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บทที่ 1 

บทน า 

ในช่วงห้าทศวรรษท่ีผ่านมา ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้หลายส่วน
งาน เริ่มจากงานจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ท าให้การปรับแต่งแก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อความท าได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วขึ้น โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท างานร่วมกับโปรแกรมจัดการงานเอกสารและเครื่องพิมพ์มาใช้
ทดแทนการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือแม้แต่งานที่ต้องการความแม่นย าในการค านวณ ก็ได้น าความ
โดดเด่นของเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลที่รองรับข้อมูลได้ทุกรูปแบบอย่างไม่จ ากัดขนาดมาใช้  และใช้
โปรแกรมค าสั่งท าการประมวลผลแบบง่ายๆ กับข้อมูลขนาดไม่ใหญ่นัก ต่อมาเมื่อกิจกรรมในเรื่องต่างๆ ไ ด้
ขยายตัวและเติบโตขึ้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีบทบาทมากขึ้นในการเป็นเสาหลักในการก ากับดูแลการใช้
พลังงานนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และ
การพิทักษ์ความปลอดภัย ท าให้ต้องมีการศึกษาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยทางนิวเคลียร์และรังสี
เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่
หลากหลายเพ่ือท าการศึกษาพัฒนา ประกอบกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนาซอฟต์แวร์  และแอป
พลิเคชันมคีวามก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การจัดหาเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ หรือการพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะด้าน
เข้ามาเป็นเครื่องมือสนับสนุนภารกิจให้ส าเร็จรวดเร็ว โดยเฉพาะงานที่มีล าดับการประมวลผลที่ซับซ้อนหลาย
ขั้นตอน มักได้รับการส่งเสริมและพิจารณาเป็นล าดับต้นๆ เพื่อช่วยลดความผิดพลาดของการท างานด้วยมือ ซึ่ง
นับได้ว่าบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้บรรลุวัตถุประสงค์ในล าดับหนึ่งแล้ว  

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการอย่างก้าวกระโดด และมีบทบาทกับวิถีชีวิต
ของมนุษย์ ซ่ึงจะปฏิวัติวิธีการด าเนินชีวิตของประชากรโลกในศตวรรษหน้า เริ่มจากระบบเครือข่ายภายในหรือ
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ที่จ ากัดพ้ืนที่การติดต่อสื่อสารเฉพาะภายในอาคารส านักงาน ได้ปรับขยายวง
กว้างขึ้นด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) ซึ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์
หลายล้านเครื่องทั่วโลกเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายเดียวระดับโลก (Global Network) เป็นแหล่งที่รวมผู้ใช้กว่า 
3.7 พันล้านคน เพ่ือประกอบกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่การพูดคุย การสื่อสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ความรู้ การค้าขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาทางไกล ฯลฯ ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นเรื่องที่
ง่ายและรวดเร็วมาก และไม่เพียงแต่การใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานเท่านั้น แต่ยังสามารถ
ติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์พกพาส่วนตัวที่น าเข้ามาใช้ในที่ท างาน รวมไปถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น (Internet of Things : IoT) ที่ปัจจุบันได้
มีการพัฒนาเพ่ิมเติมฟังก์ชั่นการท างานที่เน้นการสื่อสารแบบโต้ตอบได้ 

ที่ผ่านมาการใช้เทคโนโลยีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสนับสนุนภารกิจภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสนับสนุนภารกิจ มีช่องทาง
ประชาสัมพันธ์องค์กรและเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และมีความปลอดภัย  
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สังคมออนไลน์นับเป็นแหล่งรับส่งข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหลายผู้คนทุกระดับไม่จ ากัดเพศ วัย 
หรือวุฒิภาวะ สามารถเข้าถึง สร้าง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ ได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง 
หรือวีดีโอคลิป ดังนั้น จึงมีข้อมูลจ านวนมหาศาลทั้งในระดับลึกและกว้าง (Big Data) ที่หากน ามาวิเคราะห์ด้วย
วิธีการผสมผสานทางตรรกะและเทคนิคพิเศษเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากสังคมออนไลน์  จึงเป็นงานที่ท้าทาย
อย่างยิ่ง และไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะแปลงข้อมูลเหล่านั้น  เพ่ือติดตามและตรวจสอบผลกระทบ 
(Feedback) ของนโยบายต่างๆ ที่ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้น าเสนอต่อรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงบริหารองค์กรได้อย่างดียิ่ง 

การด าเนินการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจึง
จ าเป็นต้องมีการวางแผนปฏิบัติการดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์ด้าน ICT ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกัน  

นโยบายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้ ได้ท าการปรับปรุงจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2550 - 2554 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือเป็นกรอบให้ส่วนงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนระยะ 5 ปี เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติในภาพรวมของส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติต่อไป 

 

1.1 วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565 ใน
ภาพรวมทีส่อดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ให้กับทุกหน่วยงานภายใต้
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานทั้งด้านการพัฒนาระบบงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายใน
ส านักงาน ให้เกิดความปลอดภัย คล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า 

 

1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสามารถขับเคลื่อนภารกิจองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย และแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สะดวกและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
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1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 

ครอบคลุมกิจกรรมของหน่วยงานสังกัดส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  โดยยึดถือนโยบายปัจจุบันของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแนวทางในการจัดท าแผนระยะเวลา  5 ปี เพ่ือให้สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสร้างและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะยาวของ
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
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บทท่ี 2 

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทลัของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทส าคัญในการเป็นเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาและยกระดับองค์กร 
ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิ์ผล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็น
องค์ประกอบส าคัญของหลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งองค์กรทั่วโลกถือว่าเป็นเป้าหมายส าคัญในมิติของผลสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์และพลวัตสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy : DE) 
 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ DE เข้ามาเป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมา โดยผ่านกลไกแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน 
จัดท าและ/หรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ ทั้งในด้านสาระและกรอบระยะเวลาด าเนินงาน ซึ่งใน
ปัจจุบันอยู่ภายใต้กรอบ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2559 - 2563) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับแนวคิดการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 คือ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไข
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มี
ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัย
และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืน
ให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้
ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม รวมถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และระดับความร่วมมือ
ภูมิภาค ASEAN/AEC/APEC เพ่ือเป็นการปรับเข้าสู่ระบบราชการแนวใหม่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี         
ที่มีประสิทธิภาพ มีความสัมฤทธิผล และโปร่งใส รวมทั้งการที่จะต้องค านึงถึงความต่อเนื่องของการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติฉบับที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันจะต้องมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์พลังงานนิวเคลียร์ และทิศทาง
นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย  
 ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารและ
จัดการองค์กรให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล รวมทั้ง ในส่วนของการท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงเพ่ือบูรณาการข้อมูล 
กับหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย   
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 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2561 - 2565 พร้อมด้วยแผนที่น าทาง
(Road Map) ที่วางไว้จะเป็นแนวทาง และทิศทางให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติด าเนินการพัฒนาด้าน ICT 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ จึงได้น ากรอบแนวคิดของกระบวนการ Enterprise Architecture (EA) มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
น ามาบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลตามแนวทางของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับวิธีการด าเนินงานที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เริ่มจากการศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กล่าวคือ 
 ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่เอ้ืออ านวย หรือเป็นประโยชน์
ให้การท างานของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติบรรลุวัตถุประสงค์ หรืออาจเป็นอุปสรรค
ปัญหาที่ขัดขวางการท างานของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 ปัจจัยภายใน เป็นจุดที่จะต้องน ามาวิเคราะห์ถึงความสามารถและสถานการณ์ภายใน ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน หรือเป็นจุดที่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ส าหรับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายในดังกล่าว ประกอบด้ วยการศึกษาข้อมูล         
จากภาพรวมของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ รวมถึงความคาดหวัง หรือ
ความต้องการจากผู้บริหารระดับสูง และในระดับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาปัญหา/อุปสรรค ความต้องการ 
จากผู้ใช้งาน เช่น ด้านข้อมูล ระบบสารสนเทศ บุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ใช้งานในปัจจุบัน    
และข้อเสนอแนะ รวมถึงจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 จากนั้นจึงด าเนินการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ            
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจะมี
การก าหนดตามลักษณะงานขององค์กรนั้นๆ ทั้งนีส้ านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะก าหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัลได้นั้น จะต้องทราบสถานภาพหรือสภาวะขององค์กร ส าหรับกระบวนการวิเคราะห์
สถานภาพขององค์กรและกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันและหนึ่งในวิธีการที่
เหมาะสม ก็คือ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย ถัดไปเป็นการ
ก าหนดแผนงานโครงการ และประมาณการงบประมาณหรือค่าใช้จ่าย ซึ่งจะพิจารณาตามล าดับความส าคัญ
และความจ าเป็นของภารกิจ และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการก าหนดทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบ ICT และระบบงานสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถรองรับงานที่ได้รับมอบหมาย 
ในด้านระเบียบ วิธีการ กฎหมาย แผน และนโยบายของประเทศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจะต้องปฏิบัติตาม พร้อมทั้งมีการก าหนดแผนงบประมาณในรูปของแผนงาน/โครงการ 
ซึ่งมีการประมาณการค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกับสภาวะด้านราคาของตลาดในขณะนั้น เพ่ีอให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่ก าหนดไว้  
 โดยสรุป การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือให้ 
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีทิศทางที่ชัดเจนในการลงทุนพัฒนาด้าน DE ให้สามารถสนับสนุนแผนการบริหารจัดการ
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และการให้บริการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กรอบ
ระยะเวลา งบประมาณ และตัวชี้วัดไว้ส าหรับการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ตั้งไว้ มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงความสอดคล้องต่อแผนและนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งนี้ การด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญอ่ืนๆ 
สนับสนุน เช่น การผลักดันจากผู้บริหารระดับสูง ความเข้าใจและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทุก
ภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งระดับชุมชนและ
ท้องถิ่น การปรับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาบุคลากร และการปรับ/ 
จัดองค์กรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับภารกิจได้อย่างลงตัวและเหมาะสม  
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บทท่ี 3 
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฉบับนี้ ได้ด าเนินการโดยยึดต้นแบบการจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 
ดังที่ได้ก าหนดไว้ในแผนภาพการด าเนินงาน ต่อไปนี้ 

