เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการสารสนเทศ
ประจำปงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ขอเสนอและประเด็นเพื่อทราบ
ขอใหที่ประชุมรับทราบความคืบหนาในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
ส ถ า บ ั น ค ุ ณว ุ ฒ ิ ว ิ ช า ช ี พ ( อ งค ก าร มห าช น ) ป ระ จ ำป  ง บ ป ร ะ ม า ณ 25 63 ร ะ ห ว  าง เ ด ื อ น
มกราคม – มีนาคม 2563
สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห
ตามที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดจัดทำตัวชี้วัดปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นั้น
ในการนี ้ ศู น ย เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได ร ั บ มอบหมายให จ ัด ทำตั ว ชี ้ ว ัด ที ่ 4.3 : ระดั บ
ความสำเร็จในการพัฒนาระบบศูนยกลางขอมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ใหมี
การรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศตอคณะกรรมการ เพื่อใหความเห็น หรือขอเสนอแนะ รวมถึงใหมี
การรายงานความคืบหนาในการใชงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ความคื บ หน า ในการดำเนิ น งานตามแผนบริห ารจัด การสารสนเทศ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ 2563
ตามขอกำหนดของ ก.พ.ร. ไดกำหนดใหองคการมหาชน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริห าร
จัดการสารสนเทศใหกับคณะกรรมการบริหารในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้เพื่อใหคณะกรรมการบริหารไดรับทราบถึง
ผลการดำเนินการตามแผนดังกลาว และใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้น
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดดังกลาว อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สารสนเทศขององคกร สคช. จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสนเทศของ สคช. ซึ่ง
ประกอบดวยแผนบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการภายใน สคช. และ แผนกงานพัฒนา
ระบบศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดงั นี้

1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบใหบริการเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษา
ทรัพยากรดานสารสนเทศภายในสถาบัน

ลำดับที่

กิจกรรม
1.1 ทำการตออายุการเชาใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง เสนหลัก
1.2 ทำการตออายุการเชาใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง เสนสำรอง
1.3 ทำการตออายุการรับประกันสินคาและบริการ
ระบบโทรศัพทชนิด IP Phone
1.4 เชาพื้นที่ Cloud สำหรับใชในการสำรองขอมูล
ระบบแชรไฟล ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 7 TB
เพื่อเปนที่สำรองขอมูลภายนอกสถาบันฯ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการตออายุเรียบรอยแลว
ดำเนินการตออายุเรียบรอยแลว
ดำเนินการตออายุเรียบรอยแลว
ดำเนินการตออายุเรียบรอยแลว

2. การการพัฒนาและปองกันเครือขายสารสนเทศภายในสถาบันฯ
ลำดับที่

กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
2.1 ตรวจสอบการทำงานของระบบความปลอดภัยของ ดำเนินการเรียบรอยแลว
Server
3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ

ลำดับที่

กิจกรรม
3.1 การตออายุการบำรุงรักษาระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-Office)

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว อยูในชวง
ประกันผลงาน 6 เดือน

4. การจัดซื้อและตออายุการรับประกันสินคาของฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร
ลำดับที่

กิจกรรม
4.1 ดำเนินการตออายุการใชงานระบบอีเมลจำนวน
180 สิทธิ์การใชงาน ระยะเวลา 5 เดือน
4.2 ดำเนินการตออายุ Web Hosting สำหรับเว็บไซต
สถาบันฯ www.tpqi.go.th

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการเรียบรอยแลว
ดำเนินการเรียบรอยแลว

5. การจัดอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกเจาหนาที่
ลำดับที่

5.1

กิจกรรม
จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชงาน Google
G Suite และความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดอบรมใหผูใชงานทุกทาน
เรียบรอยแลว ระหวางวันที่ 9-20 มีนาคม
2563

6. โครงการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ลำดับที่

6.1

กิจกรรม
สงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียกับระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ บุคคลทั่วไป สามารถใชงานระบบ
ฐานขอมูลการใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการดำเนินงาน
เตรียมดำเนินการจัดอบรมครั้งที่ 1 กทม.
ในชวงเดือนพฤษภาคม 2563
เตรียมดำเนินการจัดอบรมครั้งที่ 2 ตางจังหวัด
ในชวงเดือนมิถุนายน 2563

7. โครงการพัฒนาผูดูแลระบบฐานขอมูลขั้นสูง การใหบริการคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
ลำดับที่

