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บทท่ี ๑ บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1. บทนํา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการโดยจัดทําหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการท่ีมีอยูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์        
ตอภารกิจภาครัฐ ประกอบกับสํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานสําคัญในการขับเคลื่อนการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไทย และในภู มิภาคอาเซียน การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิ ทัล                              
ของสํานักงาน ป.ป.ส. จึงมีบทบาทสําคัญในการท่ีจะขับเคลื่อนใหการบริหารราชการในดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
มีแนวทางท่ีชัดเจน สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
อยางเปนรูปธรรม 

ในระยะท่ีผานมาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิ ทัล                    
สํานักงาน ป.ป.ส. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนางานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ภายใตวิสัยทัศน iONCB พัฒนาระบบ ICT แบบอัจฉริยะท่ีสามารถเขาถึงไดอยางปลอดภัยจากทุกท่ี ทุกเวลา                     
เพ่ือประสิทธิภาพการทํางานและบริหารงานของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงแผนดังกลาวจะสิ้นสุดลงในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการในการดําเนินงานท่ีตอเนื่องกับการดําเนินงาน 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดจัดทํา “แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2566 - 2570” 
ฉบับนี้ข้ึน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ระยะ 20 ป) นโยบายและแผนระดับชาติวา
ดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรม 3 ป 
(พ.ศ. 2563 - 2565) (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ. 2566 - 2569) 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2565 – 2570 (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการ
ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 - 2565 ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
(ตามว6/2561) และกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ โดยในภาพรวมแลว 
เนื้อหาของแผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2566 - 2570 ฉบับนี้ มีเปาหมายเพ่ือนําสํานักงาน 
ป.ป.ส. ไปสูการเปนองคกรตามวิสัยทัศน ดังนี้ “มุงสูองคกรบูรณาการนวัตกรรม สรางสรรควัฒนธรรมดิจิทัล 
เปนหนึ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีม่ันคงปลอดภัย” ซ่ึงพันธกิจในการดําเนินการจะมีการกําหนดกลยุทธ 4 
ดาน ประกอบดวย กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการ (Digital Platform) กลยุทธท่ี 2 มุงสูการ
เปนองคกรดิจิทัล มีบริการดิจิทัลและการวิเคราะหคลังขอมูล (Digital State Enterprise and Big Data Analytic) 
กลยุทธท่ี 3 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  
(IT Infrastructure and Cyber Security) กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล (Digital Human 
Capital) เพ่ือนําสํานักงาน ป.ป.ส. ไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวในป พ.ศ. 2570  
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ท้ังนี้ การกําหนดแผนปฏิบัติการจะไดพิจารณากําหนดแผนใหสอดคลองกับแผนแมบทของสํานักงาน ป.ป.ส. 
และนําแนวคิดในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตองการของผูบริหารและบุคลากร
ของสํานักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัติหนาท่ี โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุนการดําเนินการและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมในการดําเนินการยิ่งข้ึน 

2. วิสัยทัศนกลยุทธดานดิจิทัล :  

มุงสูองคกรบูรณาการนวัตกรรม สรางสรรควัฒนธรรมดิจิทัล  
เปนหนึ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีม่ันคงปลอดภัย 

 
องคประกอบวิสัยทัศน ประกอบไปดวยองคประกอบ ๓ ดาน ดังนี้ 
1) จุดมุงหมายหลัก (Core Purpose) : เปนองคกรดิจิทัล บูรณาการนวัตกรรม มีขอมูลที่ถูกตอง

สนับสนุนการตัดสินใจ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนองคกรดวยขอมูล ใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา 

2) คานิยมหลัก (Core Value) : สรางวัฒนธรรมดิจ ิทัล บุคลากรขององคกร ทํางานสัมพันธ ก ับ
เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางราบรื่น ไรรอยตอ 

3) คานิยมหลัก (Core Value) : มีความมั่นคงปลอดภัย มีระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทั้งฮารดแวรซอฟตแวร และเครือขาย ที่มีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย ไดมาตรฐาน เพื่อสนับสนุน 
การดําเนินงาน และอํานวยความสะดวกแกผูใชงาน 

ประเด็นกลยุทธ 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส.พ.ศ. 2566 - 2570 ของ สํานักงาน ป.ป.ส. มีกรอบแผน  

การดําเนินงานประกอบดวย 4 กลยุทธ 16 แผนงาน สอดคลองกับพันธกิจ หนาท่ีและอํานาจตามประมวล
กฎหมายยาเสพติดขององคกร และสามารถขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหบรรลุเปาหมายซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการ (Digital Platform) 
มุงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับการใชงานของประชาชนและเครือขาย ตั้งแต 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Application) และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile 
Application) ใหงายตอการเขาถึง และการใชงาน เพ่ือตอบสนองตอการใชงานของประชาชนและเครือขาย               
และเพ่ิมจํานวนผูใชงานระบบสารสนเทศ และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) มากข้ึน โดยมุงเนนให
ประชาชนและเครือขาย สามารถใชงานระบบสารสนเทศ และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)                       
ไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ (Anywhere, Anytime, Any Device)  

มาตรการการบริหารจัดการอยางบูรณาการ   
แผนงานท่ี 1 การใหบริการประชาชน ผาน ONCB Portal 
แผนงานท่ี 2 การสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภายนอก 
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กลยุทธท่ี ๒ มุงสูการเปนองคกรดิจิทัล มีบริการดิจิทัลและการวิเคราะหคลังขอมูล (Digital State 
Enterprise and Big Data Analytic) 

มุงเนนการพัฒนาองคกรสูองคกรดิจิทัล ดวยการพัฒนาการบริการตาง ๆ ใหเปนการบริการอัจฉริยะ  
ท่ีมีการบริการท่ีรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชได รวมถึงรองรับ 
การสื่อสารโตตอบกับเจาหนาท่ีหรือประชาชน ไดอยางทันทีทันใด 

รวมถึงการปรับปรุงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน (Streamlined 
Governance) โดยการสรางวัตนธรรมองคกรใหมีความคลองตัว (Agile Culture) รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ใหกระชับมากยิ่งข้ึน (Lean Process) ลดการใชกระดาษในบางกิจกรรม (Paperless) ท่ีไมจําเปนตองเก็บหลักฐาน
ตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายตาง ๆ พรอมท้ังบูรณาการคลังขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนเจาหนาท่ีในการ
ประมวลผลขอมูลในทุกมิติ และชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมเติมการบริการท่ี
อัจฉริยะ  

มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ  
แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศดานความรวมมือระหวางประเทศ  
มาตรการบําบัดรักษายาเสพติด  
แผนงานท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบําบัดรักษายาเสพติด  
มาตรการปองกันยาเสพติด  
แผนงานท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการปองกันและแกไขยาเสพติด  
มาตรการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย   
แผนงานท่ี 4 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย    
แผนงานท่ี 5 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการพืชเสพติด  
มาตรการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด 
แผนงานท่ี 6 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด 
มาตรการการบริหารจัดการอยางบูรณาการ  
แผนงานท่ี 7 พัฒนาระบบ Back Office  
แผนงานท่ี 8 สนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
แผนงานท่ี 9 มาตรฐานการกํากับดูแลขอมูลและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย  

(IT Infrastructure and Cyber Security) 
มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยดําเนินการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสาร เพ่ือรองรับการใชงานภายในของสํานักงาน ป.ป.ส. รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ใหเปนสถาปตยกรรมแบบคลาวด (Cloud Computing) 
เพ่ือรองรับการขยายตัว (Scalability) ในอนาคต ใหสามารถรองรับจํานวนผูใชงานไดมากยิ่งข้ึน และการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงพระราชบัญญัติ 
ดังกลาวมีผลบังคับใชกับทุกหนวยงาน เพ่ือปองกันขอมูล ปกปองขอมูล และมาตรการลงโทษผูกระทําผิด 

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

หนาที่ ๘                                                                                                     

แผนงานท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย  
แผนงานท่ี 2 การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร  
แผนงานท่ี 3 การสํารองขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล (Digital Human Capital) 
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานดิจิทัลใหมีความเขาใจและมีสมรรถนะในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ การกํากับ ตรวจสอบ และการใหบริการตามบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปน “ผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน” ท่ีสามารถบริหาร
โครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอรมการบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) 
และการจัดบริการของรัฐ (Service) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน การบริหารจัดการ  
และรูปแบบการใหบริการ ใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลการทํางาน และการใหบริการระหวาง
หนวยงานภาครัฐดวยกันเอง ระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลบํารุงรักษาระบบใหมี
ความม่ันคงปลอดภัยมีเสถียรภาพ และอยูในสภาพพรอมใชงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังสามารถพัฒนาระบบให
สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหารสํานักงาน ป.ป.ส.  
แผนงานท่ี 2 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับเจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
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บทท่ี ๒ ความสอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติท่ีเก่ียวของ  

2.1 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ (ระยะ ๒๐ ป) 

ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ระยะ 20 ป) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงวิสัยทัศนประเทศไทยตามยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป, ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตรชาติเปนแผนการพัฒนาประเทศซึ่งจะตองนําไปสู การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว  โดยมีระยะเวลา ๒๐ ป ตั้งแตป ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ โดยยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป มีการแบงประเด็นยุทธศาสตรออกเปน ๖ ดาน คือ 

๑. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ ๖ ขอ ๔.๑ ถึง ขอ ๔.๕ มีความเกี่ยวของในทุกประเด็นเนื่องจากเปนยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  (ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป, ๒๕๖๑, หนา ๖๕-๗๑)  
โดยประเด็นตามยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

หนาที่ ๑๐                                                                                                     

ขอ ๔.๑ ภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลางตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
โปรงใส ประกอบดวยประเด็นยอย ๒ ประเด็น ดังตอไปนี้ 

ขอ ๔.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากล และเปนระดับแนวหนาของ
ภูมิภาค 

ขอ ๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช 

ขอ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับทุกประเด็นทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี ประกอบดวยประเด็นยอย ๓ ประเด็น ดังตอไปนี้ 

ขอ ๔.๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ขอ ๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังของประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 
ขอ ๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 

ขอ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ประกอบดวยประเด็นยอย ๒ ประเด็น ดังตอไปนี้ 
ขอ ๔.๔.๑ องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
ขอ ๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย  

ขอ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีคนเกงยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสํานึกมีความสามารถสูงมุงมั่น
และเปนมืออาชีพ 

2.2 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปน
แผนแมบทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยท่ีใชกําหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ประกาศในราชการกิจจานุเบกษา 0

1 เม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมเปนการตอยอดพัฒนาประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีดําเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยแผน
นโยบายครอบคลุมการวางรากฐานดิจิทัลของประเทศผานการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล การสราง
ระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวม และสามารถใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลอยางเต็ม
ศักยภาพ 

วิสัยทัศนและเปาหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมุงเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะ
ยาว ใหสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ตามเอกสารนโยบายและแผนระดับชาติระยะ ๒๐ ป  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไดกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไวดังนี้ 

วิสัยทัศนการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด 

โดยยุทธศาสตรนี้เปนแนวทางสําคัญท่ีใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน 
และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทย ๔ ระยะขางตน (แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม, ๒๕๖๒)  

                                           
1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม  ๑๓๖ ตอนที่ ๔๗ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  เร่ืองนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม  
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ภาพท่ี 2 ยุทธศาสตรตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)1

2 

โดยจากยุทธศาสตรตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับดังกลาวมียุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. ไดแก 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (ยุทธศาสตรท่ี ๔) พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล (ยุทธศาสตรท่ี ๕) และสรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (ยุทธศาสตรท่ี ๖) โดยไดนําขอความจาก
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
ในสวนท่ีเก่ียวของกับการกําหนดทิศทางเชิงนโยบายดานดิจิทัล 

2.3 แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 

วิสัยทัศน (Vision) 
“การบริหารงานยุติธรรมมีธรรมาภิบาลและทันสมัย สรางสังคมไทยเคารพกฎหมาย มีความปลอดภัยและสงบสุข” 

เปาหมายภาพรวม : การบริหารงานยุติธรรมท่ีมีธรรมาภิบาล และโปรงใส และสังคมมีความสงบเรียบรอย 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

โดยจากแผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2562 - 2565) ฉบับดังกลาว 

มียุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. ไดแก ดานประชาสัมพันธการเสริมสรางความรู

ความเขาใจและการมีสวนรวมดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ยุทธศาสตรท่ี ๑) ดานการบริหารงาน

ยุติธรรมมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากข้ึน ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อม่ันตอการดําเนินงาน

ของกระบวนการยุติธรรม  โดยมีแนวทางกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบงานยุติธรรม  (ยุทธศาสตรท่ี ๓) และ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (ยุทธศาสตรท่ี ๕)  

                                           
2 นโยบายและแผนระดบัชาติวาดวยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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2.4 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ๓ ป (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

วิสัยทัศน (Vision) 
“สรางสังคมแหงความเปนธรรมบนรากฐานของความเทาเทียม” 

 

โดยจากแผนปฏิบัติราชการฉบับดังกลาวมีแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดแก แผนปฏิบัติราชการท่ี ๑ เรื่องพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบดวย  
การเสริมสรางและพัฒนาองคการสูขีดสมรรถนะสูง (HPO) ปรับโครงสราง ปรับปรุงกระบวนการจัดการ 
นําเทคโนโลยีและกลยุทธในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ท้ังภายใน
และภายนอก มาใชในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลท่ีอยูในกระบวนการยุติธรรมใหเกิดการเรียนรูและมีวัฒนธรรม
ท่ีเขมแข็ง นําไปสูพฤติกรรมท่ีพึงประสงคขององคการในท่ีสุด การสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรมสนับสนุนการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
กฎหมายรวมท้ังกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหเปนไปตามหลัก
สากล การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ศึกษาระบบ
ฐานขอมูลดานกระบวนการยุติธรรมและวิเคราะหความตองการของผูใชขอมูลทุกระดับ และนํามาวิเคราะหเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล ตลอดจนบํารุงรักษาเพ่ือปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหมีความทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติราชการท่ี 6 เรื่องปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวย การปองกันยาเสพติด 
เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหกับทุกกลุมท่ีมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดปองกันครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา  
สถานประกอบการ และสังคม รวมถึงสถานท่ีควบคุมของกระทรวงยุติธรรม ใหปลอดภัยจากยาเสพติด รวมท้ังสรางพลัง 
ความเขมแข็ง และความยั่งยืนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยการพัฒนางานการขาวและระบบ
ฐานขอมูลสนับสนุน (ป.ป.ส.) รวมท้ังแผนงานการบริหารจัดการอยางบูรณาการ ใหมีโครงการการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางเปนระบบและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
(ป.ป.ส.) 