  

รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
 

การวิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบัน 
(Existing System Analysis) 

Conceptual Analysis and Design 
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ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.1 ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (Existing system Analysis) 
ท าการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน และความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ส านักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่งเป็นการส ารวจและศึกษาระบบการท างานในปัจจุบัน โดยพิจารณาสภาพปัญหาที่ต้องการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยงาน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้งานโดยพิจารณาคุณลักษณะของระบบงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและปัจจัยต่างๆ ที่ประสบ จากนั้นจึง
พิจารณาหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังท าการก าหนดความต้องการของผู้ใช้ (User)    
ที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการศึกษาความต้องการน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยงานในระบบงานต่างๆ อีกด้วย 

3.2 การประเมินสถานภาพหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
โดยการศึกษาแผนผังการจัดรูปหน่วยงาน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ 

ภารกิจหลักวัตถุประสงค์ แนวกลยุทธ์หลักในการบริหารหน่วยงาน 

3.3 การสร้างแผนผังกระบวนการท างาน 
เป็นการก าหนดรายละเอียดของกระบวนการท างานที่หน่วยงานด าเนินงานอยู่ และผู้รับผิดชอบในแต่

ละกระบวนงาน 

3.4 การก าหนดกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ 
เป็นการรวบรวมความต้องการเกี่ยวกับประเภท แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่จ าเป็น

ส าหรับการด าเนินงานและการวินิจฉัยสั่งการ โดยการวิเคราะห์จะต้องจัดกลุ่มข้อมูลให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับกลุ่มงาน 

3.5 การวิเคราะห์ระบบปัจจุบัน 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพการจัดระบบงานสารสนเทศของหน่วยงาน ความพร้อมด้านอุปกรณ์ 

เครื่องมืออุปกรณ์เชื่อมต่อ เครือข่าย ซอฟต์แวร์ และ บุคลากร โดยพิจารณาทั้งปริมาณ คุณภาพ และข้อจ ากัด
ต่างๆ 

3.6 การประเมินแนวกลยุทธ์ MIS 
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวกลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการจากผู้บริหารระดับสูงใน

หน่วยงานเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีต่อระบบสารสนเทศที่จะพัฒนา การสนับสนุนด้านทรัพยากรแนวทางการวัด
ความส าเร็จของงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ โดยการจัดเก็บ
ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 

3.7 การประเมินสภาวะแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ 
เป็นการศึกษาสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนและการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งผลกระทบจากภายใน และภายนอก 
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ผลการศึกษาวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน (Existing system Analysis) และความต้องการของผู้ใช้ จะ
น าเสนอต่อที่ประชุมระดับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติเพ่ือระดมความคิดเห็นและหาข้อสรุปส าหรับระบบงานปัจจุบันและความต้องการของทุกส่วนงาน อัน
จะเป็นแนวทางในการออกแบบในภาพรวม (Conceptual design) ต่อไป 

3.8 ด าเนินการวิเคราะห์ และออกแบบในภาพรวม (Conceptual Analysis and Design) 
ท าการวิเคราะห์ และออกแบบภาพรวม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมในเรื่องต่างๆ 

ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างระบบงานและสารสนเทศการออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย และการจัดล าดับความส าคัญของระบบงานย่อยต่างๆ พร้อมกันนี้จะต้องท าการก าหนด
โครงสร้างองค์กรและหลักสูตรการศึกษา ฝึกอบรม และดูงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ทั้งนี้ในการ
ออกแบบในภาพรวมนั้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 เพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุงระบบงานเดิมที่ใช้งานอยู่ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระบบที่ใช้งานอยู่ 
 ท าการออกแบบระบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานอย่างแท้จริง 

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์จะเป็นการระบุความต้องการทรัพยากรต่างๆ  ที่ควร
จัดหาเพิ่มเติมทั้งท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลัก และอุปกรณ์เชื่อมต่อ รวมทั้งซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่จ าเป็นการ
ออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศ เป็นการออกแบบ หรือก าหนดโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบ
สารสนเทศ โดยก าหนดระบบงานย่อยและความสัมพันธ์ระหว่างระบบงาน  ลักษณะฐานข้อมูล และการ
เชื่อมโยงประสานการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

การออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network) เป็นการก าหนดโครงสร้างเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคม เพ่ือ
การเชื่อมโยงใช้ทรัพยากร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศในภาพรวมร่วมกัน 

หลังจากที่ได้ออกแบบสถาปัตยกรรมและโครงสร้างระบบงานต่างๆ แล้วจะท าการจัดล าดับความส าคัญของ
ระบบงานตามล าดับความส าคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานและการสนับสนุน
ทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาระบบและการจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็นต่อไป 

3.9 การก าหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ด าเนินการน าผลการออกแบบระบบต่างๆ ในภาพรวมมาก าหนดแผนหลักในทุกๆ ด้าน ได้แก่ แผน

หลักด้านการจัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ (รวมถึงด้านอุปกรณ ์โปรแกรมระบบงาน และเครือข่าย) แผน
หลักด้านการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการลงทุน และแผนการ
จัดเตรียม รวมถึงงบประมาณ  

แผนขั้นต้นที่ได้จะเรียกว่า ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ซึ่งจะมีการน าเสนอต่อที่ประชุมกับผู้ใช้ระดับต่างๆ ทั้ง
ระดับบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือระดมความ
คิดเห็น และให้ความเห็นชอบในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในหน่วยงาน ผลสรุปที่ได้จากการประชุมจะ
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น ามาใช้ในการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึนตามความเหมาะสม เพ่ือให้ส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติได้มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานในด้านต่างๆ 
ครอบคลุมภารกิจของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลทางนิวเคลียร์ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ทันสมัย และให้บริการทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก รวมถึงประชาชน
ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ แผนแม่บทขั้นสุดท้ายที่ได้จะเรียกว่า “แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
พ.ศ. 2561 - 2565” จะมีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยตาม
มาตรฐานกลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

