ 
ในรูปแบบไฟลที่ประชาชน
พรอมใชงาน 

เปนศูนยกลางขอมูลในการเผยแพร
ขอมูล สถิติ โครงการ หรือกิจกรรมการ
ลดกาซเรือนกระจกซึ่งอบกใหการ
สงเสริม และสนับสนุน 

ไมมีคาใชจาย ดําเนินการแลว
เสร็จ มิถุนายน 

2559  
(หลังจัดสง

แบบสอบถาม) 
ไดดําเนินการ
ปรับปรุงชุด
ขอมูลใหเปน
ปจจุบันอยาง

ตอเนื่อง 
Feedback เปดรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ผานชองทาง 
ออนไลนที่หลากหลาย เพื่อนํา
ความคิดเห็นเหลานั้นมา
ปรับปรุงการดําเนินการภายใน
และพัฒนาการใหบริการที่ตรง

พัฒนาชองทางรับฟงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมผานทาง 
Mobile Application 
ของ อบก. 

เพิ่มชองทางในการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนใหสะดวกยิ่งขึ้น 

งบประมาณ
ประจําป 2560 
ศขก. 
 

ภายในไตรมาส 
3/2560 
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ตามความตองการมากยิ่งข้ึน 
เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนํามาใชพัฒนาในรุปแบบ
ดิจิทัล (Smart technologies and practices) 

    

Open government สงเสริมกิจกรรม/โครงการ ที่
เปดโอกาสใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการพัฒนาดานการ
พัฒนานโยบายภาครัฐ และ
พัฒนาบริการของหนวยงาน 
เปนตน  

พัฒนาชองทางรับฟงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมผานทาง 
Mobile Application 
ของ อบก. 

เพิ่มชองทางในการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนใหสะดวกยิ่งขึ้น 

1. งบประมาณ
ประจําป 
2560 ของ 
ศขก. 

 

ภายในไตรมาส 
3/2560 

Big data เตรียมความพรอมขององคการ
ในการวิเคราะหขอมูลขนาด
ใหญ ตามความจําเปนและ
เหมาะสมขององคการ 

จัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานไดแก การ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เครือขายใหรองรับ IPv6 
แบบ Dual Stack 

เพื่อเตรียมความพรอม และยกระดับ
การดําเนินงานใหพัฒนาสูรัฐบาลดิจิทัล 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัลภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

1. งบประมาณ
การจัดซื้อ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําป 
ของ อบก. 

2. คําขอ
งบประมาณ
โครงการ ป 
2561 

1. ดําเนินการ
แลวเสร็จ
ไตรมาส 1 

2. ไตรมาสที่ 4 
ปงบประมา
ณ 2561 

 

Internet of thing เตรียมความพรอมในระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับกับ
อุปกรณเชื่อมตออิเล็กทรอนิกส
อัจฉริยะ ตามความจําเปนและ
ความคุมคาในการลงทุนพัฒนา

1. จัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ

เพื่อเตรียมความพรอม และยกระดับ
การดําเนินงานใหพัฒนาสูรัฐบาลดิจิทัล 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัลภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา

1. งบประมาณ
การจัดซื้อ
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ประจําป 

1. ดําเนินการ
แลวเสร็จ
ไตรมาส 1 
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ขององคการ เครือขายใหรองรับ 
IPv6 แบบ Dual 
Stack 

3. พัฒนาระบบเครือขาย
(การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความเร็วของ
เครือขายไรสาย) 

รัฐบาลดิจิทัล 
 

ของ อบก. 
2. คําขอ

งบประมาณ
โครงการ ป 
2561 

3. ตองตั้ง
งบประมาณ
ใชจาย
เพิ่มขึ้นตอป 
100,000 -
400,000 
บาททั้งนี้
ขึ้นกับ
เงื่อนไขที่
อบก.เลือก
เพิ่มเติม 

 
2. ไตรมาสที่ 4 

ปงบประมา
ณ 2561 

 
3. ไตรมาสที่ 4 

ปงบประมา
ณ 2560 
(กรณีไดรับ
ความ
เห็นชอบ) 

หมายเหตุ โครงการหรือ กิจกรรมซึ่งวางแผนดําเนินงาน 1 โครงการ หรือ 1 กิจกรรมนั้น สามารถตอบกรอบการติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได หลายประเด็น