2.5 (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม (๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) 

วิสัยทัศน (Vision) 
“ยกระดับความเชื่อม่ันในการใหบริการประชาชน โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย และม่ันคงปลอดภัย” 

พันธกิจ  
1. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนดวยระบบเทคโนโลยีดจิิทัล 
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรม 
3. พัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรในกระบวนการยตุิธรรม 

ยุทธศาสตร 
มิติท่ี 1 มุงใหความสําคัญกับการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ (User Experience)  
กลยุทธ/แนวทาง : ยกเลิกการใชเอกสาร มีระบบรับเรื่องผานออนไลน หรือมีระบบกรอกขอมูลโดยเจาหนาท่ี 
กรอกใหแบบอัตโนมัติ จะลดคาใชจาย ลดข้ันตอนและระยะเวลา และมีความถูกตอง 

เปาหมายท่ี 1 การประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 

• แนวทางท่ี 1 พัฒนาสื่อดิจิทัลเพ่ือสรางการรับรูเพ่ือตอบสนองการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ของผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย 
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• แนวทางท่ี 2 พัฒนาชองทางเพ่ือประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นและสื่อสารองคกรท่ี
หลากหลาย 

• แนวทางท่ี 3 สรางเครือขายสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 
เปาหมายท่ี 2 การสรางนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม 

• แนวทางท่ี 1 ออกแบบและสรางกระบวนงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัล 

• แนวทางท่ี 2 พัฒนา e-Service และเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระหวางหนวยงานเพ่ือ
ตอบสนองผูรับบริการในกระบวนการยุติธรรมแบบครบวงจร 

• แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบยืนยันตัวตนดวย Digital ID ในระบบ e-Service 

• แนวทางท่ี 4 พัฒนารปูแบบการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
มิติ ท่ี 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมสูความเปนเลิศ (Operation 
Excellence) 
กลยุทธ/แนวทาง : พัฒนา e-Service และแกไข Process ใหสะดวกตอใชงานและเขาถึงงาย 

เปาหมายท่ี 1 การบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงาน 

• แนวทางท่ี 1  จัดทําแผนงบประมาณบูรณาการเพ่ือการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีระหวาง
หนวยงาน 

• แนวทางท่ี 2 ออกแบบและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลระหวางหนวยงาน 

•  แนวทางท่ี 3 พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและสรางกลไกในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน 
เปาหมายท่ี 2 การพัฒนา ปรับปรุงกระบวนงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

• แนวทางท่ี 1 ศึกษา วิเคราะหและกําหนดรูปแบบ e-Service เพ่ือการลดข้ันตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานท่ีใชงานงาย สะดวก ไมยุงยากซับซอน  

• แนวทางท่ี 2 พัฒนารูปแบบการวิเคราะหขอมูลดวยระบบปญญาประดิษฐ 

• แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรมท่ียืดหยุน 
ทันเหตุการณและตอเนื่อง 

เปาหมายท่ี 3 การพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสําหรับบุคลากรในกระบวนยุติธรรม 

•  แนวทางท่ี 1 จัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม 

• แนวทางท่ี 2 พัฒนาผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและเครือขาย ตลอดจนผูดูแลระบบของหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรม ใหมีความพรอมปฏิบัติการทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

• แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงความกาวหนาและคาตอบแทนสายงานวิชาชีพบุคลากรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

• แนวทางท่ี 4 พัฒนา Digital Mindset ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
มิติท่ี 3 ระบบมีความม่ันคงปลอดภัยจากการถูกโจมตี หรือจากความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน (Cyber 
Security) 
กลยุทธ/แนวทาง : พัฒนา SW Program ภายใต Framework Cyber Security ท่ีกําหนด 

เปาหมายท่ี 1 การสรางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Good Governance) 
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•  แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขอมูลในการใหบริการประชาชนมีประสิทธิภาพ  

• แนวทางท่ี 2 จัดทํา Data Governance ใหมีความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

• แนวทางท่ี 3 สรางระบบรองรับการดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือการคุมครองขอมูลบุคคล 
(PDPA) 

เปาหมายท่ี 2  การสรางประสิทธิภาพในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 

•  แนวทางท่ี 1 จัดใหมีการตรวจสอบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรในขอบเขตการพัฒนาระบบงาน 

•  แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบปองกันและตรวจสอบการบุกรุก 

• แนวทางท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขอมูลในระบบ cloud กลางในกระบวนการ
ยุติธรรม 

• แนวทางท่ี 4 สรางความตระหนักและพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 

• แนวทางท่ี 5 กําหนดมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ Framework Cyber Security 

2.6 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรมระยะ 5 ป พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕70 

วิสัยทัศน (Vision) 
“องคกรผูใหบริการงานยุติธรรมดวยระบบดิจิทัลทุกข้ันตอน” 

พัทธกิจ 
1. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงาน 

หรือสนับสนุนการปฏบิัติงาน รวมถึงการใหบริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรมดวยระบบดิจิทัลทุกข้ันตอน 
2. ยกระดับการใชประโยชนจากขอมูลตาง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลงานยุติธรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

อยางมีธรรมาภิบาล 
3. ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล เพ่ือใหสามารถรองรับการบริหาร

จัดการการปฏิบัติงานตามพันธกิจในรูปแบบดิจิทัลไดอยางเหมาะสมและเกิดความม่ันคงปลอดภัย 
4. สนับสนุนเครื่องมือพิเศษเพ่ือรองรับการวิเคราะหและการปฏิบัติงานดานยุติธรรมท่ีมีความจําเปน 
5. พัฒนาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมใหมีความรูและทักษะดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพ สรางสรรคมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ท้ังนี้ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงยุติธรรม แบงเปน 4 มิติ คือ 
มิติท่ี 1 : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือมุงสูการปฏิบัติงานและการใหบริการแบบดิจิทัลทุกข้ันตอน 

(Digitalization)  
     ยกระดับการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนผานระบบดิจิทัลทุกข้ันตอน ดวยการสนับสนุน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ และสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในการรองรับการปฏิบัติงานและการใหบริการ 
ท้ังนี้ จะคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย เทาเทียม ลดความซํ้าซอนของกระบวนการและขอมูล อันจะ
นําไปสูการขับเคลื่อนการเปนรัฐบาลดิจิทัล และสงผลตอความพึงพอใจในการรับบริการจากกระทรวงยุติธรรม  

มิติท่ี 2 : ยกระดับการใชประโยชนขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลงานยุติธรรมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
ธรรมาภิบาล 

     ใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากขอมูลตาง ๆท่ีถือเปนสินทรัพยของหนวยงาน โดยสงเสริม
และผลักดันต้ังแตเริ่มตนกระบวนการ คือการจัดทําขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยน  
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และเชื่อมโยงขอมูลในการบริหารและใหบริการไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ จนถึงกระบวนการสงเสริมใหหนวยงานเปดเผยขอมูลผานศูนยกลางขอมูลเปดภาครัฐ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการทํางาน และเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน 

มิติท่ี 3 : เพ่ิมขีดความสามารถและสงเสริมมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) 
     พัฒนาหรือจัดหาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร เพ่ือสรางความเชื่อม่ันตอการ

ใหบริการงานของกระทรวงยุติธรรมไดอยางตอเนื่อง เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตลอดจนมีระบบรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยทางเครือขายคอมพิวเตอรท่ีสอดคลองตามขอกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ 

มิติท่ี 4 : สรางสรรคนวัตกรรมและจัดหาเครื่องมือพิเศษเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานละการวิเคราะห
ขอมูล (Data Analytic) 

     สนับสนุนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยแกไขปญหา หรือสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
ดานตาง ๆ ท่ีดีข้ึนภายในหนวยงาน รวมท้ังมุงเนนใหเกิดการนําทรัพยากรของหนวยงานท้ังในสวนขององคความรู
ของบุคลากร งบประมาณขอมูลอุปกรณเครื่องมือพิเศษ และวิธีการจัดการตาง ๆ ไปพัฒนานวัตกรรมท่ีเปน
ประโยชนกับหนวยงานท้ังในดานของการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน 

2.7 (ราง) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดฉบับนี้   
เปนการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนการแกไขปญหายาเสพติดท้ังระบบ และมุงเนนการลดระดับความรุนแรง  
ของปญหายาเสพติด จนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ เสริมสรางใหมีการบูรณาการนโยบาย 
และแผนทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ใหมุงไปสูการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน เปนกรอบทิศทาง 
ในการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ในการแกไขปญหายาเสพติด รวมท้ัง 
การกํากับติดตามและประเมินผลทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการนํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวย  
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

วิสัยทัศน (Vision) 
“สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดดวยมาตรการทางเลือกใหมสูการแกไขปญหาอยางยั่งยืน” 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 -
2570) ไดกําหนดแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือขับเคลื่อนการแกไขปญหายาเสพติดท้ังระบบมุงเนน
การลดระดับความรุนแรงของปญหายาเสพติดจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศโครงสราง
นโยบายและแผนการแกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย 6 นโยบายและแผน 45 แนวทาง ไดแก 

1. นโยบายและแผนดานการปองกันยาเสพติด ประกอบดวย 8 แนวทาง 
2. นโยบายและแผนดานการปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวย 4 แนวทาง 
3. นโยบายและแผนดานการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด ประกอบดวย 5 แนวทาง 
4. นโยบายและแผนดานการบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบดวย 6 แนวทาง 
5. นโยบายและแผนดานความรวมมือระหวางประเทศ ประกอบดวย 5 แนวทาง 
6. นโยบายและแผนดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 17 แนวทาง 

1. นโยบายและแผนดานการปองกันยาเสพติด  

ปองกันยาเสพติดใหสอดคลองกับสภาพปญหา สภาพแวดลอมในอนาคต และกรอบแนวคิดใหม  
ดวยการเสริมสรางใหกลุมเปาหมายรูเทาทันยาเสพติด มีทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม ลดปจจัย
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เสี่ยง และเพ่ิมปจจัยบวกเพ่ือสรางสภาพแวดลอมสําหรับปองกันกลุมเปาหมายไมใหยุงเก่ียวกับยาเสพติดและ 
การใชยาในทางท่ีผิด รวมท้ังดํารงชีวิตอยางปลอดภัยจากยาเสพติด โดยระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ี
เก่ียวของ และการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงานโดยใหความสําคัญท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม  
2. นโยบายและแผนดานการปราบปรามยาเสพตดิ  

การปราบปรามยาเสพติดในอดีต เนนหนักไปท่ีการใชมาตรการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย โดยการ

ลงโทษสงผลใหมีผูถูกจับกุมจากการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดในทุกฐานความผิดเพ่ิมมากข้ึน ผูกระทําผิด

เก่ียวกับยาเสพติดจํานวนมากถูกจับกุมคุมขังจนนําไปสูภาวะนักโทษลนคุก แตผูกระทําผิดท่ีถูกจับกุมสวนใหญ  

เปนผูเสพ ผูครอบครองยาเสพติด นักคารายยอย มือขน/มือลําเลียง ซ่ึงจัดเปนแรงงานยาเสพติดท่ีจะมีการทดแทน 

ได แตการปราบปรามโครงสรางการคายาเสพติดรายสําคัญและองคกรอาชญากรรมยังทําไดนอย กรอบคิดและ 

ทิศทางใหมของการปราบปรามยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดจึงมุงเนนการปราบปรามไปท่ีการทําลาย 

โครงสรางเครือขายการคายาเสพติดระดับสําคัญมากกวากลุมแรงงานยาเสพติด ดวยการเพ่ิมเครื่องมือ  

อํานาจทางกฎหมายใหดําเนินการ ไดแก เนนการปราบปรามองคกรอาชญากรรมท่ีมีความผิดรายแรงเก่ียวกับ 

ยาเสพติด เนนการปราบปรามบุคคลท่ีมีบทบาทเปนหัวหนา ผูมีหนาท่ีสั่งการ/จัดการในเครือขาย โดยมาตรการ 

ท่ีใชกับคนกลุมนี้คือมาตรการลงโทษทางอาญาท่ีเด็ดขาดและรุนแรง มาตรการสมคบ และใหอํานาจดําเนินการ  

ตอทรัพยสินท่ีไดมาจากยาเสพติดใหมากข้ึนนอกจากนี้  ยังเปนการใชกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ  

ในการปราบปรามทําลายโครงสรางการคายาเสพติด โดยยึดหลักการบังคับใชกฎหมายท่ีเปนธรรม ยึดหลักนิติธรรม 

บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน ขจัดการใชอํานาจท่ีไมเปนธรรม การใชอํานาจในทางท่ีผิด การทุจริต คอรรัปชัน  

การแสวงประโยชนโดยมิชอบและการใชอํานาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด  

3. นโยบายและแผนดานการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด  
กรอบแนวคิดและทิศทางของการทําลายโครงสรางเครือขายการคายาเสพติดระดับสําคัญ ดวยมาตรการ 

ทางทรัพยสิน มีการเพ่ิมเครื่องมือ อํานาจทางกฎหมายใหดําเนินการทางดานการเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชน 

อ่ืน ๆ ท่ีไดมาจากยาเสพติดใหมากข้ึน ขยายอํานาจการดําเนินการตอคดีทรัพยสินคดียาเสพติดโดยไมผูกกับ

คดีอาญา การดําเนินการตอทรัพยสินตามแนวทางการยึดทรัพยตามมูลคา (Value based confiscation) ซ่ึงจะ

เปนเครื่องมือทางกฎหมายท่ีจะมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําใหหนวยงานปราบปรามยาเสพติดดําเนินการ ปราบปราม

ทําลายโครงสรางเครือขายการคาและการเงินของกลุมการคายาเสพติดไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. นโยบายและแผนดานการบําบัดรักษายาเสพติด  
กรอบแนวคิดในการมองปญหาผูเสพยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มองผูเสพเปนปญหา  

ดานสุขภาพ สาธารณสุขและเก่ียวพันกับเศรษฐกิจ สังคม มากกวาปญหาในเชิงอาชญากรรม มีการวางระบบ 

บริหารจัดการผูเสพใหม โดยวางระบบท่ีเชื่อมตอขยายไปจนถึงการติดตามชวยเหลือฟนฟูสภาพทางสังคมใหกับ  

ผู เสพท่ีเขารับการบําบัดรักษาอยางครบวงจร ตลอดจนใชวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการบําบัดรักษา  

ใหความสําคัญกับการวิเคราะหและวางแผนการดูแลผู เสพท่ีเหมาะสมกับแตละบุคคล ต้ังอยูบนพ้ืนฐาน  

สิทธิมนุษยชนและคํานึงถึงทรัพยากรมนุษยเปนสําคัญ มุงลดผลกระทบตอสุขภาพ ชุมชน และสังคม โดยสงเสริม 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหโอกาสผูเสพยาเสพติดสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางยั่งยืน  
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5. นโยบายและแผนดานความรวมมือระหวางประเทศ  
การเสริมสรางบทบาทนําของประเทศไทยในการเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือการแกไข

ปญหายาเสพติด ผานกลไกความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับ เปนแกนกลางในการประสาน ความรวมมือ

กับประเทศเพ่ือนบาน ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง มีบทบาทเชิงรุกในการสงเสริมความเปน หุนสวนกับ