4.1 โครงสร้างและภารกิจของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

 
รูปที่ 2 โครงสร้างของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

 
 โครงสร้างของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
พ.ศ. 2545 และภายหลังพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2549 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ท าให้มีการปรับโครงสร้างและบทบาทของส่วนราชการภายใน
ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้มีความเหมาะสมแก่ภารกิจมากยิ่งขึ้น โดยมีการแยกภารกิจออกเป็น 2 หน่วยงาน 
คือ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เป็นหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน้าที่
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ  และการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณู และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา และบริการทางเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ โดยปัจจุบันโครงสร้างของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติได้มีการปรับเปลี่ยนตามประกาศกฎกระทรวง
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แบ่งส่วนราชการ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แบ่งออกเป็น 
 1. กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) 
  กตส. มีหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องก าเนิดรังสี กากกัมมันตรังสี และ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และการพิทักษ์ความปลอดทางนิวเคลียร์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพลังงาน
นิวเคลียร์เพ่ือสันติ รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ประสานงานและบริหารจัดการกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วยกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 กลุ่มตรวจสอบที่ 1 
 กลุ่มตรวจสอบที่ 2 
 กลุ่มตรวจสอบที่ 3 
 กลุ่มตรวจสอบที่ 4 
 กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

  กลุ่มผู้รับบริการจาก กตส. แบ่งออกเป็นภายในหน่วยงาน คือ กอญ. ส่วนภายนอกหน่วยงาน 
คือ สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี  วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ เครื่องก าเนิดรังสี กาก
กัมมันตรังสี และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ในส่วนของงานตรวจสอบสถานประกอบการกระบวนการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันหลังจากเจ้าหน้าที่ กตส. ออกตรวจสถานประกอบการ จะมีการบันทึกข้อมูลในกระดาษ 
และในโปรแกรม Access ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (Database development) ให้สามารถตอบสนอง
ต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบที่มีการใช้งานในปัจจุบัน ประกอบด้วย ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี และระบบ Asian Nuclear Safety Network (ANSN)  
 
 2. กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) 
  กอญ. มีหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติที่เกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ด าเนินการอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่
ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้ง
บริหารจัดการฐานข้อมูลการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี แจ้งเตือน เปลี่ยนแปลงและแก้ไขเกี่ยวกับการ
อนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ประกอบด้วยกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 กลุ่มอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี 
 กลุ่มอนุญาตทางนิวเคลียร์ 
 กลุ่มอนุญาตเครื่องก าเนิดรังสี 
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 กลุ่มบริหารฐานข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังสี 
 กลุ่มอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

  กลุ่มผู้รับบริการจาก กอญ. คือ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี เจ้าหน้าที่
ด าเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ปัจจุบันมี
ระบบที่รองรับการบริการ ซึ่งประกอบด้วย ระบบยื่นค าขอรับใบอนุญาต ระบบค้นหาค าขอรับใบอนุญาตที่ผ่าน
การประชุมพิจารณาใบอนุญาตฯ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยง
ข้อมูลทะเบียนกับระบบ National Single Window (NSW) (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) ระบบสมัครสอบขึ้น
ทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (อยู่ในระหว่างการพัฒนา) 
 
 3. กองพัฒนาระบบและมาตรฐานก ากับดูแลความปลอดภัย (กพม.) 
  กพม. มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการวัด
ทางนิวเคลียร์และรังสี ตรวจวัด ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลกระทบทางรังสีเพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ประเมินค่าการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท าฐานข้อมูล
การได้รับรังสีเพือ่สนับสนุนการก ากับดูแล ศึกษา พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิคในการจัดท าและ
ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางรังสี ความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์  
รวมทั้งด าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานด้านวิศวกรรมนิวเคลียร์ ประกอบด้วย
กลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 กลุ่มเฝ้าตรวจกัมมันตภาพรังสี 
 กลุ่มมาตรฐานการวัดทางนิวเคลียร์และรังสี 
 กลุ่มชีววิทยารังสี 
 กลุ่มพัฒนาด้านความปลอดภัย 
 กลุ่มพัฒนาด้านความมั่นคงและการพิทักษ์ความปลอดภัย 

  ผู้รับบริการมาจากหลายหน่วยงานที่ส าคัญๆ คือ หน่วยงานราชการต่าง เช่น โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันศึกษา และผู้ขอรับอนุญาตจาก กอญ. คือ ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ปัจจุบันมีระบบงานที่รองรับการบริการ ซึ่งประกอบด้วย  

๑. ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสี เครื่องส ารวจรังสี (Survey Meter) และมาตรวัดรังสี
แบบพกพา (Dosimeter) โดยใช้โปรแกรม (SSDL Online)  

๒. ระบบสถานีเฝ้าตรวจระดับรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ มี ๒๓ สถานี และ
เผยแพร่ข้อมูลแบบออนไลน์ พร้อมอแปลิเคชั่นบนมือถือ Radmon 

๓. ระบบฐานข้อมูลกลางการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีตลอดอายุการท างานเพ่ือ
การรายงาน ประเมินผลและอ้างอิง 
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๔. ข้อมูลการให้บริการสอบเทียบและควบคุมคุณภาพเครื่องวัดโดสคาลิเบรเตอร์ในทาง
การแพทย์ 

๕. การบริการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัดและฉายรังสีระดับสูงในกิจการฉายรังสี 
๖. ฐานข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่าง น้ าผิวดิน น้ าทะเล อากาศ ดิน หญ้า ผัก 

ปลา นม และอาหารที่ส าคัญๆ รายปี 
๗. ข้อมูล รายงานผลการให้บริการตามความร่วมมือวิเคราะห์น้ าจากการประปาฯ 
๘. ฐานข้อมูลปริมาณกัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างอาหารน าเข้าจากญี่ปุ่นที่  อย. และกรม

ประมงส่งมาวิเคราะห์ 
๙. ข้อมูลการส ารวจรังสีในทะเลไทย 
๑๐. ฐานข้อมูลเครื่องส ารวจระดับรังสีในประเทศที่ ปส.เคยให้บริการสอบเทียบ 

 
 4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 
  กยผ. มีหน้าที่ ศึกษา พัฒนา เสนอแนะ ติดตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศ จัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประสานและด าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ ด าเนินการให้
เป็นไปตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนัก และส่งเสริมฝึกอบรมด้านความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ
คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ประกอบด้วยกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 กลุ่มความร่วมมือและประสานงานระหว่างประเทศ 
 กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
 กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติ 
 กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  กลุ่มผู้รับบริการจาก กยผ. คือ เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ปัจจุบันมีระบบที่รองรับ
การบริการ ซึ่งประกอบด้วย ระบบรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ , ระบบใบขอรับ
บริการออนไลน์, ระบบตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงาน, และระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 
 5. ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) 
  สลก. มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานสารบรรณ งานเลขานุการ บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ งานศูนย์



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 17 
 

ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกลุ่มงาน
ดังต่อไปนี้ 

 กลุ่มอ านวยการ  
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่  
 กลุ่มบริหารงานพัสดุ  
 กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 กลุ่มบริหารงานคลัง 
 ศูนย์ปรมาณูเพ่ือสันติภูมิภาค 

  กลุ่มผู้รับบริการจาก สลก. คือ ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ ปัจจุบันมีระบบที่ รองรับการบริการ  ประกอบด้วย  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS), ระบบสแกนลายนิ้วมือ, ระบบบัญชี (e-Budget), ระบบงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขอ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสาร 
 
 6. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
  กพร. มีหน้าที่เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในส านักงาน ติดตาม ประเมินผล จัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้ง
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานใน
สังกัดส านักงาน ซึ่งกลุ่มผู้รับบริการจาก กพร. คือ เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กพร. ประกอบด้วย
กลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 งานพัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กร 

 
 7. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) 
  กตน. มีหน้าที่ตรวจสอบด้านบริหาร การเงิน และการบัญชีของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งกลุ่ม
ผู้รับบริการจาก กตน. คือ เจ้าหน้าที่ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 
 8. กลุ่มกฎหมาย (กกม.) 
  กกม. มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพ่ือสันติและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พัฒนากฎหมาย ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมาย 
ข้อก าหนด สนธิสัญญา อนุสัญญา และพันธกรณีหรือข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และ
รังสี ด าเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา การอุทธรณ์ การรับเรื่องราวร้องทุกข์งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง
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แพ่ง ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ซึ่งกลุ่ม
ผู้รับบริการจาก กกม. คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กกม. ประกอบด้วยกลุ่มงาน
ดังต่อไปนี้ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 งานพัฒนากฎหมายนิวเคลียร์ 
 งานสนธิสัญญานิวเคลียร์ 
 งานที่ปรึกษากฎหมาย 
 งานคดีท่ัวไปและนิติกรรมสัญญา 
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แผนภาพสถาปัตยกรรมองค์กร ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กตส. 