7.1

กิจกรรม
ผลการดำเนินงาน
เพือพัฒนาทักษะและองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี อยูระหวางจัดหาหลักสูตรและวันอบรม
สารสนเทศให้ แ ก่ บุ ค ลากรที ปฏิ บัติ ง านด้ า น
คอมพิวเตอร์ของสถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ ให้ทนั
ต่ อ ความเปลียนแปลงทีเกิด ขึน และสามารถ
ป
ร
ะ
ยุ
ก
ต์
ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศทีเหมาะสมกับ งาน
สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ และสามารถแก้ไขปั ญหา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันได้

สรุปแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม

วัตถุประสงค

2562

ผลผลิต
10

1

1.1 ทำการตออายุการรับประกันสินคาและบริการเครื่อง
แม ข  ายคอมพิวเตอร และอุ ปกรณ เครื อข ายคอมพิวเตอร
ภายในสถาบันฯ
1.2 ทำการตออายุใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส
สำหรับเว็บไซตสถาบันฯ (TLS/SSL)
1.3 ทำการตออายุ D-U-N-S Number ซึ่ งเปนฐานข อ มู ล
รหัสธุรกิจสำหรับนิติบคุ คลสากล
1.4 ทำการตออายุการเชาใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง เสนหลัก
1.5 ทำการตออายุการเชาใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง เสนสำรอง
1.6 ทำการตออายุการรับประกันสินคาและบริการระบบ
โทรศัพทชนิด IP Phone
1.7 เชาพื ้นที่ Cloud สำหรับใช ในการสำรองขอ มูลระบบ
แชรไฟล ขนาดพื้นที่ 8 TB เพื่อเปนที่สำรองขอมูลภายนอก
สถาบันฯ

2

2.1 เขารวมโครงการ ThaiCERT GMS (Government
Monitoring System)

เพื่อพัฒนาระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพดีย่งิ ขึ้น
มีความทันสมัย และบำรุงรักษา
ทรัพยากรดานสารสนเทศให
สามารถใชงานไดดี

1.1 เครื่องแมขายคอมพิวเตอร
และอุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอรภายในสถาบันฯ
ไดรบั การตออายุการ
รับประกันสินคาและบริการ
1.2 ไดรบั การตออายุใบรับรอง
ความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส
1.3 ไดรบั การตออายุ
D-U-N-S Number ซึ่งเปน
ฐานขอมูลรหัสธุรกิจสำหรับนิติ
บุคคลสากล
1.4, 1.5 ไดรบั การตออายุการ
เชาใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง เสนหลัก และเสน
สำรอง
1.6 โทรศัพทชนิด IP Phone
ไดรบั การตออายุการ
รับประกันสินคาและบริการ
1.7 มีพื้นที่ Cloud สำหรับใช
ในการสำรองขอมูลระบบแชร
ไฟล ขนาดพื้นที่ 7 TB
เพื่อรับมือและปองกั นการโจมตี 2.1 ระบบเทคโนโลยี
ทางไซเบอร โดย ThaiCERT จะ สารสนเทศภายในสถาบันฯ
คอยช ว ย Monitor ระบบที ่ เ ข า และเว็บไซตของสถาบันฯ ได
รวมโครงการ
อยูในระบบ ดังนี้
1. Government Threat
Monitoring System (GTM)
เพื่อชวยวิเคราะหรูปแบบการ
โจมตีทางไซเบอรที่เกิดขึ้นกับ
ระบบไอทีของหนวยงาน
และ

แผนงานปงบประมาณ 2563
2563

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

ผูรับผิดชอบ

3,805,200
เทวัญ
*ไดรบั งบประมาณ
ตามราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัตใิ หใช
เงินสะสมไปพลาง
กอน

เทวัญ
* ไมใชงบประมาณ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

แผนงานปงบประมาณ 2563
2563

2562

ผลผลิต
10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

งบประมาณ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

ผูรับผิดชอบ

2. Government Website
Protection System (GWP)
เพื่อปองกันการโจมตีเว็บไซต
ของหนวยงาน
3

3.1 ทำการต อ อายุ ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบสำนั ก งาน เพื่อใหระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-Office)
อิเล็กทรอนิกส
(E-Office) ไดรับการปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่องและใชงานได
ตรงความตองการ

3.1 ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส (E-Office)
ไดรบั การปรับปรุงแกไข และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
งานอยางตอเนื่อง

2,000,000
จิติมนต,
*ไดรบั งบประมาณ รัชนีวรรณ
ตามราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัตใิ หใช
เงินสะสมไปพลาง
กอน

4

4.1 ดำเนินการตออายุการใชงานระบบอีเมลจำนวน 180
สิทธิ์การใชงาน
4.2 ดำเนินการตออายุ Web Hosting สำหรับเว็บไซต
สถาบันฯ www.tpqi.go.th
4.3 ดำเนินการตออายุการใชงานซอฟตแวรกราฟก
จำนวน 4 สิทธิก์ ารใชงาน