ประเทศภูมิภาคอาเซียน ประเทศนอกภูมิภาค และองคการระหวางประเทศในการรวมกันเฝาระวัง สถานการณ 

การปฏิบัติการรวมเพ่ือสกัดก้ัน ปราบปราม ทําลายเครือขายองคกรอาชญากรรมการคายาเสพติด สารตั้งตนและ

เคมีภัณฑขามชาติ รวมถึงการผลักดันและพัฒนาประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการเรียนรูและ การพัฒนา

บุคลากรดานยาเสพติดระหวางประเทศ เพ่ือสงเสริมการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  

6. นโยบายและแผนดานการบริหารจัดการ  
บริหารจัดการการดําเนินงานปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหเปนไปตามเจตนารมณ 

ของประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยการสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ พัฒนากลไกระบบอํานวยการและ 

สนับสนุนการดําเนินงานใหมีความเชื่อมโยงประสานสอดคลองในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ปรับกระบวนทัศนและแนวทางการดําเนินงานของเจาหนาท่ีภาครัฐ พัฒนาทักษะและสมรรถนะการทํางาน  

ในยุคดิจิทัล ขยายขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยีใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน  

สงเสริม การพัฒนา ศึกษาวิจัย สรางการรับรู ความตระหนัก ความรวมมือ และการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และประชาชนในการแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน  

2.8 (ราง) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สํานักงาน ป.ป.ส. มีกรอบแผนการดําเนินงาน
ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 13 เปาประสงค 20 กลยุทธ สอดคลองกับพันธกิจ หนาท่ีและอํานาจตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติดขององคกร และสามารถขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด (พ.ศ. 2566 - 2570) ใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคคือ “ปญหา 
ยาเสพติดในประเทศไทยดีข้ึนอยางตอเนื่องจนไมสงผลกระทบตอสังคมไทย” ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของมี
รายละเอียด ดังนี้ 

2. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เสริมสรางขีดความสามารถองคกรรองรับฐานวิถีชีวิตใหม มุงเนน การนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบมาใชในการปฏิบัติงานดานยาเสพติดทุกมิติ เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว  
ทันสถานการณ เชื่อมโยงถึงกัน ตลอดจนเปนขอมูลท่ีผูบริหารสามารถใชในการตัดสินใจบนฐานขอมูลเดียวกัน  
มุงพัฒนาและสงเสริมคานิยมหลัก วัฒนธรรมขององคกรท่ีพึงประสงค ตลอดจนรูปแบบการทํางานใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน มุงสงเสริมการพัฒนา ศึกษา วิจัย สําหรับการพัฒนาหนวยงานสูการเปนองคกรแหง 
การเรียนรู พรอมสรางนวัตกรรมเพ่ือรองรับการทํางานในทุกมิติ รวมท้ังมุงเสริมสรางการรับรู ความตระหนักรู
ใหกับประชาชนใหมีมุมมอง/แนวคิดตอปญหายาเสพติดอยางถูกตองเหมาะสม ประกอบดวย 4 เปาประสงค  
4 กลยุทธ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1. ทบทวน ศึกษา สถานการณการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีมีตอ การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ป (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือเปนกรอบทิศทาง การขับเคลื่อน
องคกรสูความเปนองคกรดิจิทัล และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
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3. ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการจัดเก็บ การรวบรวม การเขาถึง การใช และการเปดเผยขอมูล ใหเปนไปตาม
มาตรฐานขอกําหนดของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ใหสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูล และเผยแพรขอมูล เพ่ือการใช
ประโยชนในระบบขอมูลของหนวยงานและระบบขอมูลภาครัฐ (Open Government Data) 

4. บูรณาการฐานขอมูลดานยาเสพติดเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลดานยาเสพติดระหวางหนวยงานใหสามารถใช
ประโยชนรวมกัน รวมถึงการสนับสนุนภารกิจดานการจัดการปญหายาเสพติดไดอยาง มีประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีใหครอบคลุมและรองรับการทํางาน เชน ระบบสารบรรณ 
ระบบการประมวลขอมูล ระบบการประชุม ระบบอํานวยการทํางาน ผานแอปพลิเคชัน อุปกรณเทคโนโลยีท่ี
สนับสนุนการดําเนินงาน เปนตน 

2.9 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

ศวิสัยทัศน (Vision) 

“รัฐบาลดิจิทัลเปดเผย เชื่อมโยงและรวมกันสรางบริการท่ีมีคุณคาใหประชาชน” 

มีเปาหมายหลักเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศใหมีความชัดเจน สอดคลองกันระหวางทุก
หนวยงานรัฐ และมีองคประกอบของยุทธศาสตร กรอบการพัฒนา และแผนการดําเนินงาน (Roadmap)  
ของประเทศ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของภาครัฐไทยท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ อํานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางานของรัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนากลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนรวมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนภาพสถาปตยกรรมรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕2

3 

                                           
3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
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สํานักงาน ป.ป.ส. จึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนโดยมีรายละเอียดภารกิจท่ีตองขับเคลื่อน ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยกระดับคุณภาพการใหบริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  

• ประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการของหนวยงานภาครัฐ 

• บริการภาครัฐท่ีสําคัญไดรับการปรับเปลี่ยนเปนบริการในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-
End Digital Services) 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ อํานวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ภาคธุรกิจไดรับความสะดวกในการทําธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทํางานของรัฐ 

• ภาครัฐมีกลไก การเปดเผย แลกเปลี่ยนและบริหารจัดการขอมูลดิจิทัล (Digitization) ตามกรอบ 
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ 

2.10 ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตาม (ว๖/๒๕๖๑) 

ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล จัดทําข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือการสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีกรอบความคิดและทักษะท่ีจําเปนท่ีจะสนับสนุน 
การดําเนินบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของบุคคลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทาง 
ท่ีระบุไวในมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล หรือการเปนภาคราชการท่ีมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ  
๓ ประการ ไดแก รัฐบาลแบบเปดและเชื่อมโยงกัน รัฐบาลท่ีมีความทันสมัยและยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และ
รัฐบาลท่ีมีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ 

 
ภาพท่ี 4 ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตาม (ว๖/๒๕๖๑) 
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ทักษะดานดิจิทัลท่ีจําเปนสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ประกอบดวย ๔ องคประกอบ ไดแก ความสามารถ ความรู ประสบการณและคุณลักษณะ ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ความสามารถ ท่ีจําเปนของขาราชการและบุคลากรภาครัฐประกอบดวย ๗ ดาน 
๑.๑  ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
๑.๒  ความสามารถดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการ

จัดการดานดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 
๑.๓  ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology) 
๑.๔  ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) 
๑.๕  ความสามารถดานการบริหารกลยุทธและการจัดการโครงการ (Strategic and Project 

Management)  
๑.๖  ความสามารถดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership) 
๑.๗  ความสามารถดานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation)  

๒. ความรู เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย ๒๓ หนวยความรูจําแนกออกเปน ๒ สวน 
ไดแก ความรูพ้ืนฐานสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐและความรูท่ีจําเปนสําหรับกลุมขาราชการ และ
บุคลากรภาครัฐ 

๒.๑  ความรูพ้ืนฐานสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
๒.๒  ความรูท่ีจําเปนสําหรับกลุมขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

๓. ประสบการณ เพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดวย ๑๘ หนวยประสบการณ จําแนกออกเปน 
๒ กลุมยอย ไดแก ประสบการณพ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลและประสบการณท่ีจําเปนในการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล  

๓.๑  ประสบการณพ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
๓.๒  ประสบการณท่ีจําเปนใน การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

๔. คุณลักษณะ ประกอบดวย ๕ หนวยคุณลักษณะ โดยกําหนดใหท้ัง ๕ หนวยคุณลักษณะเปน
คุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีขาราชการทุกกลุมจําเปนตองมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

๔.๑  มุงเปาหมาย คิดวิเคราะหแกปญหาได 
๔.๒  เปดรับประสบการณใหม ริเริ่ม สรางสรรคเรียนรูไดดวยตนเอง 
๔.๓  สื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนกลาตัดสินใจ 
๔.๔  พรอมรับความเสี่ยง รับผิดชอบ 
๔.๕  มีคุณธรรมจริยธรรม 

๕. สมรรถนะ เพ่ือใหบุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะครบถวนในการปรับเปลี่ยนไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลให
นําสมรรถนะทางการบริหาร ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๘/ว๒๗ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒  
เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญ จํานวน ๔ จาก ๖ สมรรถนะมาใชในการนี้ดวย 

๕.๑  วิสัยทัศน (Visioning) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และ เปาหมายการ
ทํางานท่ีชัดเจน และความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจ เพ่ือใหภารกิจบรรลุ 
วัตถุประสงค 
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๕.๒  การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบาย
ภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได  

๕.๓  ศักยภาพเพ่ือนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) หมายถึง ความสามารถในการกระตุน 
หรือผลักดันหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนท่ีเปนประโยชนรวมถึงการสื่อสารใหผูอ่ืนรับรูเขาใจ 
และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดข้ึนจริง  

๕.๔  การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) หมายถึง ความตั้งใจ  
ท่ีจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอ่ืนในระยะยาวจนถึงระดับท่ีเชื่อม่ันวาจะสามารถ
มอบหมายหนาท่ี ความรับผิดชอบใหผูนั้นมีอิสระท่ีจะตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของ
ตนเองได 

2.11 กฎหมายสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

นอกเหนือจากการออกนโยบาย แผน ยุทธศาสตร และมาตรการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลไทย 
ยังไดมีการจัดทํารางกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือรองรับการพัฒนาหนวยงานภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให
การบริหารงานภาครัฐและการจัดทําบริการสาธารณะเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ   
และตอบสนองตอการใหบริการและการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหหนวยงานของรัฐ จัดใหมีการบริหารงาน
และการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบและชองทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการขอมูล
ภาครัฐและการทํางานใหมีความสอดคลองกันและเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล   
โดยมุงหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพและอํานวยความสะดวกในการใหบริการและการเขาถึงของประชาชน และ 
ในการเปดเผยขอมูลภาครัฐตอสาธารณะและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

2. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถูกจัดทําข้ึนเพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานดิจิทัลของประเทศใหเปนไปอยางเปนระบบและ 
มีทิศทางเดียวกัน โดยใหเทคโนโลยีดิจิทัลดังกลาวเปนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะนําไปสู 
การพัฒนาประเทศโดยรวม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในเวทีโลกในระยะยาว 

3. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เปนกฎหมายวาดวยการกําหนดใหหนวยงานภาครัฐตาง ๆ (ยกเวน ศาล หนวยงานดานกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติการทางทหารดานยุทธการ ยุทธภัณฑ และอาวุธ) ดําเนินการในดาน
ตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกภาคประชาชน อาทิ การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนในการเขารับบริการกับ
หนวยงานภาครัฐ โดยเผยแพร ณ สถานท่ีท่ีกําหนดใหยื่นคําขอรับบริการและผานชองทางอิเล็กทรอนิกส การจัดให
สวนราชการมีศูนยบริการรวมเพ่ือใหบริการ หรือรับเรื่องตาง ๆ จากประชาชน การกําหนดใหเจาหนาท่ีผูมีหนาท่ี 
ในการรับคําขอจะตองอํานวยความสะดวกแกประชาชน ฯลฯ 

5. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนกฎหมายซ่ึง
จํากัดความเก่ียวกับการดําเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงถือเปนแนวโนมการติดตอสื่อสารและการทําธุรกรรม
รูปแบบใหมท่ียังอาจไมมีกฎหมายครอบคลุมหรือรองรับ โดยใหถือใหการดําเนินธุรกรรมในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใด ๆ มีความถูกตองทางกฎหมายเชนเดียวกับการดําเนินการในรูปแบบอ่ืน เชน การดําเนินการดวย
เอกสาร เปนตน  

6. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนกฎหมายวาดวย 
การกําหนด ยกเลิก แตงตั้ง หรือถายโอน/มอบอํานาจใหแกหนวยงานกระทรวง ทบวง และกรมตาง ๆ ตามมิติ 
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ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต ณ ขณะนั้น โดยในฉบับท่ี ๑๗ มีใจความสําคัญท่ีปรับปรุงและเพ่ิมเติมเขามา ไดแก 
การปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงจาก “กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เปน “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม” การถายโอนอํานาจ (โอนบรรดาอํานาจ) มายังกระทรวงใหม (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม) และการใหอํานาจหนาท่ีแก “กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” ในการวางแผน สงเสริม พัฒนา 
และดําเนินกิจการเก่ียวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

7. พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เปนกฎหมายวาดวยความสําคัญของ
การคุมครองและปกปอง มิใหผูใดนําขอมูลสวนบุคคลไปแสวงหาประโยชนหรือเปดเผยขอมูลโดยมิชอบหรือ 
โดยไมไดรับความยินยอมจากเจาของขอมูล เพ่ือประโยชนทางการคาหรือเพ่ือประโยชนในการนําขอมูลสวนบุคคล 
ไปใชในการกระทําผิดตาง ๆ 

8. พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนกฎหมายวา
ดวยการกําหนดหลักเกณฑเพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุกคาม ทางไซเบอรท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อันกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
ความม่ันคงทางทหาร และความสงบเรียบรอยภายในประเทศ เพ่ือใหสามารถปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอรไดอยางทันทวงที พรอมท้ังกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไว ๘ ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : เสริมสรางความเชือ่ม่ันและความไววางใจในทุกภาคสวนในการดําเนินกิจกรรม
ทางไซเบอรทุกรูปแบบ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ปกปองโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญท่ีบริหารจัดการดวยระบบสารสนเทศและ
พัฒนาศักยภาพดานการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : ปกปองผลประโยชนและความม่ันคงของชาติใหรอดพนจากภัยคุกคาม 
รูปแบบเดิมและรูปแบบใหม 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : เสริมสรางระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตรท่ี ๕ : สรางความตระหนักและสงเสริมความรวมมือภายในประเทศดานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
ยุทธศาสตรท่ี ๖ : เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมการใชไซเบอรสเปซในทางท่ีเหมาะสม 
ยุทธศาสตรท่ี ๗ : สงเสริมงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ยุทธศาสตรท่ี ๘ : สงเสริมบทบาทท่ีสรางสรรคของไทยในความรวมมือเพ่ือการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอรในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
9. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

เปนกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร และการกําหนดบทลงโทษผูกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร 

10. กรอบการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) ของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ซ่ึงหมายถึง การกํากับดูแลขอมูล โดยมีการกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับขอมูลอยางมีระบบ ตั้งแตการเกิดของ
ขอมูล การจัดเก็บ การวิเคราะห การทําลาย การเขาถึง การรักษาความปลอดภัย และการนําไปใช โดยให
ความสําคัญท้ังในมุมกระบวนการ บุคลากร และเทคโนโลยี โดยจะเปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐ ท้ังสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม นําไปปรับใชใหเขากับลักษณะเฉพาะของแตละ
หนวยงานเพ่ือใหสามารถปรับตัวตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง 
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ภาพท่ี 5 แผนภาพแสดงความสอดคลองเชื่อมโยงของนโยบายและแผนปฏิบัติการดิจทัิล ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