 
 
 
 
 
 

   

กตส. 
 
 
 
 
 

   

กตส. 
 
 
 
 
 
 
 

   

กระบวนงานออกตรวจสถาน
ประกอบการนิวเคลียร์และรังส ี

กระบวนงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังส ี

ข้อมูลผลการตรวจสถาน
ประกอบการนิวเคลียร์และรังส ี

ระบบฐานข้อมลูการตรวจสอบสถาน
ประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 

(Database development) 

ข้อมูลเหตฉุุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังส ี

รังส ี

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังส ี

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

กระบวนงานสื่อสารดา้นการพิทักษ์
ทางนิวเคลียร์กับทบวงการพลังงาน

ปรมาณูระหว่างประเทศ 

ข้อมูลรายงานตามพันธกรณ ี ระบบฐานข้อมลูส าหรับการรายงาน
ตามพันธกรณี และวสัดเุพื่อการจดัเก็บ

ฐานข้อมูล 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กอญ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

กอญ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

กระบวนงานออกใบอนุญาตฯ 

กระบวนงานสอบเจา้หน้าท่ี   
ความปลอดภัยทางรังส ี

ข้อมูลใบอนุญาต 

ข้อมูลสถานะการเป็นเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังส ี

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเทจ็จริงกับ
ผู้ประกอบการ และการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบยีน
กับระบบ National Single Window (NSW) 

ระบบการจัดสอบออนไลนส์ าหรับ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังส ี

ระบบเช่ือมโยงข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์ในการ
ด าเนินงานตามพันธกรณี กับฐานข้อมูล

ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลยีร์
และน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวสัดุนิวเคลยีร ์

Microsoft platform, Cloud สพร. 

 

ข้อมูลรายการวัสดุนิวเคลียร์
และรังส ี

ข้อมูลการจดัการสอบเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางรังส ี

Microsoft platform, ebXML, Cloud สพร. 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 21 
 

หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กอญ. 

 
 
 
 
 
 
 

   

กพม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

กระบวนงานสอบเจา้หน้าท่ี   
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์

ข้อมูลสถานะการเป็นเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์

ข้อมูลการจดัการสอบเจ้าหน้าท่ี
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์

ระบบการจัดสอบออนไลนส์ าหรับ
เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางนิวเคลียร ์

Microsoft platform, Cloud สพร. 

 

ระบบสถานตีรวจวดัรังสีแกมมาใน
สิ่งแวดล้อม 

แอปพลิเคชั่นบนมือถือ Radmon 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

เว็บไซต์แสดงผลการตรวจวัดรังสี
แกมมาในสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อมูลปริมาณรังสีแกมมาใน
สิ่งแวดล้อม 

กระบวนงานเฝา้ระวังรังสี
แกมมาในสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลการส ารวจรังสีในทะเล
ไทย 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กพม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

กพม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

กระบวนงานสอบเทียบเครื่องวัดรงัสี 
เครื่องส ารวจรังสี (Survey Meter) 

และมาตรวัดรังสีแบบพกพา 
(Dosimeter) 

ข้อมูลเครื่องมือวัดรังส ี ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสี เครือ่ง
ส ารวจรังสี (Survey Meter) และ

มาตรวดัรังสีแบบพกพา 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

ข้อมูลเครื่องส ารวจรังส ี

ข้อมูลมาตรวัดรังสีแบบพกพา 

ข้อมูลการให้บริการสอบเทียบและ
ควบคุมคุณภาพเครื่องวัดโดสคาลิเบร

เตอร์ในทางการแพทย ์

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

กระบวนงานสอบเทียบและควบคมุ
คุณภาพเครื่องวัดโดสคาลิเบรเตอร์

ในทางการแพทย์ 

 (Dosimeter) 

ระบบสอบเทียบและควบคุมคณุภาพ
เครื่องวัดโดสคาลิเบรเตอร์ในทาง

การแพทย์ 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กพม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

กพม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ระบบฐานข้อมลูกัมมันตรังสีและระดับ
รังสีในสิ่งแวดล้อมสู่การรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

กระบวนงานประกันคณุภาพ ISO 
9001 ข้อมูลกัมมันตรังสีและระดบั

รังสีในสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อมูลกัมมันตรังสีและระดับรังสี
ในสิ่งแวดล้อม 

ระบบฐานข้อมลูปริมาณกมัมันตภาพรังสี
ในตัวอย่างอาหารน าเข้าจากญี่ปุ่น 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

ฐานข้อมูลปรมิาณกมัมันตภาพรังสี
ในตัวอย่างอาหารน าเข้าจากญี่ปุ่น 

กระบวนงานวิเคราะห์ปริมาณ
กัมมันตภาพรังสีในตัวอย่างอาหาร

น าเข้าจากญี่ปุ่น 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กพม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

กพม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

ระบบฐานข้อมลูทางรังสีในสิ่งแวดล้อม
และแผนทีร่ะดบักัมมันตภาพรังสีใน

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภมูิภาค
อาเซียน 

ข้อมูลรังสีในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียน 

 

กระบวนงานเฝา้ระวัง
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียน 

 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

ระบบฐานข้อมลูกลางการไดร้ับรังสีของ
ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีตลอดอายุการท างาน
เพื่อการรายงาน ประเมินผลและอา้งอิง 

ข้อมูลการได้รบัรังสีของ
ผู้ปฏิบัติงานทางรังส ี

กระบวนงานประเมินผลการได้รับ
รังสีของผู้ปฏิบตัิงานทางรังสีตลอด

อายุการท างาน 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กยผ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

กยผ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

กระบวนงานประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้าน

พลังงานนิวเคลียร ์

ข้อมูลการประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ระบบฐานข้อมลูการประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

นิวเคลียร ์

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

กระบวนงานบูรณาการคลังข้อมูล
นิวเคลียร์และรังส ี

ข้อมูลเอกสารและผลงานวิจัย 

เว็บไซต์ทางการของเครือข่าย 
ASEANTOM 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

ข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังส ี

ระบบฐานข้อมลูเอกสารและผลงานวิจัย 

ระบบฐานข้อมลูนิวเคลียร์และรังส ี
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กยผ. 

 
 
 
 
 
 
 

   

กยผ. 
 
 
 
 
 
 
 

   

กยผ. 
 
 
 
 
 
 

   

กระบวนงานให้ข้อมูลประชาชน ข้อมูลการให้บริการประชาชน ระบบการให้บริการแบบ One Stop 
Service 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

ข้อมูลการขอรับบริการจาก
เจ้าหน้าท่ี ปส. 

ข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

กระบวนงานติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการ 

ระบบตดิตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการ 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

กระบวนงานขอรับบริการซ่อม
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ 

ระบบของาน (Helpdesk system) 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
ผชช.วราภรณ์/

กพร./กยผ. 
 
 
 
 
 

   

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 

   

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 

   

กระบวนงานประกันคณุภาพ ISO 
9001 ตามมาตรฐานการก ากับดูแล
ความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ

ทางนิวเคลียร์และรังส ี

 

ข้อมูล SOP ของแต่ละหน่วยงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

กระบวนงานสารบรรณ ข้อมูลหนังสือส าคัญ ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส ์

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

ข้อมูลเวลาเข้า-ออก งาน กระบวนงานตรวจสอบเวลาเข้า-
ออก งาน 

ระบบตรวจเช็คเวลาท างาน 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
สลก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

สลก. 
 
 
 
 
 
 

   

สลก. 
 
 
 
 
 

   

กระบวนงานบุคลากร 

กระบวนงานการเงินและการคลัง 

กระบวนงานพัสด ุ

ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลการเงินการคลัง 

ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้ง 

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม (DPIS) 

ระบบสแกนลายนิ้วมือ วันลา 

ระบบบัญชี (e-Budget) 

ระบบงบประมาณและจัดซื้อจดัจ้าง  

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
สลก. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

สลก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

กระบวนงานอาคารสถานท่ี และ
บริการรถยนต ์

กระบวนงานส่วนภมูิภาค 

ข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี   

ข้อมูลการให้บริการรถยนต์   

ข้อมูลงานบริการส่วนภมูิภาค   

จองห้องประชุม 

ระบบให้บริการงานส่วนภูมภิาค 

ระบบการขอใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

ระบบบริการซ่อมบ ารุง 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 
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หน่วยงาน Business Data Application and Technology 
กกม. 