เพื่อจัดเตรียมฮารดแวรและ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรใหมี
เพียงพอแกเจาหนาที่ในการใช
งานงานและปฏิบัติงานแกสถาบัน
ฯ และดำเนินการตออายุการ
รับประกันสินคา

4.1 ระบบอีเมลไดรับการตอ
อายุการใชงานอยางตอเนื่อง
4.2 Web Hosting สำหรับ
เว็บไซตสถาบันฯ
www.tpqi.go.th ไดรับการ
ตอการใชงาน
4.3 มีซอฟตแวรกราฟกใหใช
งานไดอยางตอเนื่อง

710,000
เทวัญ
*ไดรบั งบประมาณ
ตามราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัตใิ หใช
เงินสะสมไปพลาง
กอน

5

5.1 จัดฝกอบรมใหความรูเกีย่ วกับการใชงาน Google G
Suite
5.2 จัดฝกอบรมใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อจัดฝกอบรมใหความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก
เจาหนาที่

6

โครงการอบรมการใชงานระบบฐานขอมูลการใหบริการ
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

เพื่อสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย
กับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ บุคคล
ทั่วไป สามารถใชงานระบบ
ฐานขอมูลการใหบริการระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐาน

5.1 เจาหนาที่ไดเขารับการ
อบรมเกี่ยวกับการใชงาน
Google G Suite และความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 ครั้งตอป
กลุมเปาหมายเขารวมอบรม
การใชงานระบบฐานขอมูลการ
ใหบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
อยางนอย 310 คน มีส่อื การ

เทวัญ
*ไมใชงบประมาณ
จัดอบรมโดย
เจาหนาที่ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1,462,700
*ไมไดรับ
งบประมาณตาม
ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563

กิจกรรม

วัตถุประสงค

2562

ผลผลิต
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โครงการพัฒนาผูดูแลระบบฐานขอมูลขัน้ สูง การใหบริการ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

8

โครงการพัฒนาศูนยกลางขอสอบประเมินระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ (TPQI Digital Exam Center)

อาชีพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถติดตามการ
ดำเนินการไดอยางรวดเร็ว

อบรมเพือ่ ใชเปนคูมือในการ
ดำเนินการดวยตนเองได

เพือพัฒนาทักษะ และองค์
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากรที
ปฏิบตั งิ านด้าน คอมพิวเตอร์
ของสถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ ให้
ทันต่อความเปลียนแปลงที
เกิดขึน และสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที
เหมาะสมกับงานสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ และสามารถแก้ไข
ปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันได้
เพื่อพัฒนาระบบศูนยขอสอบ
คุณวุฒิวิชาชีพดิจิทัลและการสอบ
ออนไลน ใหมปี ระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ปรับปรุงการดำเนินงาน
การออกขอสอบแบบเดิม ใหมี
การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
งายตอการคนหา ชวยลดภาระ
ของผูออกสอบ ลดการทุจริตใน
การสอบ เนื่องจากระบบสามารถ
สุมขอสอบได ทั้งสุมแบบซ้ำหรือ
สุมแบบไมซ้ำ และเกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ในดานการ
ประเมินผล

เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหแกนักวิชาการ
คอมพิวเตอรและพนักงาน
คอมพิวเตอรใหมีความรูทันตอ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เหมาะสมกับงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ
แกไขปญหาไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว

มีระบบและแอปพลิเคชั่นที่ใช
ในระบบศูนยกลางขอสอบ
ประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
(TPQI Digital Exam
Center) จำนวน 1 ระบบ

แผนงานปงบประมาณ 2563
2563
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งบประมาณ
คาใชจาย
(ประมาณการ)

ผูรับผิดชอบ

โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัตใิ หใช
เงินสะสม ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการป 2563
500,000
จิติมนต,
*ไมไดรับ
รัชนีวรรณ
งบประมาณตาม
ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยจะขออนุมตั ิใช
งบประมาณจาก
เงินสะสมใน
โครงการพัฒนา
บุคลากรของ
สถาบัน

8,368,000
จิติมนต,
*ไมไดรับ
รัชนีวรรณ
งบประมาณตาม
ราง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2563
โดยคณะกรรมการ
สถาบันอนุมัตใิ หใช
เงินสะสม ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการป 2563

หมายเหตุ :

ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ
ระยะเวลาที่ไดดำเนินการจริงและเสร็จเรียบรอยแลว
ระยะเวลาที่ไดดำเนินการจริงแตยังไมเสร็จ