หนาที่ ๒๔                                                                                                     

บทท่ี ๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑ สรุปผลการศึกษา วิเคราะห สถานภาพปจจุบันของกระบวนการทํางาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สถานภาพปจจุบันของกระบวนการทํางาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส.  
ในปจจุบันตามรายงานการวิเคราะหนี้  แบงออกเปน ๓ ดานคือ สถาปตยกรรมระบบงาน (Application 
Architecture) สถาปตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture) และดานบุคลากรดานสารสนเทศ 

1) สถาปตยกรรมระบบงาน (Application Architecture)  
1. มาตรการดานการปองกันยาเสพติด 
1.1. ระบบเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติด (Narsists) 
1.2. ระบบกองทุนแมของแผนดิน 
1.3. ระบบขอมูลศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน 

(ศอ.ปส.ย.) 
2. มาตรการดานการปราบปรามยาเสพติด 
2.1. ระบบขอมูลพ้ืนฐานบุคคล (PI) 
2.2. ระบบการขาวยาเสพติด (DN) 
2.3. ระบบทะเบียนคดียาเสพติด (NCR) 
2.4. ระบบเงินสินบนเงินรางวัล (BRIS) 
2.5. ระบบบัญชีเฝาดู (CWL) 
2.6. ระบบขอมูลตรวจพิสูจนยาเสพติด (DIS) 
2.7. ระบบคดีสมคบ 
2.8. ระบบเจาพนักงาน ป.ป.ส. 
2.9. ระบบติดตามสถานการณพืชเสพติด (NCS) 
2.10. ระบบการควบคุมและกํากับดูแลการปลูกเฮมพ (กัญชง) เปนพืชเศรษฐกิจ 
2.11. ระบบรายงานผลการปราบปรามพ้ืนท่ีแพรระบาด 
2.12. ระบบนําเขา - สงออกพืชกระทอม 
3. มาตรการดานการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด 
3.1. ระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด และระบบบังคับโทษปรับ (ASS) 
4. มาตรการดานการบําบัดรักษายาเสพติด 
4.1. ระบบขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
5. มาตรการดานความรวมมือระหวางประเทศ 
5.1. ระบบเฝาระวังยาเสพติดอาเซียน 
5.2. ระบบศูนยประสานงานแมน้ําโขงปลอดภัย 
5.3. เว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (Asean - Narco) 
6. มาตรการดานการบริหารจัดการ 

Back Office 
6.1. ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส 
6.2. ระบบรายงานการปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาราชการประจําวันสํานักงาน ป.ป.ส. 
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6.3. ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
6.4. ระบบจองหองประชุมอิเล็กทรอนิกส 
6.5. ระบบจองรถยนตอิเล็กทรอนิกส 
6.6. ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 
6.7. ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑอิเล็กทรอนิกสสํานักงาน ป.ป.ส. 
6.8. ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 
6.9. ระบบงานเบิก-จายเงิน 
6.10. ระบบเงินอุดหนุน 
6.11. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
6.12. ระบบการลาบนมือถือ 
6.13. ระบบประเมินสมรรถนะขาราชการสํานักงาน ป.ป.ส. 
6.14. ระบบสนับสนนุระเบยีบวาระการประชมุผูบรหิารสํานักงาน ป.ป.ส. 
6.15. ระบบรายงานความคืบหนาการประชุมระดับนโยบาย 
6.16. ระบบการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส 
6.17. ระบบ e-Form คําขอมีบัตรและหนังสือรับรองตาง ๆ 

6.18. ระบบลงทะเบียนเขาประชุมดวย QR Code 
6.19. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
6.20. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

          (Help-Desk) 
สนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

6.21. ระบบการออกหนังสืออนุญาตพกพาอาวุธปนไปนอกบริเวณท่ีตั้งสํานักงาน ป.ป.ส. 
6.22. ระบบคลังขอมูลเพ่ือการดําเนินงานดานยาเสพติด (Data warehouse) 
6.23. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยาเสพติด (NaGIS) 
6.24. ระบบภูมิสารสนเทศกลางเพ่ือการใหบริการขอมูลแผนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

(GIS Web Map Service) 
6.25. ระบบสารสนเทศยาเสพติดสําหรับหองปฏิบัติการ (WarRoom) 
6.26. ระบบศูนยปฏิบัติการสํานักงาน ป.ป.ส. (ONCB NEWS) 

มาตรฐานการกํากับดูแลขอมูลและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
6.27. ระบบวิเคราะหสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. (ONCB Big data) 
6.28. Data Governance 
6.29. Data Catalog 
6.30. PDPA (Revise) 
6.31. Cyber Resilience  
6.32. Digital Roadmap 
6.33. EAandEA Tools 
6.34. BCP 
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การใหบริการประชาชน ผาน ONCB Portal 
6.35. ระบบแจงขอมูลสารเคมีควบคุม 
6.36. เว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ส. 
6.37. เว็บไซตศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (NCCD) 
6.38. เว็บไซตศูนยวิชาการและองคความรูดานยาเสพติด NCTC+KM 
6.39. สายดวน 1386  
6.40. ระบบแจงเหตุดวนและขอเขารับการบําบัด (1567) 

เช่ือมโยงหนวยงานภายนอก 
6.41. ระบบแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด (PNARS)  
6.42. ระบบระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
6.43. ระบบทะเบียนกําลังพล 
6.44. เชื่อมโยงผาน Webservice ของ MOI Linkage 

                6.44.1 สํานักบริหารการทะเบียน ท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร (ยกเวนภาพใบหนา)  
ใบสูติบัตร ใบมรณบัตร หนังสือรับรองบุตร ทะเบียนสมรส,ทะเบียนหยา ทะเบียนราษฎร (รายการคนในบาน) 
ทะเบียนบาน (รายละเอียดบาน) บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวผูไมมีสถานะทางทะเบียน การจดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อตัว การจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ภาพใบหนาคนตางดาว ขอมูลท่ีอยูบุคคลทุกประเภท ขอมูลท่ีอยู
บุคคลผูไมมีสัญชาติไทย ขอมูลท่ีอยูบุคคลผูไมมีสถานะทางทะเบียน ขอมูลท่ีอยูบุคคลผูไมมีสัญชาติไทย (ตางดาว)
ขอมูลประวัติการยายเขา,ขอมูลประวัติการยายออก ขอมูลทะเบียนบุคคลตางดาว ขอมูลบัตรประจําตัวผูไมมี
สัญชาติไทย ขอมูลบัตรประจําตัวแรงงานตางดาว ขอมูลภาพใบหนา ขอมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว-ชื่อสกุล ขอมูล
ทะเบียนราษฎร (คนหาดวยชื่อตัว-ชื่อสกุล) 
                6.44.2 กระทรวงมหาดไทย ขอมูลหมายจับและขอมูลประวัติผูกระทําความผิดจาก
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
                6.44.3 กรมท่ีดิน ขอมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินและหองชุด ขอมูลการครอบครอง
กรรมสิทธิ์ท่ีดินและหองชุดท่ีมีการจดทะเบียนกลุมจํานอง 
                6.44.4 การไฟฟานครหลวง ขอมูลชื่อผูใชไฟฟา สถานท่ีใชไฟฟาและประวัติการใชไฟฟา
ยอนหลัง 6 เดือน 
                6.44.5 การไฟฟาสวนภูมิภาค ขอมูลผูใชไฟฟาและคาไฟฟายอนหลัง 6 เดือน 
                6.44.6 การประปานครหลวง ขอมูลการใชน้ําประปา  
                6.44.7 การประปาสวนภูมิภาค ขอมูลการใชน้ําประปา 
                6.44.8 กรมราชทัณฑ ฐานขอมูลผูตองขัง 

          6.44.9 กรมการขนสงทางบก ขอมูลทะเบียนรถยนตและขอมูลใบอนุญาตขับรถ 
                6.44.10 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ขอมูลสิทธิประกันสุขภาพและ 
การลงทะเบียนกับหนวยบริการ 
                6.44.11 กรมการกงสุล ขอมูลหนังสือเดินทางประเทศไทย 
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6.45. เชื่อมโยงผาน Webservice ตรงกับหนวยงาน 
   6.45.1 สํานักบริหารการทะเบียน ขอมูลทะเบียนราษฎร ท่ีอยูบุคคล บัตรประจําตัว

ประชาชน ใบสูจิบัตร ทะเบียนบุคคลตางดาว ภาพใบหนา ผูขอออกหนังสือผานแดน ใบอนุญาต ป.4 ครอบครอง
อาวุธปน 

   6.45.2 สํานักงานประกันสังคม ขอมูลผูประกันตน 
   6.45.3 กรมขนสงทางบก ขอมูลทะเบียนยานพาหนะและขอมูลใบอนุญาตขับรถ 
   6.45.4 สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอมูลหมายจับผูกระทําผิดกฎหมาย คดีรถหาย  

และประวัติบุคคลสูญหาย 
   6.45.5 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ขอมูลประวัติคดี 

ของ ปปง. 
   6.45.6 กรมบังคับคดี ขอมูลบุคคลลมละลาย 
   6.45.7 กรมราชทัณฑ ขอมูลผูตองขังคดีท่ีพิพากษาแลว ผูตองขังคดีท่ียังไมพิพากษา และ

ขอมูลอายัดตัวผูตองขัง 
   6.45.8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร ขอมูลคนหาย ศพนิรนามและศพไรญาติ 
   6.45.9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอมูลหมายจับคดีพิเศษ 
   6.45.10 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอมูลนิติบุคคล 
   6.45.11 กรมท่ีดิน ขอมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์ท่ีดินและหองชุด 
   6.45.12 กระทรวงแรงงาน ขอมูลการพัฒนาฝมือแรงงาน 
   6.45.13 กรมประมง ขอมูลคดีประมงผิดกฎหมาย 
   6.45.14 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน 

ป.ป.ช.) ขอมูลผูถูกกลาวหาคดีดานการทุจริต 
   6.45.15 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ขอมูลสิทธิประกันสุขภาพและ

การลงทะเบียนกับหนวยบริการ 
6.46. ใชงานผาน DXC Web application 

   6.46.1 สํานักงานอาหารและยา ขอมูลสถานท่ีหรือผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตใหใชกัญชา 
   6.46.2 สํานักงานประกันสังคม ขอมูลผูประกันตน 
   6.46.3 กรมพัฒนาธุรกิจการคา ขอมูลนิติบุคคล 
   6.46.4 กรมขนสงทางบก ขอมูลรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนยานพาหนะและใบอนุญาตขับข่ี 
   6.46.5 กรมราชทัณฑ ขอมูลผูตองขัง 
   6.46.6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอมูลทะเบียนการนําเขาวัตถุอันตราย 
   6.46.7 กรมบังคับคดี ขอมูลทรัพยชั้นบังคับคดี 
   6.46.8 การทาอากาศยานไทย การตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา 

                6.46.9 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง การตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนาและ 
การเดินทางเขาออกราชอาณาจักร 

   6.46.10 กรมศุลกากร การตรวจสอบและคัดกรองผูโดยสารลวงหนา 
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6.47. ใชงานผาน Web Application ของหนวยงานท่ีเชื่อมตอ 
   6.47.1 กรมศุลกากร ขอมูลยานพาหนะผานแดน 
   6.47.2 กระทรวงแรงงาน ขอมูลแรงงานตางดาว 
   6.47.3 กรมการขนสงทางบก ขอมุลการเดินทางรถผาน GPS 

          6.47.4 สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ขอมูลผลการตรวจ

พิสูจนของกลางในคดียาเสพติด  

6.48. Download ขอมูลผาน Website ของหนวยงาน 
  6.48.1 สํานักงานอัยการสูงสุด ขอมูลคําพากษาคดียาเสพติด 
  6.48.2 กรมศุลกากร ขอมูลนําเขา-สงออกสารเคมี 
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2) สถาปตยกรรมเทคโนโลย ี(Technology Architecture)  

 
 

ภาพท่ี 6 ภาพรวมการเชื่อมโยงเครือขาย 
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ภาพท่ี 7 ระบบเครือขายภายในองคกร 
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อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) ท่ีมีอยูในปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ภาพรวมแผนผังระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
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เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบ Physical Data Center 
แบงเปนประเภทตามระบบปฏิบัติการ ไดดงันี ้

จํานวน 24 เครื่อง CPU Cores RAM(GB) 

- ESXi จํานวน 24 เครื่อง 416 3,136 
- Windows จํานวน 5 เครื่อง 48 224 
- UNIX จํานวน 6 เครื่อง 160 1,920 
- Hyper-V จํานวน 0 เครื่อง - - 

Assigned Total 624 5,280 
 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtualization) แบงเปน 2 ชนิด 
- VMware จํานวน 167 VM 
- LDOM (Logical Domains) จํานวน 22 LDOM 

 
พ้ืนท่ีหนวยจัดเก็บขอมูล ศูนยคอมพิวเตอรหลัก (DC) 
- Storage DC Capacity จํานวน 163.09 TB 

 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบ Physical ติดตั้งท่ี DR site  
แบงเปนประเภทตามระบบปฏิบัติการ ไดดังนี ้

จํานวน 7 เครื่อง 

- ESXi จํานวน 2 เครื่อง 
- Windows จํานวน 3 เครื่อง 
- UNIX จํานวน 2 เครื่อง 

 
พ้ืนท่ีหนวยจัดเก็บขอมูล ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (DR) 
- Storage DC Capacity จํานวน 52.53 TB 

 
รายงานการใชพ้ืนท่ีหนวยจัดเก็บขอมูล ณ ศูนยคอมพิวเตอรหลัก (DC) 

 
 ธันวาคม 

ลําดับท่ี ชื่อเครื่อง Mount 

Point, 

Drive 

Capacity 

(GB) 

ปริมาณการ

ใชขอมลู 

(GB) 

% การใช พ้ืนท่ีคงเหลือ 

GB TB 

1 FAS2650-node1 Aggr1_n1 31310 25987.30 83 5322.70 5.20 

FAS2650-node1 Aggr2_n1 13240 0.00 0 13240.00 12.93 

FAS2650-node2 Aggr1_n2 31310 29118.30 93 2191.70 2.14 

2 FAS8020-A Aggr1_n1 7690 2845.30 37 4844.70 4.73 

Aggr2_n1 13980 10065.60 72 3914.4 3.82 

FAS8020-B Aggr1_n2 13460 6999.20 52 6460.8 6.31 
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ลําดับท่ี ชื่อเครื่อง Mount 

Point, 

Drive 

Capacity 

(GB) 

ปริมาณการ

ใชขอมลู 

(GB) 