 
 
 
 
 
 
 

   

กกม. 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

กระบวนงานขึ้นทะเบียน
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

กระบวนงานบังคับใช้ใน
การด าเนินคด ี

ข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที ่

ข้อมูลการด าเนินคด ี

ระบบฐานข้อมลูการขึ้นทะเบียน
พนักงานเจ้าหน้าที ่

 

ระบบแจ้งเตือนการด าเนินคด ี

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 

PHP, Microsoft SQL Server, 
Cloud สพร. 
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4.2 สถานภาพปัจจุบันและความพร้อมด้านดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
สถานภาพด้าน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2561) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติส่วนใหญ่ เป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปีจึง

ท าให้สมรรถนะต่ า ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นไป
อย่างไม่เหมาะสม กล่าวคือ บางหน่วยงานมีจ านวนเครื่องไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ และยังขาดอุปกรณ์
ต่อพ่วงที่จ าเป็น เช่น เครื่องพิมพ์ในแบบต่างๆ เครื่องสแกนเนอร์ และอุปกรณ์สื่อผสม เป็นต้น 

ตารางท่ี 1 แสดงผลสรุปอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์ในปัจจุบัน  

อุปกรณ์ จ านวน (เครื่อง) 

PC/Server 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 18 
2.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 211 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 71 
รวม PC/Server 300 
อุปกรณ์ประกอบ 
4.Printer 70 
5.Scanner 19 
รวม อุปกรณ์ประกอบ 89 
อุปกรณ์เครือข่าย 
6. Switch 47 
7. Firewall 3 
รวม อุปกรณ์เครือข่าย 50 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลสรุปเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ าแนกตามอายุการใช้งาน 

อายุการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน (เครื่อง) 
อายุการใช้งาน < 6 ปี 121 
อายุการใช้งาน 6 - 8 ปี 90 
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รูปที่ 3 โครงรูปและการเชื่อมโยงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
   

4.3 สถานภาพด้านระบบงานสารสนเทศในปัจจุบัน  
ปัจจุบันส านักงานปรมาณูเ พ่ือสันติมีการน าระบบต่างๆ ขึ้นสู่ Cloud ของส านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ซึ่งประกอบด้วย ระบบ e-Learning, ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(DPIS), ระบบสอบเทียบเครื่องวัดรังสี เครื่องส ารวจรังสี (Survey Meter) และมาตรวัดรังสีแบบพกพา 
(Dosimeter) (SSDL Online), ระบบบริหารโครงการ (Project-Based Management), ระบบติดตามและ
ประเมินผลโครงการ, ระบบใบขอรับบริการออนไลน์, ระบบบัญชี (e-Budget), ระบบ Asian Nuclear Safety 
Network (ANSN), ระบบสืบค้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ระบบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง และระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ซึ่งท าให้ระบบต่างๆ มีความปลอดภัย ลดความซ้ าซ้อนในการลงทุน และลดภาระการบริหารจัดการ 
ดูแลรักษา แต่ยังมีบางระบบติดตั้งที่ Data Center ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ได้แก่ ระบบ E-License 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (เดิม) ระบบห้องสมุด (เดิม) ระบบพัสดุ ระบบงานซ่อม (ศูนย์วิศวกรรมเดิม) 
ระบบ DNSR ระบบ Smart ISO และระบบจัดเก็บเอกสาร (กลุ่มการแพทย์เดิม) 

 
4.4 สถานภาพด้านการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DE) ในปัจจุบัน 

ปัจจุบันยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญในระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในด้านต่างๆ เป็น
จ านวนมาก และเพ่ือให้การท างานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองงานด้านการ
ให้บริการระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ลุล่วงตามเป้าหมาย  จึงต้องมีการฝึกอบรมระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านบริหารการจัดการระบบ
เครือข่าย และโปรแกรมพ้ืนฐานและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานใน
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ระดับต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันมีบุคลากรที่ท างานรับผิดชอบ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 6 คน  

 
4.5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ SWOT 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 2 ด้าน คือ จุดแข็ง และจุดอ่อน 

จุดแข็ง (S) 
สามารถก าหนดทิศทางนโยบายใหม่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเดิมยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน 

 มีนโยบายที่สนับสนุนเกี่ยวกับการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการก ากับดูแลความปลอดภัยจาก
การใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 

 มีระบบงาน Back Office ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 มีระบบงานออกใบอนุญาต(e-license)/NSW ที่ก าลังพัฒนาเพื่อใช้ดิจิทัลในการให้บริการในการก ากับ

ดูแลความปลอดภัยจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี 
 

จุดอ่อน (W) 
จากการส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พบว่ามีจุดอ่อนค่อนข้างมาก 

ดังนี้  
 ระบบเครือข่ายทั้งระบบ LAN และ WIFI ยังไม่มีความเสถียร  
 ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ป ี

ส่งผลให้การท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ  
 จ านวนผู้ดูแลระบบที่มีความรู้และทักษะในระดับที่สามารถแก้ไขและจัดการปัญหาได้มี จ านวนไม่

เพียงพอ  
 ขาดระบบการจัดการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่เป็นระบบ หากมีปัญหาหลายจุดก็จะท าให้ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาได้ในทันท ี  
 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการดูแลระบบงานสารสนเทศในระดับสูงไม่เพียงพอ จึง

ต้องพ่ึงพิงทรัพยากรบุคคลจากภายนอก  
 ไม่มีมาตรฐานกลางส าหรับการบูรณาการฐานข้อมูล  
 ไม่มีการบูรณาการฐานข้อมูล  
 ไม่มีระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ดีพอ เพราะยังขาดอุปกรณ์ในการป้องกันชั้นสูง  
 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มีราคาแพง และมีงบประมาณในการจัดหาน้อย  
 งบประมาณไม่เพียงพอ  
  บุคลากรบางส่วนยังไม่พร้อมในการใช้งานดิจิทัล  
 ขาดการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ  
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 2 ด้าน คือ โอกาส และภัยคุกคาม 
โอกาส (O) 

 รัฐบาลมีนโยบายในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 มีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 
 ทิศทางการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการมีแนวโน้มสูงขึ้น 
 มีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น และมีราคาถูกลง ซึ่งช่วยส่งเสริมการใช้งานที่

สะดวกขึ้น 
 

ภัยคุกคาม (T) 
 การใช้/เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หรือไม่เหมาะสม (Abusive Content) เพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือ

ของหน่วยงาน 
 ระบบการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไม่เสถียร เกิดปัญหาไฟกระชาก ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ 
 การลักลอบใช้งานระบบหรือทรัพยากรทางสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของ

ตนเอง 
 ความพยายามจะบุกรุก/เจาะระบบผ่านช่องทางการตรวจสอบบัญชีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Login) 

ด้วยวิธีการสุ่ม/เดาข้อมูล หรือวิธีการทดสอบรหัสผ่านทุกค่า (Brute Force) 
 ภัยคุกคามที่เกิดจากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น 

Virus, Worm, Trojan หรือ Spyware ต่างๆ 
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บทท่ี 5 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

 ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนใน
ระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวคิดประเทศไทย 
4.0 : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้นวัตกรรมการปฏิรูปกระบวนการ
ทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน และการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อมหลายประการ อาทิ  การสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ทันสมัย มีขนาดเพียงพอ และมีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
เครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุก
ท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลให้เป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลิต
ภาพของประเทศ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของประเทศ การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ท างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาก าลังคน การวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างความพร้อมด้าน
ไอซีทีโดยรวมของประเทศเพ่ือยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ  เพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อแนวนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงจัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งมีรายละเอียดของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
5.1 วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภารกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือสนองตอบต่อผู้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (SMART OAP) 
 
5.2 พันธกิจด้านดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการต่อผู้รับบริการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 2. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3 บริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.3 ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
 ยุทธศาสตร์ 1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของหน่วยงานที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  และบริหารจัดการฐานข้อมูลหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ ปส. เพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดท ามาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Standard) และบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบดจิิทัลภายในองค์กรเพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการ  

 ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล
และระบบเครือข่าย มีระบบ Back Office และการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้องกับ
ภารกิจงานของหน่วยงาน 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ที่  2.3  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์  และอุปกรณ์สนับสนุนระบบ 
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้ทันสมัย เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 
   
5.4 แผนที่น าทางเพื่อการพัฒนา ICT (Road Map for ICT Development) ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 ในการก าหนดแผนที่น าทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ มีแนวคิดเพ่ือให้
แนวทางการพัฒนาด้าน DE ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ และโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ในระยะข้างหน้า
ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่ 1 : 2561 - 2562 ระยะที่ 2 : 2563 - 2564 และ
ระยะที่ 3 : 2565 โดยมีปัจจัยหรือข้อพิจารณาที่เกี่ยวข้องในการก าหนดวาระการพัฒนาให้เหมาะสมตามระยะเวลา 
ดังต่อไปนี้ 
 1) ความต้องการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ที่
สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาในระดับสากล นโยบายรัฐบาล และทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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 2) การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก ระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบ DE ให้เป็น
เอกภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการพัฒนาเป็นองค์รวมเพ่ือให้มีการบูรณาการกันเป็น 3 ระยะ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 
 3) การขยายช่องทางการพัฒนาไปสู่ช่องทางและเครื่องมือ DE ที่หลากหลาย เพ่ือให้การก้าวสู่ยุค
ดิจิทัลสามารถตอบสนองความต้องการในการท างานและการเข้าสู่ข้อมูลและบริการด้วยความสะดวก คล่องตัว 
ณ สถานที่และเวลาใดๆ ก็ได้ ซึ่งจะต้องพัฒนาความพร้อมให้สอดคล้องเหมาะสมกับระดับความก้าวหน้า 
(Maturity) ในการพัฒนาด้าน DE ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
 4) การปรับกระบวนการท างานไปสู่รูปแบบบนฐานดิจิทัล ซึ่งจะต้องอาศัยสินทรัพย์ทางดิจิทัล ได้แก่ 
ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ในรูปดิจิทัลด้วยระบบ DE ที่มีการบูรณาการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อม
ด้วยการปรับลด ยกเลิกระเบียบ และวิธีการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัล โดยเฉพาะในเรื่องลด
และเลิกการใช้กระดาษและข้ันตอนที่ยุ่งยาก ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญและเร่งด่วน 
 จากแนวคิดในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว แผนที่น าทาง (Roadmap) เพ่ือการพัฒนาด้าน DE 
ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ จึงประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาด้าน DE ในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมกับการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ระยะที่ 1  

บูรณาการข้อมูลและระบบ DE 
ปี 2561 - 2562 

ระยะที่ 2  
บริการอิเล็กทรอนิกส์สู่

มาตรฐานสากล ปี 2563 - 2564 

ระยะที่ 3 
ก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยความยั่งยืน 

ปี 2565 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะที ่1  

 บริหารจัดการระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
และระบบการสื่อสารข้อมูล 
(Infrastructure : Back 
Office, Network 
(Internet, Intranet)) ระยะ
ที่ 1 

 การยกระดับงานบริการสู่
ระบบ e-Service และ One 
Stop Service ระยะที่ 1 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระยะที่ 2 

 บริหารจัดการระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านไอทีและระบบการ
สื่อสารข้อมูล (Infrastructure 
: Back Office, Network 
(Internet, Intranet)) ระยะที่ 
2 

 บูรณาการข้อมูลให้เป็น
เอกภาพและมาตรฐาน 

 e-Service ผ่าน Mobile 
 One Stop Service ระยะที่ 

2 
 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยสมบูรณ์
แบบ 

 บริหารจัดการระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านไอทีและระบบ
การสื่อสารข้อมูล 
(Infrastructure : Back 
Office, Network (Internet, 
Intranet)) ระยะที่ 3 

 ปรับปรุงและจัดท าแผนดิจิทัล
ใหม่  

 บูรณาการข้อมูลโดยสมบูรณ์
แบบ 
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ระยะที่ 1  
บูรณาการข้อมูลและระบบ DE 

ปี 2561 - 2562 

ระยะที่ 2  
บริการอิเล็กทรอนิกส์สู่

มาตรฐานสากล ปี 2563 - 2564 

ระยะที่ 3 
ก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยความยั่งยืน 

ปี 2565 
 ปรับสู่ระบบบริการ Back 

Office ผ่าน Mobile 
 ปรับสู่โครงสร้างพื้นฐานระบบ 

Cloud ระยะที่ 1 
 ปรับนโยบายแนวทางสู่ 
 กระบวนการดิจิทัลระยะที่ 2 
 พัฒนาบุคลากรสู่แนวทาง

ดิจิทัลระยะที่ 1 

 One Stop Service ระยะที่ 
3 

 ปรับสู่โครงสร้างพื้นฐานระบบ 
Cloud ระยะที่ 2 

 ปรับนโยบายแนวทางพร้อมสู่ 
กระบวนการดิจิทัล 

 พัฒนาบุคลากรสู่แนวทาง
ดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

หมายเหต ุกรอบการด าเนินงานตามแผนที่น าทาง (Roadmap) เพ่ือการพัฒนาด้าน ICT ของส านักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ เป็นกรอบที่ตั้งไว้เพ่ือสร้างความพร้อมในการพัฒนาด้าน DE ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้
สามารถรองรับเป้าหมายรายทางที่ตั้งไว้  
 
 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2561 - 2562 บูรณาการข้อมูลและระบบ DE (Integrated Data & DE System) ใน
ระยะที่ 1 มีเป้าหมายก้าวสู่การบูรณาการข้อมูลและระบบ DE เพ่ือให้มีการบูรณาการระบบข้อมูลและ DE 
อย่างเป็นเอกภาพ โดยในการพัฒนาด้าน DE ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้บรรลุเป้าหมายรายทางในการ
พัฒนาในระยะท่ี 1 ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้ 
  1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะที่ 1 เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาด้าน DE ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติที่มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ เอ้ือต่อการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล  
  2) บริหารจัดการระบบโครงสร้ าง พ้ืนฐาน ด้านไอทีและระบบการสื่ อสารข้อมูล 
(Infrastructure : Back Office, Network (Internet, Intranet)) ระยะที่ 1 โดยการปรับปรุงและวางรากฐาน
การพัฒนาระบบบริการ Back Office อย่างเป็นระบบ บูรณาการ และต่อเนื่อง อันประกอบด้วยระบบหลักๆ 
ได้แก่ e-Work Flow, e-Document, e-HR, e-Budget, e-Help-Desk และ e-Office อ่ืนๆ เป็นต้น 
  3) การยกระดับงานบริการสู่ระบบ e-Service และ One Stop Service ระยะที่ 1 โดยการ
พัฒนา ปรับปรุง และวางรากฐานระบบ e-Service อย่างเป็นระบบ บูรณาการ และต่อเนื่อง อันประกอบด้วย
ระบบงานหลัก ได้แก่ e-License, NSW, RSO, Web Portal, e-PR, e-Learning และ Integrated Call-
center เป็นต้น ในส่วนของ One Stop Service ควรต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดทั่วประเทศ 