% การใช พ้ืนท่ีคงเหลือ 

GB TB 

3 FAS3160-A Aggr0 14694 11608.26 79 3085.74 3.01 

Aggr1 13312 8919.04 67 4392.96 4.29 

FAS3160-B Aggr0 14697 6465.36 44 8228.64 8.04 

Aggr1 13312 6922.24 52 6389.76 6.24 

  รวม (GB) 167002 108930.60 Avg=63 58071.40 56.71 

  รวม (TB) 163.09 106.38    

  % การใช  65.23    

ปริมาณการใชพ้ืนท่ีหนวยจัดเก็บขอมูล ศูนยคอมพิวเตอรหลัก (DC) สะสม ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564 

 - ความจุพ้ืนท่ี Storage (TB)   163.09 

 - มีการใชพทนท่ีสะสม เทากับ (TB) 106.38 

 - พ้ืนท่ีคงเหลือ (TB)        56.71 

 

รายงานการใชพ้ืนท่ีหนวยจัดเก็บขอมูล ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (DR) 

 

 ธันวาคม 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือเครื่อง Mount 

Point, 

Drive 

Capacity 

(GB) 

ปริมาณการ

ใชขอมูล 

(GB) 

% การ

ใช 

พ้ืนท่ีคงเหลือ 

GB TB 

1 FAS2552-A Aggr1_n1 13080 10071.6 77 3008.4 2.94 

 Aggr2_n1 13980 12582 90 1398 1.97 

FAS2552-B Aggr1_n2 19710 15965.1 81 3744.9 3.66 

2 FAS2020 Aggr0 3346 2676.8 80 669.2 0.65 

3 FAS2040 Aggr0 3672 587.52 16 3084.48 3.01 

  รวม (GB) 53788 41883.02  11904.98 11.63 

  รวม (TB) 52.53 40.90    

  % การใช  77.87    

ปริมาณการใชพ้ืนท่ีหนวยจัดเก็บขอมูล ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (DR) สะสม ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564 

 - ความจุพ้ืนท่ี Storage (TB)   52.53 

 - มีการใชพทนท่ีสะสม เทากับ (TB) 40.90 

 - พ้ืนท่ีคงเหลือ (TB)      11.63 
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การส่ือสารขอมูลบนเครือขายภายในแบบระยะไกล (WAN Link) ของสํานักงาน ป.ป.ส. (เชาใช) 

วงจรท่ี ๑  แบบ SD-WAN  จํานวน  ๑๓ คูสาย 
วงจรท่ี ๒  แบบ SD-WAN   จํานวน ๑๙ คูสาย 
วงจรท่ี ๓  แบบ SD-WAN  จํานวน   ๒ คูสาย 
วงจรท่ี ๔  แบบ Dark Fiber จํานวน ๒๔ คูสาย (๒ เสนทาง)  

การส่ือสารขอมูลบนเครือขายสาธารณะ (Internet) ของสํานักงาน ป.ป.ส. (เชาใช) 
แบบ MPLS   จํานวน ๑๗ คูสาย   
และรองรับการทํา Failover Cluster SD-WAN ของสํานักงานภูมิภาค 

รายการครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร สํานักงาน ป.ป.ส. 

 
  

ลําดับ รายการ 
จํานวน 
(เครื่อง) 

หมายเหตุ 

๑ เครือ่งคอมพิวเตอรลูกขาย (PC) 1,937  
2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) 491  
3 เครื่องพิมพคอมพิวเตอร (Printer) 787  
4 เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 292  
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3) ดานบุคลากรดานสารสนเทศ 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
    1. เปนศูนยกลางขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด

ของประเทศ 
    2. ศึกษา เรียนรูเทคโนโลยีดิจิทัลใหม และประยุกตใชใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
ของประเทศ 

    3. จัดทําและบริหารแผนปฏิบัติการดิจิทัลดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
ของประเทศ 

    4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือยกระดับ 
การใหบริการ 

    5. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ และเครือขายดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี 

    6. เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 
    7. พัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีดิจิ ทัลแกบุคลากรผู เ ก่ียวของให มีประสิทธิภาพทันตอ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
    8. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. 
    9. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย

โดยแบงหนาท่ีความรับผิดชอบออกเปน 5 สวน คือ 
1) สวนยุทธศาสตรและอํานวยการ (ยอ.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. 
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด รวมท้ังเปนไปตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

   (2) ศึกษา กําหนดกรอบการจัดทําและแนวทางการกํากับดูแลสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 
Architecture : EA) ใหครอบคลุมมุมมองดานการดําเนินงาน ดานขอมูลสารสนเทศ ดานระบบสารสนเทศ 
โปรแกรมประยุกต รวมท้ังดานเทคโนโลยีและโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับหนวยงานสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ตอไป 

   (3) จัดทําแผนงาน/โครงการ แผนระยะสั้น ระยะยาว แผนปฏิบัติการและแผนคําขอตั้งงบประมาณ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลประจําป แผนบริหารความเสี่ยงดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และแผนบริหารความ
ตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP) ภายใตยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
สํานักงาน ป.ป.ส. 

 (4) จัดทํามาตรฐาน บริหารจัดการ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานการพัฒนาและการบริการ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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   (5) ศึกษาและกําหนดมาตรฐานกลางของอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรเพ่ิมเติมและทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือใหการ 
ใชงานรวมกันเปนไปอยางถูกตองตามวัตถุประสงค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  (6) บริหารจัดการ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ัง
งบประมาณท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสนองตอบตามวัตถุประสงค ตลอดจนขอสั่งการของผูบริหาร พรอมรายงานผล 

  (7) ดําเนินการดานงานสารบรรณ งานธุรการ การเงินและบัญชี งบประมาณ การบริหารงาน
บุคลากร และการควบคุมเอกสารใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

  (8) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทําสัญญาบํารุงรักษาคอมพิวเตอร วัสดุ และอาคารสถานท่ี 
ท่ีเก่ียวของกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (9) ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพท้ังระดับผูบริหาร ผูใช และผูปฏิบัติงานในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (10) จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติราชการดานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการ การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานประจําป ภายในและภายนอกสํานักงาน ป.ป.ส. 

  (11) เปนเลขานุการคณะกรรมการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. 

  (12) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
2) สวนเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร (ทค.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  (1) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินงาน พรอมแกไขปญหาขอขัดของ 
ตลอดจนปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร ดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
ใหสามารถบริการไดอยางตอเนื่อง 

    (2) ศึกษา แสวงหาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยและนวัตกรรมสมัยใหมในการออกแบบและวางแผน
พัฒนาปรับปรุง ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร และเครื่องมือท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานใหเปนระบบท่ีทันสมัยและสอดคลองกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหตอบสนองความตองการของผูบริหารและผูใชงาน หรือท่ีเก่ียวของดาน 
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  (3) ศึกษา แสวงหา การพัฒนา เพ่ิมการเชื่อมตอ การเชาใช การบริการภาครัฐ หรือระบบคลาวด
ภาครัฐ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภาครัฐ ระบบโครงสรางพ้ืนฐานภาคเอกชน เพ่ือชวยสงเสริมและสนับสนุน 
การปฏิบัติงานดานการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด รวมถึงงานดานความม่ันคงของประเทศไทย 
ไดอยางมีคุณภาพมากท่ีสุด 

  (4) ศึกษา แสวงหาความรวมมือและดําเนินการการเชื่อมตอระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรกับหนวยงานภาคี หนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรตางประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนและ
ใชขอมูลสารสนเทศดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดหรือดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของรวมกัน 

  (5) ติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง และรายงานสถิติและขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานพรอมบริหาร
ความเสี่ยง และมีมาตรการควบคุมระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร ดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 
และท่ีเก่ียวของ ใหมีประสิทธิภาพทํางานไดอยางถูกตองครบถวนสมบูรณและบริการไดอยางตอเนื่อง 
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  (6) กํากับ ควบคุม ดูแล และกําหนดหรือชี้นําเรื่องนโยบายรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร 
ตลอดจนกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือปองกันการละเมิดฝาฝน
และปองกันการรักษาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ
สารสนเทศ และขอมูลดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ส. 
ใหสามารถดําเนินงานไดอยางปกติ ตอเนื่อง ตลอดเวลา 

   (7) แนะนํา กํากับการดูแล อํานวยการ และรวมปฏิบัติงานเรื่องการประชุมทางไกลผานจอภาพ 
(VDO Conference) ระบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเก่ียวของ รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  (8) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และคําชี้แจงเก่ียวกับอุปกรณและซอฟทแวร ระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมอรรถประโยชนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนวิธีการใชงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ แกเจาหนาท่ี 
ดานเทคนิคและผูใชงาน 

  (9) รวมมือและสนับสนุนภารกิจ ดานการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และ 
ดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอรของประเทศไทย 

  (10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
3) สวนเทคโนโลยีระบบความชวยเหลือ (ทช.) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  (1) ดําเนินการในฐานะเปนศูนยกลางการประสานในการใหบริการความชวยเหลือดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงของสํานักงาน ป.ป.ส. 

  (2 )  ใหบริการความชวยเหลือในการบํารุ งรักษาเชิ งแก ไข (corrective maintenance)                   
และเชิงปองกัน (preventive maintenance) ใหเปนไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ แกหนวยงานภายใน
สํานักงาน ป.ป.ส. 

  (3) บริหารจัดการระบบท่ีเปนเครื่องมือในการใหบริการความชวยเหลือทางโทรศัพท (Call Center 
System) และระบบใหบริการความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Desktop Management and 
Helpdesk System) ใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

  (4) ประมวลผลวิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลการใหบริการความชวยเหลือ เพ่ือใชในการวางแผน
กําหนดกลยทุธ เสนอแนะ และปรับปรุงการใหบริการในระดับนโยบาย 

  (5) ใหบริการซอมแซม ซอมเปลี่ยน อะไหลอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ท่ีหมดระยะประกัน 
รวมท้ังดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต โปรแกรมอรรถประโยชน บนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย  
ใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือใหมีประสิทธิภาพพรอมใชในการปฏิบัติงาน 

  (6) ศึกษา เรียนรู แสวงหา เทคโนโลยีดิจิทัลใหม ๆ เพ่ือใหสามารถใหบริการความชวยเหลือไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

  (7) ใหความรู คําปรึกษา แนะนํา เทคนิคการใชงาน และประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส.  
มีความรูเขาใจเก่ียวกับนโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน ป.ป.ส. 

  (8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4) สวนวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ ๑ (วพ.1) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

  (1) ศึกษาความเปนไปได วิเคราะห ออกแบบ บริหารจัดการฐานขอมูล และพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนงานดานการบริหารและอํานวยการ ระบบสารสนเทศดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด และระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร 
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  (2) บริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพขอมูล ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนงานดานการบริหารและอํานวยการ ระบบสารสนเทศดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด และระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร ใหสามารถใชงานไดถูกตอง รวดเร็วและตอเนื่อง 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  (3) ศึกษาและแสวงหาเทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต และโปรแกรม
จัดการฐานขอมูล เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานบริหารและ
อํานวยการ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และสําหรับผูบริหาร ใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 

  (4) บริหารจัดการ ออกแบบ สรางฐานขอมูลพรอมชุดคําสั่งและระบบรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล 
ตลอดจนปรับปรงุ บํารุงรักษา เพ่ือบูรณาการใชฐานขอมูลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

  (5) วางแผน บริหารจัดการทําสําเนาขอมูล และดําเนินการกูระบบฐานขอมูล (Recovery) เพ่ือนํา
ขอมูลกลับมาใชไดในกรณีขอมูลเกิดขัดของ หรือเม่ือฐานขอมูลเกิดความเสียหาย 

  (6) ประสานและใหคําปรึกษาแนะนําการมี การใช การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการเขาถึง
ขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสํานักงาน ป.ป.ส 

  (7) พัฒนาบุคลากร ใหคําปรึกษาแนะนํา และเปนวิทยากรแกผูใชระบบงาน 
  (8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5) สวนวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ ๒ (วพ.2) มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) ศึกษาความเปนไปได วิเคราะห ออกแบบ บริหารจัดการฐานขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ

เ พ่ือสนับสนุนกระบวนงานดานการปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด ท้ังภายในและภายนอก 
สํานักงาน ป.ป.ส. ระบบสารสนเทศดานการปราบปรามยาเสพติด ระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับหนวยงานภายนอก ระบบศูนยกลางขาวสารขอมูลสารสนเทศและเว็บไซตตาง ๆ 

  (2) บริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพขอมูล ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ระบบศูนยกลางขาวสารขอมูลขอสนเทศ ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล ระบบบริหารจัดการเว็บไซตและเว็บไซตตาง ๆ  
ใหสามารถใชงานไดอยางถูกตอง ตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  (3) บริหารจัดการการนําขอมูลขอสนเทศเขาศูนยกลางขอมูลขาวสาร (Portal) เพ่ือการเผยแพร
ประชาสัมพันธ การดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
สํานักงาน ป.ป.ส. รวมถึงการประสานขอมูลกับประชาชนผาน Web Master 

  (4) ศึกษาและแสวงหาเทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต และโปรแกรม
จัดการฐานขอมูล เพ่ือนํามาใชในการวิเคราะหและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบศูนยกลางขาวสารขอมูล
สารสนเทศ ระบบบริหารจัดการฐานขอมูล การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ระบบศูนยกลางขอมูลการเรียนรู  
การบริหารจัดการเว็บไซต  และการดําเนินการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 

  (5) วางแผน บริหารจัดการทําสําเนาขอมูล และดําเนินการกูระบบฐานขอมูล (Recovery) เพ่ือนํา
ขอมูลกลับมาใชไดในกรณีขอมูลเกิดขัดของ หรือเม่ือฐานขอมูลเกิดความเสียหาย 

  (6) ประสาน และใหคําปรึกษาแนะนํา การมี การใชและการพัฒนาระบบสารสนเทศการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ระบบศูนยกลางขาวสารขอมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลและเว็บไซต กับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสํานักงาน ป.ป.ส   
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  (7) พัฒนาบุคลากร ใหคําแนะนํา และเปนวิทยากรแกผูใชระบบงาน 
  (8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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สรุปผลการศึกษา วิเคราะห แนวทางการเชื่อมโยงระบบงานในปจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 ภาพสถานะปจจุบันของสถาปตยกรรมองคกร (As-Is)
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ภาพท่ี 10 ภาพสถานะปจจุบันของสถาปตยกรรมองคกร (As-Is) 
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ภาพท่ี 11 ภาพสถาปตยกรรมองคกรในอนาคต (To-Be) 
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๓.๒ การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม 

จากการวิเคราะหสถานการณ และสภาพแวดลอมดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังภายในและภายนอก ตามหลักของ SWOT Analysis รวมท้ังการระดมความคิดเห็นจาก
ผูบริหารระดับสูงและผูปฏิบัติการท่ีเก่ียวของ โดยเอาแผน/นโยบาย ขอมูลสถานภาพปจจุบัน แนวคิดการปรับปรุง
ขอมูลและการดําเนินงาน ไปวิเคราะห ทําใหสามารถกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร 
และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ท่ีเก่ียวของในแตละยุทธศาสตรโดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห ดังนี้ 

การวิเคราะหปจจัยภายใน-ภายนอก ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths)  
1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. มีการแบงกลุมหนวยงานตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี 