ระยะที่ 2 พ.ศ. 2563 - 2564 บริการอิเล็กทรอนิกส์สู่มาตรฐานสากล (Global e-Service) ในระยะที่ 2 
มีเป้าหมายก้าวสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือให้มีระบบบริหารราชการและบริการทาง
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service ภายใต้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยการขยายสู่ช่องทางและเครื่องมือ   
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ที่หลากหลาย โดยในการพัฒนาด้าน ICT ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้บรรลุเป้าหมายรายทางในการพัฒนา
ในระยะที่ 2 ประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้ 
  1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะที่ 2 โดยการ
พัฒนาในระยะนี้ จะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล 
  2)  บริหารจัดการระบบโครงสร้ าง พ้ืนฐานด้ านไอทีและระบบการสื่ อสารข้อมูล 
(Infrastructure : Back Office, Network (Internet, Intranet)) ระยะที่ 2 โดยการพัฒนาในระยะนี้ จะเป็น
การพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในระยะยาว  
  3) บูรณาการข้อมูลให้เป็นเอกภาพและมาตรฐาน โดยการพัฒนาในระยะที่ 2 นี้ นอกจาก
ความเป็นเอกภาพแล้ว ยังต้องการให้มีการพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศที่เทียบเท่าหรือใน
ระดับสากล เพ่ือประโยชน์ในการขยายผลไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และในระดับความร่วมมือ
ภูมิภาค ได้แก่ AEC และ APEC เป็นต้น 
  4) เพ่ิมช่องทาง e-Service ผ่านระบบ Mobile โดยการพัฒนาต่อยอดระบบ e-Service ไปสู่
ช่องทางบริการที่อยู่ใกล้ตัวผู้ใช้บริการ ได้แก่ ช่องทาง Internet Mobile เพ่ือความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ภายใต้ระบบความมั่นคงปลอดภัยที่เชื่อถือได้ 
  5) พัฒนา One Stop Service ระยะที่ 2 โดยการขยายผลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั้งในส่วนกลาง
เป้าหมายและในทุกศูนย์ภูมิภาค รวมทั้งการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
  6) ยกระดับระบบบริการ Back Office ผ่านช่องทาง Mobile โดยการพัฒนาต่อยอดระบบ
บริการ Back Office ไปสู่ช่องทางบริการที่อยู่ใกล้ตัวผู้ใช้บริการ ได้แก่ ช่องทาง Internet Mobile เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบความม่ันคงปลอดภัยที่เชื่อถือได้ 
  7) ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ Cloud ระยะที่ 2 โดยการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้บริการ 
Cloud Platform อยู่ในระดับมาตรฐานที่อ้างอิงได้ ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาต่อยอดเพ่ือสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
  8) ปรับและก าหนดนโยบายที่เอื้อต่อกระบวนการท างานแบบดิจิทัลระยะที่ 2 โดยการพัฒนา
เพ่ิมเติมนโยบาย ระเบียบ แนวทาง และวิธีการ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและกระแสโลกาภิวัตน์ในระดับ
ภูมิภาคและสากล รวมทั้งการบรรลุผลในการลดกระดาษ และลดการใช้พลังงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  9) พัฒนาบุคลากรสู่แนวทางดิจิทัลระยะที่ 2 โดยการพัฒนาต่อยอดจากระยะแรก ทั้งในกลุ่ม
ผู้ใช้งานและนักพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานที่อ้างอิงได้ รวมทั้งการพัฒนาในประเด็นของการปรับตัวให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงและกระแสโลกาภิวัตน์ 

ระยะที่ 3 พ.ศ. 2565 ก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยความยั่งยืน (Sustainable Digital Government) ในระยะที่ 3 มี
เป้าหมายก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยความยั่งยืน บุคลากรพร้อมท างานบนฐานดิจิทัล สู่ยุครัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government) โดยในการพัฒนาด้าน DE ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติให้บรรลุเป้าหมายก้าวสู่ยุคดิจิทัลด้วยความ
ยั่งยืนนั้น การพัฒนาในระยะที่ 3 จึงประกอบด้วยกิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้  
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  1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสมบูรณ์แบบ 
เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล 
  2) บริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีและระบบการสื่อสารข้อมูล (Infrastructure : 
Back Office, Network (Internet, Intranet)) ระยะที่ 3 โดยการพัฒนาในระยะนี้ จะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องเพ่ือให้
เอ้ือต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนในระยะยาว 
  3) ปรับปรุงและจัดท าแผนดิจิทัลใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงและกระแสโลกาภิวัตน์ในระดับภูมิภาคและสากล 
  4) บูรณาการข้อมูลโดยสมบูรณ์แบบ โดยการพัฒนาในระยะที่ 3 ให้บรรลุความเป็นเอกภาพ
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศได้ในลักษณะ Online-Real-time 
  5) ยกระดับ One Stop Service สู่มาตรฐานสากล โดยการยกระดับไปสู่ Smart Service 
ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ และผู้ให้บริการ ตามมาตรฐานสากล 
  6) ยกระดับสู่โครงสร้างพื้นฐานระบบ Cloud ระยะที่ 3 โดยการพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้บริการ 
Cloud Platform อยู่ในระดับมาตรฐานสากลที่มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่าย 
  7) ปรับและก าหนดนโยบายให้พร้อมสู่กระบวนการท างานแบบดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยการ
ปรับปรุงและพัฒนาไปสู่องค์กรที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น บรรลุเป้าหมายการลดกระดาษ และเป้าหมายในการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  8) พัฒนาบุคลากรสู่แนวทางดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยการพัฒนาต่อยอดทั้งในกลุ่มผู้ใช้งานและ
นักพัฒนาไปสู่ระดับมาตรฐานสากล ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานบนฐานดิจิทัล 
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รูปที่ 4 ผังแสดงการเชื่อมโยงโครงการด้านดิจิทัลที่จ าเป็นต่อการท างานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 
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รูปที่ 5 ภาพรวมกระบวนงานดิจิทัลของ ปส. 
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รูปที่ 6 Application and Technology ของ ปส.
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ตารางท่ี 3 โครงการที่จ าเป็นต่อการท างานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของหน่วยงานที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ  และบริหารจัดการฐานข้อมูลหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย เพื่อใหก้ารบริการของหน่วยงานตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ และมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติที่สามารถใช้งานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาครัฐ  
กลยุทธ์ท่ี 1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ ปส. เพื่อสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : ความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของ ปส.ตามแผนท่ีก าหนด 

1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี  

 จัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี 

ความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี   

กทส./
คณะท างาน 

KM 

     

2. โครงการสนับสนุนการก ากับดูแลความปลอดภยัจากการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์และรังสี  

 พัฒนาฐานข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมและแผนท่ีระดับ
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและภูมภิาคอาเซยีน 

ความส าเร็จของการจดัท าฐานข้อมูลทาง
รังสีในสิ่งแวดล้อมและแผนท่ีระดบั
กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียน 

กพม.      
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แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารกมัมันตรังสีและเครื่องก าเนิดรังสีในสถาน
ประกอบการและการประเมินปริมาณรังสีในผู้ปฏิบตัิงานทางนิวเคลียร์และ
รังสี และประชาชน  

 การพัฒนาระบบมาตรฐานการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสสี าหรบัสาธารณชนและผู้ปฏิบัติงาน 

ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการด้านนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ 

กพม.      

4. โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพือ่ป้องกัน
การกระท าผิดกฎหมายของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี  

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี (Database development) 

ความส าเร็จของการจัดท าระบบฐานข้อมูล
การตรวจสอบสถานประกอบการทาง
นิ ว เ ค ลี ย ร์ แ ล ะ รั ง สี  ( Database 
development) 

กตส.      

5. โครงการพัฒนาศักยภาพก ากับดูแลความปลอดภัยด้านนิวเคลยีรแ์ละรังส ี
ตามมาตรฐานสากล  

 ดูแลรักษาระบบ Secure Communication Channel ที่ใช้ส าหรับ
สื่อสารด้านการพิทักษ์ทางนิวเคลยีร์กับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ  

 จัดท าฐานข้อมูลส าหรับการรายงานตามพันธกรณี และวสัดเุพื่อการ
จัดเก็บฐานข้อมลู 

ความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล
ส าหรับการรายงานตามพันธกรณี  
 
 
 
 
 
 

กตส.      
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ  

 พัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมลูกัมมันตรังสีและระดับรังสีใน
สิ่งแวดล้อมสู่การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 รวมถึงการ
แลกเปลีย่นข้อมูลกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับภูมภิาคและ
นานาชาติ 

ความส าเร็จของการจัดท าระบบฐานข้อมูล
กัมมันตรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมสู่
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 รวมถึง
การแลกเปลี่ ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
พั น ธ มิ ต ร ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ
นานาชาติ 

กพม.      

7. โครงการพัฒนาบทบาท ASEANTOM เพื่อเป็นหน่วยงานประสานหลักของ
ภูมิภาคอาเซียนกับทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ  

 การจัดท าดูแล และพัฒนาเว็บไซตท์างการของเครือข่าย 
ASEANTOM 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

กยผ.      

กลยุทธ์ที่ 1.2 จัดท ามาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูล (Data Standard) และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูล (Data Standard) (ร้อยละ 80) 

1. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ 
และการเชื่อมโยงข้อมลูทะเบียนกบัระบบ National Single Window 
(NSW)  

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลใบแจ้งข้อเท็จจริงกับผู้ประกอบการ 
และการเชื่อมโยงข้อมลูทะเบียนกบัระบบ 
National Single Window (NSW) 

กอญ.      
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การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
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2. โครงการพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลในการก ากับดูแลทางนิวเคลียร์และ
รังสีตามกรอบของสถาปัตยกรรมองค์กร 

 พัฒนาระบบก ากับดูแลและระบบอนุญาตจัดการกากกัมมันตรังสี 
ซึ่งเช่ือมโยงกับระบบอนญุาตวสัดกุัมมันตรังสี และระบบจดัการกาก
ของ สทน. 

 พัฒนาระบบข้อมูลบญัชีและประวตัิเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสีและผู้ปฏิบัติงานทางรังสีซึ่งเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 พัฒนาระบบตรวจสอบติดตามวัสดุนิวเคลยีร์และวัสดุกัมมันตรังสี
ภายใต้การก ากับดูแล 

 ระบบข้อมลูการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงาน 

ความส าเร็จของการมสีถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture) และ
บุคคลกรที่มคีวามพร้อมในการขับเคลื่อน 
ปส. สู่การเป็น OAP 4.0 โดยมีระบบต่างๆ 
ที่พัฒนาตามกรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 

กอญ.      

3. โครงการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงปลอดภยัทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ประเทศ  

 พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลวัสดุนวิเคลียร์ในการด าเนินงานตาม
พันธกรณี กับฐานข้อมูลใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
นิวเคลียร์และน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุนิวเคลียร ์

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลวัสดุนิวเคลยีร์ในการด าเนินงานตาม
พันธกรณีกับฐานข้อมลูใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลยีร์และ
น าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านวสัดุนิวเคลียร ์
 
 

กอญ.      
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4. โครงการพัฒนาคลังข้อมลูนิวเคลียร์และรังส ี
 บูรณาการน าเข้าข้อมลู เอกสารและผลงานวิจัย 
 บูรณาการข้อมูลทางนิวเคลียร์และรังส ี
 จัดท าคลังข้อมลูนิวเคลยีร์และรังส ี

ความส าเร็จของการพัฒนาคลังข้อมูล
นิวเคลียร์และรังส ี

กทส.      

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบดิจิทัลภายในองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการ  

ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบดิจิทัลภายในองค์กร (ร้อยละ 80) 

1. โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ ISO 9001 ตามมาตรฐานการก ากับ
ดูแลความปลอดภัยของสถานปฏบิัติการทางนิวเคลียร์และรังสี  

 

คว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร พัฒนา ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 9001 
 
 

ผชช. 
วราภรณ์/
กพร./กทส. 

     

2. โครงการพัฒนาระบบติดตามรถขนส่งวัสดุกัมมันตรังส ี ความส าเร็จของการจัดท าระบบการ
ติดตามรถขนส่ งวัสดุกัมมันตรั งสีที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

กอญ.      
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แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
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3. โครงการพัฒนาระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services)  
 พัฒนาเว็บไซต์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  
 จัดหาระบบการบริการประชาชนแบบอัตโนมัติ 
 จัดหาระบบสอบออนไลน์ และคลงัข้อสอบมาตรฐานส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางรังสี  
 การบริการระบบการช าระเงินอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Payment)  
 พัฒนาระบบการให้บริการแบบ One Stop Service 

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับประชาชน  

กทส.      

4. โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี 
และสร้างเครือข่ายเพื่อความปลอดภัยทางรังสีระดับมาตรฐานสากลอย่าง
ยั่งยืน  

 ระบบการจัดสอบออนไลน์ส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  

ความส าเร็จของการจัดท าระบบการจัด
สอบออนไลน์ส าหรับเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยทางรังสี  
 
 
 
 
 
 

กอญ.      
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

เป้าหมาย เพื่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงและความปลอดภยัของข้อมูลและระบบเครอืข่าย มีระบบ Back Office และการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สอดคล้อง
กับภารกิจงานของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่าย มีระบบ Back Office และการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย (ร้อยละ 80)  
1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล 
(Cyber Security)  

พัฒนาระบบเครือข่าย และระบบความ
มั่นคงปลอดภยัด้านดิจิทัล (Cyber 
Security) ตามแผนที่ก าหนด 

กทส.      

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

ตัวช้ีวัด : ระบบเครือข่ายขัดข้องได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/เดือน 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการก ากับดูแล
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรงัสี  

ความส าเร็จของการพัฒนาและปรบัปรุง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการก ากับ
ดูแลฯ ตามแผนท่ีก าหนด 
 

กทส.      
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แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 2.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการมีสิ่งอ านายความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 80) 

1. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในส านักงาน จ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ภายในส านักงานท่ีติดตั้งได้ตามแผน 
 

กทส.      

2. โครงการจ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในส านักงาน (Smart-office)  ความส าเร็จของการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศภายในส านักงาน (Smart-
office) ตามแผนที่ก าหนด 
 

กทส.      

3. โครงการพัฒนาระบบ Web Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
มาตรฐาน e-CMS  

ความส าเร็จของการพัฒนาระบบ Web 
Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และมาตรฐาน e-CMS ตามแผนที่ก าหนด 
 

กทส.      

4. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและตดิตามผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ
ดิจิทัล  

คว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร พัฒนา ร ะ บ บ
ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบดิจิทัล 

กทส.      
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แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

5. โครงการจัดท าระบบส านักงานอัตโนมัติ (Smart Back Office) 
 ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการก ากับดูแลความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี 

ความส าเร็จของการจัดท าระบบส านักงาน
อัตโนมัติ (Smart Back Office) 

กทส.      

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 
ตัวช้ีวัด : บุคลากรภายในส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ มคีวามรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น (วัดจากแบบทดสอบ) 
1. โครงการ OAP 4.0 (Digital Culture) 

 
ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรสู่การ
เป็น OAP 4.0 ตามแผนที่ก าหนด 

กทส.และทุก
หน่วยงาน 

     

 
 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 53 

 

บทที่ 6  
การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมนิผล 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เกิดประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนด จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน าแผนงานโครงการต่างๆ ไปด าเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งพัฒนาระบบและกลไกการติดตามและการประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการ
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกัน  และ
เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
ทราบถึงความก้าวหน้า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และน า ไปสู่
การทบทวน ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ จน
ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด โดยมีกลไกส าคัญในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  
6.1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดเก็บข้อมูล 

การประเมิน การติดตาม 

วิเคราะห ์สังเคราะห์ทุก 3, 6, 9, 12 เดือน 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อมูลท่ีรวบรวมการประเมิน 

     1.  ติดตามความก้าวหน้าเทียบกับการใช้ทรัพยากร 
     2. แก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงาน 
     3. เพิ่มประสิทธิภาพเชิงบริหาร 

 

1. ความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้าและปรับเปลี่ยนให้มีประสิทธิภาพ   
2. การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ 
3. น าเสนอข้อมูลเพ่ือการบริหาร   

สารสนเทศจากการติดตาม 

บันทึกข้อมูล ผ่านระบบ 
Electronic 

วิเคราะห์ทุก 1 เดือน 

รายงานสารสนเทศ 
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6.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ 
     ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล การด าเนินงาน ดังนี้ 
         1. วิธีติดตามก ากับและการประเมินผล 
 1.1 จัดท าแบบสอบถามออนไลน์เพ่ือส ารวจความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงานผู้รับบริการ 
 1.2 จัดท าระบบบันทึกและรายงานโดยใช้แบบรายงานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 ประมวลผลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส ์
 1.4 สรุปติดตามก ากับและการประเมินผล 
   -   ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และวิเคราะห์เป็นรายเดือน     
   -   ประเมินผลผลิตกิจกรรมหลัก ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน     

2. การจัดท ารายงานและข้อเสนอแนะ 
2.1 รายงานผลการด าเนินงานตามผลผลิต 

3. การจัดท ารายงานประจ าปี 
3.1 จัดท ารายงานสรุปประจ าปีส าหรับผู้บริหาร 
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10.นายรัฟฟิน    มณีชยางกูร วิศวกรนิวเคลียร์ปฏิบัติการ 
11. นางสาวอารีรัตน์ นาคราช  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    

จัดท าโดย : ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 0-2596-7600 
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