อยางชัดเจน 
2. องคกรไดรับความนาเชื่อถือและความรวมมือท่ีดีท้ังภายในและนอกประเทศ 
3. มีขอมูลท่ีถูกตอง มีความนาเชื่อถือ เปนท่ียอมรับ 
4. มีมาตรฐานการใหบริการภายในท่ีไดมาตรฐาน (ISO 20000, ISO 22301) 
5. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานภาคี และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการบูรณาการขอมูลดาน 

ยาเสพติดของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน 
6. มีการจัดทํานโยบาย ประกาศ ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามท่ีรัฐบาลและสํานักงาน ป.ป.ส. กําหนด 
7. มีระบบดิจิทัลในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรและการตัดสินใจของผูบริหาร 
8. มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานดานยาเสพติด 

จุดออน (Weakness) 
  1. นักวิชาการคอมพิวเตอรดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ/ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ยังมีไมเพียงพอตอ

ความตองการท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
  2. บุคลากรยังขาดทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
  3. ไมไดรับงบประมาณท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานและไมมีความตอเนื่อง 
  4. ไมมีการบริหารจัดการดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
  5. ระบบงานในปจจุบันใชงานยาก ไมครอบคลุมขอบเขตงาน 
  6. กระบวนการทํางานบางสวนยังเปนเอกสารทําใหการปฏิบัติงานมีความลาชา 
  7. ระบบสารสนเทศลาสมัยยังไมรองรับอุปกรณ (Device) ท่ีหลากหลาย 
  8. อุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
  9. มีโปรแกรมประยุกต หรือ Software ท่ีมีลิขสิทธิ์ท่ีถูกตองตามกฎหมาย ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
โอกาส (Opportunity) 
  1. แนวนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือน (ก.พ.) และนโยบายการพัฒนาระบบราชการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
  2. สามารถใชงานระบบการบริการภาครัฐไดโดยไมตองใชงบประมาณ เชน ระบบ GIN ระบบ GDCC 

ฯลฯ 
  3. รัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนการเปลี่ยนองคกรสูยุคดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐ 
  4. เทคโนโลยีทันสมัยสามารถสนับสนุนภารกิจขององคกรไดหลากหลาย 
  5. การมีโอกาสขอความสนับสนุนอุปกรณ / งบประมาณ ดานดิจิทัลจากหนวยงานดานยาเสพติด 

ในตางประเทศได 
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ภัยคุกคาม (Threat) 
 1. อุปกรณ IT มีแนวโนมราคาเพ่ิมข้ึน และในการบํารุงรักษาระบบงาน และโครงสรางพ้ืนฐาน  

มีคาใชจายเพ่ิมข้ึนในทุกป 
 2. นโยบายและยุทธศาสตร ประมวลกฎหมายยาเสพติมีโอกสารปรับเปลี่ยน มีผลการเปลี่ยนแปลง

ระบบสารสนเทศกระบวนการทํางาน หรือระบบงาน 
3. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเงิน และระเบียบท่ีเก่ียวของไมเอ้ือตอการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ทําให

การปฏิบัติงานเกิดความลาชา ไมโปรงใส ใชเวลาในการตรวจสอบนาน 
4. นโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล เชน PDPA พ.ร.บ.ไซเบอร พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ฯลฯ 
5. ภาวะโรคระบาดทําใหการทํางานหยุดชะงัก ทําใหตองเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน 
6. ความเสี่ยงเรื่องการโจมตีทางไซเบอรจากภายในและภายนอกประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

สรุปผลการสัมภาษณผูบริหารเพ่ือศึกษาความตองการขององคกร 
เปนการสรุปการสัมภาษณผูบริหารระดับสูง เพ่ือรับทราบวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร ปญหาอุปสรรคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน รวมถึงความคาดหวังตอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยสรุปผลการสัมภาษณผูบริหาร ดังนี้ 

• วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - นําขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประกอบการตัดสินใจ ตามนโยบายและแผนการแกไข
ปญหายาเสพติด ท้ัง 6 ดาน 

 - บูรณาการการใชระบบใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนมิตรตอผูใชงาน ท้ังภายในและภายนอกองคกร 
และการบูรณาการขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 - การเพ่ิมชองทางการใหบริการเปนรูปแบบดิจิทัล 

 - การใช AI ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล 

 - การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับแผนของกระทรวงและแผนของชาต ิ

 - การพัฒนาระบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางม่ันคงปลอดภัย ใชไดทุกท่ี ทุกเวลา 

 - การพัฒนาคนในองคกรใหเปดโลกทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางวัฒนธรรมดิจิทัล  
ปรับเปลี่ยนความคิดในการทํางาน 

• ปญหาอุปสรรคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในปจจุบัน 

 - มีฐานขอมูลหลายระบบ ซ่ึงไมเปนระเบียบ การเรียกใชงานขอมูลจึงไมมีประสิทธิภาพ 

 - ขอมูลมาจากหลายหนวยงาน ขอมูลท่ีไดจากรายงานจึงไมสอดคลองกันความเขาใจในการนําเขา
ขอมูลท่ีไมตรงกันและไมสมบูรณ ทําใหตองลงขอมูลหลายๆรอบ 

 - มีการพัฒนาระบบดวยตัวเอง ซ่ึงไมผานทางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนศูนยกลางในการดูแล
รักษาระบบ ทําใหการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ 

 - การเชื่อมตอระบบท่ียุงยาก ไมเปนมิตรตอผูใชงาน 

 - ขอจํากัดทางดานกฎหมายท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ขอเรียกใชขอมูลจากหนวยงานภายนอก ทําใหไมได
รับขอมูลท่ีเพียงพอตอการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 - ดานบุคลากรขาดทักษะ ความเขาใจ ความตระหนักรู การบวนการคิดท่ียังเปนแบบ Analog 

 - ดานระบบ (System) ไมมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนา และอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช  
ในการปฏิบัติงานไมทันสมัย 

 - ระบบการรักษาความปลอดภัยท่ียังมีความเสี่ยง ท้ังการนําเขาขอมูลและการรักษาขอมูล 
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 - ขอจํากัดทางกฎหมาย ในการขอขอมูล เชน ขอมูลการบําบัดรักษา ท่ีมีกฎหมายครอบคลุมสิทธิ
พ้ืนฐานของผูปวย 

• ความคาดหวังตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 - มีระบบ API และ Platform กลาง ของสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงขอมูลและ

ระบบสารสนเทศจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสํานักงาน ป.ป.ส. เปนศูนยกลางและเปนหลัก 
ในการนําเขาขอมูลเก่ียวกับยาเสพติด ท่ีสามารถใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปใชไดอยางสมบูรณ เชน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กรมการปกครอง กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 

 - สราง platform ใหม ท่ีใหประชาชนเขาถึงไดงาย เชน การแจงเบาะแสทาง line สามารถแจง
พ้ืนท่ีท่ีมีปญหา โดยสามารถแชร location ได 

 - มีระบบ Big Data เพ่ือชวยในการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล รวมถึงคาดการณสถานการณ
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบ AI ท่ีชวยลดภาระงานของเจาหนาท่ี และสามารถจัดทํา
รายงานไดอยางอัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ี 

 - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ท่ีทันสมัย และสามารถเรียกดูขอมูลและจัดทํา
รายงานขอมูลไดอยางทันทวงที (Near Real Time) พรอมรองรับการวางแผนตาง ๆ (อาทิ วางแผนระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว) ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี สะดวกตอ
การทํางานไดทุกท่ี ทุกเวลา ไมมีขอจํากัดในเรื่องการสื่อสาร 

 - เปนองคกรดิจิทัล และบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ส. มีความรู ความสามารถและมีความชาํนาญ
ในดานเทคโนโลยีดิจิทัล พรอมท้ังสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการทํางาน เพ่ือกาวสูวัฒนธรรม
องคกรดิจิทัล (Digital Culture) เต็มรูปแบบ 

๓.๓ แนวโนมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Digital Trends) 

จากการติดตามประกาศแนวโนมเทคโนโลยีเชิงกลยุทธในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๕ ของการทเนอร 34 เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนดานเทคโนโลยี พบวา มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงนวัตกรรมของเทคโนโลยี
หลายประการ โดยการทเนอรเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังหลอหลอมโลกเสมือนดิจิทัลกับโลกท่ีแทจริง 
เขาดวยกัน ซ่ึงกําลังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจเชิงธุรกิจและการทํางานในองคกรตาง ๆ กลาวคือ 
เทคโนโลยีจะถูกฝงเขาไปในทุกสิ่งของโลกธุรกิจ ทําใหเกิดบริการดิจิทัล (Digital Service) ท่ีมีระบบอัจฉริยะท่ีอยู
เบื้องหลัง จากรายงานแนวโนมของการทเนอรไดแบง ๑๒ แนวโนมเทคโนโลยีเดนในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ออกเปน  
3 กลุม ไดแก 

กลุมท่ี ๑ เทคโนโลยีการสรางความเชื่อม่ันในระบบดิจิทัล (Engineering Trust) 
กลุมท่ี ๒ เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัลไดอยางรวดเร็วและงาย (Sculpting 

Change) 
กลุมท่ี ๓ เทคโนโลยีท่ีเรงรัดการเติบโตขององคกร (Accelerating Growth) 

                                           
4 บริษัท การทเนอร (Gartner, Inc.) เปนบริษัทท่ีทําการวิจัยและใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชั้นนําของโลก Gartner โดยทุกสิ้นป Gartner จะประกาศแนวโนมของเทคโนโลยีในปถัดไปออกมาเพ่ือใหขอมูล
ใหแกลูกคาเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนดานเทคโนโลยี 
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ภาพท่ี 12 แสดงกลุมและแนวโนมเทคโนโลยีเชิงกลยุทธป พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีมา:  (Gartner Inc., ๒๕๖๕) 

กลุมท่ี ๑ เทคโนโลยีการสรางความเช่ือม่ันในระบบดิจิทัล (Engineering Trust): การพัฒนาดิจิทัล

ตองการรากฐานดานไอทีท่ียืดหยุนและมีประสิทธิภาพ สามารถปรับลดปรับเพ่ิมขนาดของระบบไดตามท่ีตองการ  

โดยหนวยงานไอทีมีหนาท่ีรับผิดชอบดานวิศวกรรมระบบและขอมูลเพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบ โดยแนวโนม

เทคโนโลยีสําคัญท่ีใชขับเคลื่อนการสรางความเชื่อม่ันในระบบดิจิทัล โดยเทคโนโลยีในกลุม Engineering Trust 

ประกอบดวย ๔ แนวโนมเทคโนโลยีท่ีสําคัญ ไดแก 

- เทคโนโลยี Data Fabric ชวยใหการบูรณาการขอมูลจากหลากหลายแหลง หลากหลายแพลตฟอรม 
และหลากหลายผูใช ใหเปนไปอยางยืดหยุนและคลองตัว ทําใหขอมูลปรากฏอยูในทุกท่ีท่ีตองการ โดยใชการวิเคราะห
เพ่ือเรียนรูและประมวลผลวาขอมูลควรถูกนําไปใชท่ีใด ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนี้สามารถชวยลดเวลาในการรวบรวม 
การปรับใชงาน และการบํารุงรักษา 
 - เทคโนโลยี Cybersecurity Mesh เปนสถาปตยกรรมท่ีบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยตาง ๆ  
ท่ีกระจายตัวอยูเขาดวยกัน Mesh ทําใหโซลูชันรักษาความปลอดภัยท่ีกระจายอยูในระบบตาง ๆ ทํางานรวมกันเพ่ือ
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยโดยรวม โดยสามารถตรวจสอบขอมูลจากท้ังภายในและภายนอกสภาพแวดลอม
คลาวดไดอยางรวดเร็วและนาเชื่อถือ 
 - เทคโนโลยี Privacy-Enhancing Computation เปนเทคโนโลยีท่ีชวยรักษาความปลอดภัยในการ
ประมวลผลขอมูลสวนบุคคลภายใตสภาพแวดลอมท่ีมีความเสี่ยงสูง และมีความสําคัญอยางมากในปจจุบัน เนื่องจาก
กฎหมายความเปนสวนตัวและการปกปองขอมูลท่ีเครงครัดข้ึน และความกังวลดานความปลอดภัยของขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึน
ในกลุมผูใชงาน เทคโนโลยี Privacy-Enhancing Computation ชวยใหการดึงขอมูลเปนไปอยางปลอดภัยภายใต
ขอกําหนด โดยใชเทคนิคการปกปองความเปนสวนตัวหลากหลายรูปแบบ 
 - การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ Cloud Native5 เปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหนักพัฒนาสรางสถาปตยกรรม
แอปพลิเคชันท่ีมีความยืดหยุนข้ึนมาได และทําใหนักพัฒนาสามารถปรับตัวใหเขากับเทรนดดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงอยาง

                                           
5 Cloud Native Application คือ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ตองใชนําไปใชงานบนคลาวดโดยมีคุณสมบัติ สามารถสเกลไดอยางรวดเร็วและใชงานได
อยางมีประสิทธภิาพและประหยัดคาใชจายและทําใหองคกรสามารถสงมอบซอฟตแวรไดอยางรวดเร็ว 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

หนาที่ ๔๗                                                                                                     

รวดเร็ว บนแพลตฟอรม Cloud-native6 ซ่ึงมีความยืดหยุนและความสามารถในการปรับขนาดระบบตามการใชงาน 
(elasticity and scalability) ซ่ึงเปนความสามารถหลักของการประมวลผลแบบคลาวดเพ่ือการสงมอบท่ีเร็วข้ึน ชวย
ลดการพ่ึงพาโครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหมีเวลาท่ีจะมุงเนนไปท่ีฟงกชันการทํางานของแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังไม
สนับสนุนการยายสูระบบคลาวดในแบบเดิม ๆ หรือ แบบ Lift-and-Shift ซ่ึงมีจุดออน คือ ไมไดใชประโยชนจากระบบ
คลาวดอยางเต็มท่ีและมีข้ันตอนการดูแลรักษาท่ียุงยาก 

กลุมท่ี ๒ เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงสูดิจิทัลไดอยางรวดเร็วและงาย (Sculpting 

Change): การใหความสนใจกับเทคโนโลยีท่ีชวยใหองคกรสามารถขยายความพยายามในการทําใหเปนดิจิทัลได โดย

การสรางทีมฟวชัน (Fusion Teams) ท่ีประกอบดวยหนวยไอทีและหนวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทํางานรวมกันและ

ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือทําใหการดําเนินงานเปนดิจิทัลอยางรวดเร็ว งานของไอที คือ การจัดเตรียมเครื่องมือเพ่ือให

ทีมฟวชันสามารถปรับเปลี่ยนเองได โดยเทคโนโลยีในกลุม Sculpting Change ประกอบดวย ๔ แนวโนมเทคโนโลยี

ท่ีสําคัญ ไดแก 

- เทคโนโลยี Composable Applications เปนแอปพลิเคชันท่ีสรางข้ึนมาจากองคประกอบโมดูลาร 

โดยมีธุรกิจเปนศูนยกลาง (Business-centric Modular Components) ชวยใหสามารถนําโคดโปรแกรมกลับมาใชซํ้า

งายข้ึน ทําใหการพัฒนาโซลูชันซอฟตแวรใหม ๆ เร็วข้ึน 

 เทคโนโลยี Decision Intelligence เปนแนวโนมของเทคโนโลยีท่ีชวยการตัดสินใจแทนคนโดยทํางาน

ไดอัตโนมัติผานตัวชวยอ่ืน ๆ เชน การวิเคราะหข้ันสูง (Augmented analytics) การจําลอง (Simulations) และ

ปญญาประดิษฐ (AI) เปนตน 

- เทคโนโลยี Hyper automation เปนชุดเครื่องมือท่ีรวมเครื่องมืออัตโนมัติแบบใหม ๆ ท่ีสนับสนุน

กระบวนการใหรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการทํางานและกระบวนการไดโดยอัตโนมัติและทําใหการ

ดําเนินงานสามารถขยายการทํางานเร็วข้ึน ดีข้ึน และมีการตอบสนองมากข้ึน 

- วิศวกรรมปญญาประดิษฐ (AI Engineering) ทําหนาท่ีอัปเดตขอมูล โมเดล และแอปพลิเคชัน

อัตโนมัติ เพ่ือใหเทคโนโลยี AI Delivery ทํางานอยางคลองตัว เม่ือควบรวมกับการกํากับดูแล (AI Governance)  

AI Engineering ก็จะยิ่งสงผลดีตอการพัฒนา AI ท่ีจะชวยสรางมูลคาทางธุรกิจ AI นําเสนอโซลูชันท่ีปรับเปลี่ยนองคกร

เพ่ือใหองคกรสามารถรับมือกับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด แตการใช AI เพียงอยางเดียวไมสามารถทําได 

องคกรตองเพ่ิมประสิทธิภาพ AI  

กลุมท่ี ๓ เทคโนโลยีท่ีเรงรัดการเติบโตขององคกร (Accelerating Growth): เม่ือมี Foundation  

และ Building Blocks แลว ก็ใหเริ่มมุงเนนไปท่ีแนวโนมของเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมมูลคาสูงสุดตอสิ่งตาง ๆ ท่ีองคกรสรางข้ึน 

แนวโนมเทคโนโลยีท่ีเรงการเติบโตขององคกร โดยเทคโนโลยีในกลุม Accelerating Growth ประกอบดวย  

๔ แนวโนมเทคโนโลยี ไดแก 

- เทคโนโลยี Distributed Enterprise คือ เทคโนโลยีท่ีใชในการชวยสรางประสบการณดิจิทัลเพ่ือ

ตอบสนองโมเดลธุรกิจท่ีเนนกลยุทธ Digital-First และ Remote-First เชน การทํางานจากท่ีบาน การใหบริการเสมือน

จริง (Virtual services) และการทํางานแบบไฮบริด 

                                           
6 Cloud Native คือ เทคโนโลยีที่ทําใหองคกรสามารถสรางและรันแอฟพลิเคชั่นสมัยใหมไดในทุกสภาพแวดลอมทั้งบน Public, Private หรือ Hybrid 
Cloud อยางรวดเร็วผานคอนเทนเนอรเทคโลโลยี (Containers) ที่มา: องคกร CNCF (Cloud Native Compute Foundation: องคกรอิสระภายใต 
Linux Foundation) 
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- เทคโนโลยี Total Experience คือ ระบบอัตโนมัติท่ีชวยสรางประสบการณท่ีดีใหลูกคา พนักงาน และ

ผูใชบริการ เพ่ือสรางความพึงพอใจและการสนับสนุนจากการบริหารจัดการประสบการณแบบองครวม 

- เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Autonomic Systems) คือ ระบบอัตโนมัติท่ีสามารถปรับตัวใหเหมาะสม

กับระบบนิเวศท่ีซับซอน โดยเรียนรูจากสภาพแวดลอมและปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมของตัวเองอยางฉับพลัน อาจเปน

ระบบฮารดแวร หรือระบบซอฟตแวร 

- เทคโนโลยี Generative AI คือ เทคโนโลยีท่ีเรียนรูสิ่งประดิษฐจากขอมูลและสรางสรรคออกมาเปน

นวัตกรรมใหมท่ีมีความคลายคลึงกับสิ่งประดิษฐตนแบบ 

 
ภาพท่ี 13 แสดงเปาหมายการพัฒนาตามแนวโนมเทคโนโลยีเชิงกลยุทธท่ีสําคัญในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ 

แนวโนมเทคโนโลยีเชิงกลยุทธในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกลาว ยังไดคาดหมายถึงอนาคตของแนวโนมเทคโนโลย ี
ท้ัง ๑๒ รายการดังกลาวท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๐ ไวดังนี้ 

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
- องคกรขนาดใหญมากกวา 1 ใน 3 จะมีนักวิเคราะห ท่ีฝกการใชขอมูลการตัดสินใจ (Decision 

Intelligence) ซ่ึงรวมถึงการสรางแบบจําลองการตัดสินใจ 
- ๗๕% ขององคกรท่ีใชประโยชนจาก Distributed Enterprise จะรับรูถึงการเติบโตของรายไดเร็วกวา

คูแขง ๒๕% 
ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๗ 

- การปรับใช Data Fabric จะเพ่ิมประสิทธิภาพการใชขอมูลเปน 4 เทา ในขณะท่ีลดงานการจัดการขอมูล
ท่ีขับเคลื่อนโดยมนุษยลงครึ่งหนึ่ง 

- องคกรตาง ๆ ท่ีนําสถาปตยกรรม Cybersecurity Mesh มาใชเพ่ือบูรณาการเครื่องมือดานความม่ันคง
ความปลอดภัย (Security Tools) เพ่ือทํางานเปนระบบนิเวศแบบมีสวนรวม (Cooperative Ecosystem) จะชวยลด
ผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณดานความปลอดภัยสวนบุคคลไดโดยเฉลี่ย ๙๐% 
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 - การออกแบบสําหรับ SaaS ใหมและแอปพลิเคชันแบบกําหนดเองจะเปน “Composable API-first or 
API-only” ทําให SaaS แบบเดิมและแอปพลิเคชันท่ีพัฒนาข้ึนเฉพาะงาน (Custom Applications) กลายเปน 
แอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม (Legacy) 

- การใชจายสําหรับ Hyper automation อยางแพรหลายจะเพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของธุรกิจตาง ๆ ถึง 
๔๐ เทา และทําใหเกิดการปรับตัวของกลไกธรรมาภิบาลท่ีเปนปจจัยในการสรางความแตกตางในประสิทธิภาพ 
การทํางานขององคกร 

- ๒๐% ขององคกรท่ีขายระบบอัตโนมัติหรืออุปกรณ จะกําหนดใหลูกคาสละสิทธิ์การชดใชคาเสียหาย 
ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของผลิตภัณฑของตน 

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
- องคกรขนาดใหญ ๖๐% จะใชเทคนิคการคํานวณเพ่ือเสริมความเปนสวนตัว ตั้งแต 1 เทคนิคข้ึนไป  

ในการวิเคราะหระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือการประมวลผลบนคลาวด 
- แพลตฟอรม Cloud Native จะทําหนาท่ีเปนรากฐานสําหรับความคิดริเริ่มใหม ๆ ดานดิจิทัลมากกวา 

๙๕% ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป ๒๕๖๔ (นอยกวา ๔๐%) 
- ๑๐% ขององคกรท่ีสรางแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดดานวิศวกรรม AI (AI Engineering Best Practices)  

จะสรางมูลคาเพ่ิมข้ึนอยางนอย 3 เทาจากความพยายามของ AI มากกวา ๙๐% ขององคกรท่ีไมไดทํา 
- Generative AI จะคิดเปน ๑๐% ของขอมูลท้ังหมดท่ีผลิตข้ึน (ปจจุบันนอยกวา ๑%) 

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๙ 
- องคกรขนาดใหญ ๖๐% จะใชประสบการณท้ังหมด (Total Experience) เพ่ือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของ

ตนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายระดับโลกในการสนับสนุนลูกคาและพนักงาน 
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บทท่ี ๔ เปาหมายและกลยุทธการพัฒนาดานดิจิทัล 

วิสัยทัศน :  
มุงสูองคกรบูรณาการนวัตกรรม สรางสรรควัฒนธรรมดิจิทัล  

เปนหนึ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีม่ันคงปลอดภัย 
 
จากวิสัยทัศน พันธกิจท่ีไดกลาวมาขางตนเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย จึงไดกําหนดกลยุทธ ๔ ดาน ดังนี้  
กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการ (Digital Platform) 
กลยุทธท่ี ๒ มุงสูการเปนองคกรดิจิทัล มีบริการดิจิทัลและการวิเคราะหคลังขอมูล (Digital State 

Enterprise and Big Data Analytic) 
กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

(IT Infrastructure and Cyber Security) 
กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล (Digital Human Capital) 
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กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการ (Digital Platform) 
มุงเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือรองรับการใชงานของประชาชนและเครือขาย ตั้งแต 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Application) และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile 
Application) ใหงายตอการเขาถึงและการใชงาน เพ่ือตอบสนองตอการใชงานของประชาชนและเครือขาย และ
เพ่ิมจํานวนผูใชงานระบบสารสนเทศ และโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) มากข้ึน โดยมุงเนนให
ประชาชนและเครือขาย สามารถใชงานระบบสารสนเทศและโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ไดทุกท่ี 
ทุกเวลา และทุกอุปกรณ (Anywhere, Anytime, Any Device)  

เปาหมาย 
เปาหมาย ๑ พัฒนาการบริการดิจิทัล 
เปาหมาย ๒ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ ขอมูลเพ่ือสรางการรับรู 
เปาหมาย ๓ พัฒนาสื่อประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร 
เปาหมาย ๔ การบูรณาการขอมูลเพ่ือการเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน  
แผนงาน 
แผนงานท่ี ๑ พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน ผาน ONCB Portal 
แผนงานท่ี ๒ พัฒนาระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภายนอก 
กิจกรรม 
1) ดําเนินการปรับปรงุระบบสารสนเทศใหรองรับประชาชน 
2) ดําเนินการปรับปรุงแอปพลิเคชันใหบริการ 
3) ดําเนินการศึกษา ออกแบบ โมบายแอปพลิเคชันในรูปแบบท่ีทันสมัย งายตอการใชงาน สําหรับ

เจาหนาท่ีหรือประชาชน ใหสามารถเขาใชงานได ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ (Anywhere, Anytime, Any device) 
4) ดําเนินการศึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศการใหบริการในรูปแบบใหมท่ีทันสมัย งายตอการใชงาน 

และสามารถเขาใชงานได ทุกท่ี ทุกเวลา ทุกอุปกรณ (Anywhere, Anytime, Any device) 
5) ดําเนินการพัฒนาระบบการใหบริการเจาหนาท่ีและครือขายผานชองทางสื่อสารตาง ๆ โดยสามารถ

เชื่อมโยงชองทางการสื่อสารตาง ๆ เขาดวยกัน 
 

กลยุทธท่ี ๒ มุงสูการเปนองคกรดิจิทัล มีบริการดิจิทัลและการวิเคราะหคลังขอมูล (Digital State 
Enterprise and Big Data Analytic) 

มุงเนนการพัฒนาองคกรสูองคกรดิจิทัล ดวยการพัฒนาการบริการตาง ๆ ใหเปนการบริการอัจฉริยะ  
ท่ีมีการบริการท่ีรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชได รวมถึงรองรับ 
การสื่อสารโตตอบกับเจาหนาท่ีหรือประชาชน ไดอยางทันทีทันใด 

รวมถึงการปรับปรุงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน (Streamlined 
Governance) โดยการสรางวัตนธรรมองคกรใหมีความคลองตัว (Agile Culture) รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ใหกระชับมากยิ่งข้ึน (Lean Process) ลดการใชกระดาษในบางกิจกรรม (Paperless) ท่ีไมจําเปนตองเก็บหลักฐาน
ตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายตาง ๆ พรอมท้ังบูรณาการคลังขอมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนเจาหนาท่ีในการ
ประมวลผลขอมูลในทุกมิติ และชวยสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมเติมการบริการท่ี
อัจฉริยะ  

เปาหมาย 
เปาหมาย ๑ พัฒนากระบวนการดิจิทัลสนับสนุนการทํางาน 
เปาหมาย ๒ บรูณาการะระบบและขอมูลองคกร 
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เปาหมาย ๓ พัฒนาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
เปาหมาย ๔ พัฒนารูปแบบการวิเคราะหดวยปญญาประดิษฐ 
แผนงาน 
แผนงานท่ี ๑ พัฒนาระบบสารสนเทศดานความรวมมือระหวางประเทศ 
แผนงานท่ี ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบําบัดรักษายาเสพติด 
แผนงานท่ี ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศดานการปองกันและแกไขยาเสพติด 
แผนงานท่ี ๔ พัฒนาระบบสารสนเทศดานการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย (NIS) 
แผนงานท่ี ๕ พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการพืชเสพติด 
แผนงานท่ี 6 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด 
แผนงานท่ี 7 พัฒนาระบบ Back Office 
แผนงานท่ี 8 สนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
แผนงานท่ี 9 มาตรฐานการกํากับดูแลขอมูลและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 
กิจกรรม 
1) ดําเนินการศึกษา วิเคราะหการบริการท่ีเปนมาตรการหลักเพ่ือพัฒนาการบริการใหเปนการบริการ

อัจฉริยะ 
2) ดําเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีเปนการบริการหลักใหรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง  

เพ่ือสรางความนาเชื่อถือกับประชาชน 
3) ดําเนินการบูรณาการระบบและขอมูลขององคกร 
4) ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการสื่อสารกับเจาหนาท่ีท่ีเปนผูใชบริการ และสามารถ

สื่อสารโตตอบกับเจาหนาท่ีไดอยางทันทีทันใด 
5) ดําเนินการปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร (Back Office System) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏบิัติงานของเจาหนาท่ีใหมีคลองตัวมากยิ่งข้ึน 
6) เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรดิจิทัล (Digital Culture) ท่ีมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

(Agile) 
7) ดําเนินการบูรณาการระบบคลังขอมูลสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ สามารถประมวลผลขอมูลในทุกมิติ 

และชวยสนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง 
 

กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
(IT Infrastructure and Cyber Security) 

มุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยดําเนินการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสาร เพ่ือรองรับการใชงานภายในของสํานักงาน ป.ป.ส. รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ใหเปนสถาปตยกรรมแบบคลาวด (Cloud Computing) 
เพ่ือรองรับการขยายตัว (Scalability) ในอนาคต ใหสามารถรองรับจํานวนผูใชงานไดมากยิ่งข้ึน และการปรับปรุง
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  พระราชบัญญัติวาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงพระราชบัญญัติ 
ดังกลาวมีผลบังคับใชกับทุกหนวยงาน เพ่ือปองกันขอมูล ปกปองขอมูล และมาตรการลงโทษผูกระทําผิด 

เปาหมาย 
เปาหมาย ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 
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หนาที่ ๕๓                                                                                                     

เปาหมาย ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพดานความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร 
เปาหมาย ๓ จัดทําธรรมภิบาลขอมูลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย 
เปาหมาย ๔ พัฒนาระบบใหรองรับกฎหมายเพ่ือการคุมครองขอมูลบุคคล 
แผนงาน 
แผนงานท่ี ๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย 
แผนงานท่ี ๒ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร 
แผนงานท่ี ๓ การสํารองขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรม 
1) ดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสถาปตยกรรมแบบ

คลาวด (Cloud Computing) พรอมติดตั้งระบบความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (IT Security) และระบบสํารอง
ขอมูล (Backup System) 

2) ดําเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร พรอมชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน (Office) เพ่ือสนับสนุนการ
ทํางานขององคกร  

3) ดําเนินการจัดหาศูนยสํารองขอมูล (DR-Site) เพ่ือรองรับการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ในกรณีท่ีศูนยขอมูลหลัก (Data Center) เกิดปญหาไมสามารถใชงานได เพ่ือใหเจาหนาท่ี ประชาชน
และเครือขาย ยังสามารถใชบริการระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ดําเนินการจางท่ีปรึกษา เพ่ือศึกษา วิเคราะห การจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติในการคุมครองขอมูล
สวนบุคคล และพัฒนาระบบเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 

5) ดําเนินการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหรองรับ
นโยบายการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล (Digital Human Capital) 
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานดิจิทัลใหมีความเขาใจและมีสมรรถนะในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ การกํากับ ตรวจสอบ และการใหบริการตามบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหเปน “ผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน” ท่ีสามารถบริหาร
โครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอรมการบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) 
และการจัดบริการของรัฐ (Service) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน การบริหารจัดการ  
และรูปแบบการใหบริการ ใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลการทํางาน และการใหบริการระหวาง
หนวยงานภาครัฐดวยกันเอง ระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลบํารุงรักษาระบบใหมี
ความม่ันคงปลอดภัยมีเสถียรภาพ และอยูในสภาพพรอมใชงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังสามารถพัฒนาระบบให
สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได 

เปาหมาย 
เปาหมาย ๑ เพ่ิมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหผูปฏิบัติ 
เปาหมาย ๒ สรางวัฒนธรรมดิจิทัลในองคกร 
เปาหมาย ๓ เพ่ิมขีดความสามารถ ผูบริหารและผูปฏิบัติใหมีความพรอมดานดิจิทัล 
 
แผนงาน 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหารสํานักงาน ป.ป.ส. 
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หนาที่ ๕๔                                                                                                     

แผนงานท่ี 2 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับเจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

กิจกรรม 
1) พัฒนาทักษะการกําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัล เพ่ือพัฒนาองคกรใหมีการเชื่อมโยง

ขอมูลและการทํางานขามหนวยงาน 
2) พัฒนาทักษะการออกแบบองคกรดิจิทัล (Future Design) 
3) พัฒนาทักษะการกํากับการใชงานสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 
4) พัฒนาทักษะการกําหนดกรอบการใหบริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 
5) พัฒนาทักษะการริเริ่มและวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
6) พัฒนาทักษะการดําเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 
7) พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผานสูองคกรดิจิทัล 
8) พัฒนาทักษะการพัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความตอเนื่องการใหบริการแบบดิจิทัล 
9) พัฒนาทักษะการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
10) พัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาขอสรุปท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
11) พัฒนาทักษะการปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทํางานรวมกันระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ (Service-Level Agreement) 
12) พัฒนาทักษะการทบทวนโครงการและปดโครงการ 
13) พัฒนาทักษะการใชดิจิทัลเพ่ือการทํางานรวมกัน 
14) พัฒนาทักษะการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 
15) พัฒนาทักษะการปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลัก

ปฏิบัติ (Principles) ท่ีดีดานดิจิทัล 
16) พัฒนาทักษะการเกงกระบวนงาน เขาใจองคกรดิจิทัล และสื่อสารตอยอดการเปลี่ยนแปลง 
17) พัฒนาทักษะดานปญญาประดิษฐ 
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บทท่ี ๕  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

สรปุงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยจําแนกตามกลยุทธดังนี้ 
กลยุทธ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ รวม 

กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาแพลตฟอรมการ
ใหบริการ (Digital Platform) 

5,000,000 N/A 12,000,000 12,000,000 N/A 29,000,000 

กลยุทธท่ี ๒ มุงสูการเปนองคกรดิจิทัล มี
บริการดิจิทัลและการวิเคราะหคลังขอมูล 
(Digital State Enterprise and Big Data 
Analytic) 

1,500,000 48,350,000 50,500,000 72,000,000 20,000,000 192,350,000 

กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน
สารสนเทศและการสื่อสาร และการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย (IT Infrastructure 
and Cyber Security) 

32,709,000 149,880,000 149,794,000 158,750,000 82,770,000 573,903,000 

กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาขีดความสามารถ
ดิจิทัล (Digital Human Capital) 

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 15,500,000 

รวม 42,309,000 201,330,000 215,394,000 245,850,000 105,970,000 810,753,000 
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แผนงาน/โครงการ/งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ป พ.ศ.2566-2570 

กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาแพลตฟอรมการใหบริการ (Digital Platform) 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 

แผนงานท่ี 1 การใหบริการประชาชน ผาน ONCB Portal  

1 โครงการพัฒนาเว็บไซต             

   - โครงการพัฒนาเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ส. (ONCB Portal)  5,000,000          

   - โครงการพัฒนาเว็บไซตศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด N/A          

   - โครงการพัฒนาเว็บไซตศูนยวิชาการและองคความรูดานยาเสพติด  
(NCTC + KM) /E-learning/E-book  

N/A 
 

 
 

     
 

  

 - โครงการพัฒนาเว็บไซตสวัสดิการสํานักงาน ป.ป.ส. N/A       

 - โครงการพัฒนาเว็บไซตการบริหารจัดการทรัพยสินและกองทุน N/A      

 - โครงการพัฒนาเว็บไซตศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดภาคเยาวชน 

N/A       

แผนงานท่ี 2 พัฒนาระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเช่ือมโยงขอมูลหนวยงานภายนอก  

2 โครงการเชื่อมโยงขอมูลคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจากสํานักงานอัยการสูงสุด  N/A         

3 โครงการปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูลรถจากกรมการขนสงทางบก  N/A         

4 โครงการเชื่อมโยงขอมูลจากสถาบันการเงิน N/A      

5 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 24,000,000 
 

   
12.0 

 
12.0 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาระบบการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเช่ือมโยงขอมูลหนวยงานภายนอก  

6 โครงการเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับการควบคุมและกํากับดูแลการปลูกเฮมพ (กัญชง) 
เปนพืชเศรษฐกิจจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

N/A      

7 โครงการเชื่อมโยงขอมูลระบบ Pre-Export Notification (PEN)  
จากสหประชาชาติ 

N/A      

  



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

หนาที่ ๕๘                                                                                                     

กลยุทธท่ี ๒ มุงสูการเปนองคกรดิจิทัล มีบริการอัจฉริยะและการบูรณาการคลังขอมูลสารสนเทศ (Digital State Enterprise and Big Data Analytic) 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาระบบสารสนเทศดานความรวมมือระหวางประเทศ 

1 โครงการปรับปรุงเว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ส.อาเซียน (Asean-Narco) N/A      
2 โครงการพัฒนาระบบการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด ณ ทาอากาศยานใน

อาเซียน  N/A      
3 โครงการพัฒนาระบบการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด ณ ทาเรือสากลใน

อาเซียน  N/A          

4 โครงการปรับปรุงระบบศูนยประสานงานแมน้ําโขงปลอดภัย N/A      

แผนงานท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบําบัดรักษายาเสพติด 
5 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด (ม.114)  
16,000,000     

16.0  
    

6 โครงการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการแกไขปญหาผูเสพยาเสพติดอยางบูรณาการ  N/A      

แผนงานท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการปองกันและแกไขยาเสพติด 

7 โครงการปรับปรุงระบบขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน/ชุมชน  N/A          

8 โครงการปรับปรุงระบบขอมูลเทคโนโลยีเพ่ือการปองกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชน 

N/A   
 

      

9 โครงการพัฒนาระบบใหคําปรึกษาดานการปองกันยาเสพติด (Expert System) 5,000,000      
5.0 
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หนาที่ ๕๙                                                                                                     

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 
แผนงานท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการปองกันและแกไขยาเสพติด 

10 โครงการพัฒนาระบบปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน   1,000,000      
1.0 

  

แผนงานท่ี 4 พัฒนาระบบสารสนเทศดานการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย 

11 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติด  50,000,000           

12 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตรวจพิสูจนยาเสพติด  30,000,000      

13 โครงการพัฒนาระบบการขาวยาเสพติด ระยะท่ี 2 (DIA Phase II)            

14 โครงการจัดหาชุดเครื่องมือถอดขอมูลโทรศัพท 5,600,000      

15 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบปายทะเบียนรถยนตอัตโนมัติ (License Plates) 40,300,000   
10.3 

 
10 

 
10 

 
10 

แผนงานท่ี 5 พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการพืชเสพติด  

16 โครงการพัฒนาระบบนําเขา-สงออกพืชกระทอม  1,000,000          

17 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหภาพถายทางอากาศความละเอียดสูง 1,000,000      

18 โครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลพืชเสพติด (กัญชง/กัญชา) 5,000,000      

แผนงานท่ี 6 พัฒนาสารสนเทศดานการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด 

19 โครงการปรับปรุงระบบตรวจสอบทรัพยสินและบังคับคดีกองทุน       



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

หนาที่ ๖๐                                                                                                     

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 
แผนงานท่ี 7 พัฒนาระบบ Back Office 

20 โครงการปรบัปรุงระบบเวรรกัษาความปลอดภัยสํานักงาน ป.ป.ส.  N/A         

21 โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส/จองหองประชุม
อิเล็กทรอนิกส/จองรถยนตราชการอิเล็กทรอนิกส/หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส 

500,000         

22 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
สํานักงาน ป.ป.ส.  

500,000      

23 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม  N/A      

24 โครงการปรับปรุงระบบแผนงานงบประมาณและการเบิกจายเงินสํานกังาน 
ป.ป.ส.  

500,000      

25 โครงการบูรณาการระบบบริหารจัดการการประชุม สํานักงาน ป.ป.ส.  N/A      

26 โครงการปรับปรุงระบบการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส N/A         

27 โครงการปรับปรุงระบบลงทะเบียนเขาประชมุดวย QR-Code N/A         

28 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 100,000      

29 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Web Help-Desk)  

350,000      

30 โครงการพัฒนาระบบสาํนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)  20,000,000    
10.0 

 
10.0 

 

31 โครงการพัฒนาระบบขอมูลพนักงานกองทุน/ลูกจางกองทุน/ลูกจางเหมาเอกชน N/A      

32 โครงการพัฒนาระบบถอดเสียงหองประชุม 2,000,000      
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หนาที่ ๖๑                                                                                                     

 

 

 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 
แผนงานท่ี 8 สนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

33 โครงการพัฒนาระบบ GIS Portal N/A      

34 โครงการปรับปรุงระบบนําเสนอการรายงานผลการดําเนินงานยาเสพติดสํานักงาน 
ป.ป.ส. (Dashboard) 

N/A      

แผนงานท่ี 9 มาตรฐานการกํากับดูแลและการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

35 โครงการจัดทําระบบวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส.  
(ONCB Big data) 

10,000,000    
 

 
 

 
10.0 

36 โครงการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) N/A         

37 โครงการจัดทําระบบบัญชีขอมูล Data Catalog N/A         

38 โครงการประเมินความพรอมนโยบายและแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

N/A         

39 โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (EA) ของสํานักงาน ป.ป.ส. 1,500,000          

40 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สํานักงาน ป.ป.ส. ปงบประมาณ พ.ศ. 
2571 – 2575 

2,000,000          



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

หนาที่ ๖๒                                                                                                     

กลยุทธท่ี ๓ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย (IT Infrastructure and Cyber Security) 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลปฏิบัติการของเจาหนาท่ี 
สํานักงาน ป.ป.ส.และแลกเปลี่ยนขอมูลสวนกลาง (Personal Storage Space 
and Department Share) 

10,000,000         

2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิม
ท่ีหมดอายุการใชงาน  

 
  

 
  

 
  

   - โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เดิมท่ีหมดอายุการใชงาน  ระยะท่ี 1 

60,000,000          

   - โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เดิมท่ีหมดอายุการใชงาน  ระยะท่ี 2  

50,000,000          

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสํารองขอมูลสําหรับการปกปองขอมูลจากภัยคุกคาม   50,000,000          

4 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ Private cloud และระบบ IT 
Infrastructure Monitoring  

50,000,000          

5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ core switch ของสํานักงาน ป.ป.ส. 30,000,000          

6 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครอืขายไรสาย (WIFI) ของสํานักงาน 
ป.ป.ส.  

30,000,000          
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หนาที่ ๖๓                                                                                                     

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบเครือขาย 

7 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณกระจายสัญญาณปลายทาง  
(access switch) ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

        

   - โครงการจัดซ้ือ access switch ทดแทน ท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค ระยะท่ี 1 10,000,000          

   - โครงการจัดซ้ือ access switch ทดแทน ท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค ระยะท่ี 2 10,000,000          

   - โครงการจัดซ้ือ access switch ทดแทน ท่ีสวนกลางและสวนภูมิภาค ระยะท่ี 3 10,000,000          

8 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารขอมูลทางเลือก ระหวางศูนยกลางระบบเครือขาย
หลัก (ดินแดง) กับ หองเครื่องคอมพิวเตอรหลัก (ทุงสองหอง)  

25,000,000          

9 โครงการจัดหาอุปกรณตรวจสอบและปองกันระบบเครือขายประสิทธิภาพสูง 
(ทดแทน) ป พ.ศ.2566 

12,500,000          

10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน (Identity Account 
Management) 

3,869,000          

11 โครงการจัดหาระบบตรวจจับและตอบสนองตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร
อัจฉริยะ (Intelligent Threat Detection and Response Platform)  

10,000,000 
 

         

12 โครงการจัดซ้ือเครื่องอุปกรณและครุภัณฑคอมพิวเตอร 62,090,000 
 

9.48 
 

17.02 
 

11.43 
 

16.89 
 

7.27 

13 โครงการจัดซ้ือ/เชาลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรมสํานักงาน 34,000,000 
 
6.8 

 
6.8 

 
6.8 

 
6.8 

 
6.8 
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หนาที่ ๖๔                                                                                                     

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 

แผนงานท่ี 2 การรกัษาความปลอดภัยทางไซเบอร 

14 โครงการจัดหาอุปกรณปองกันการโจมตีเครือขายจาก Distributed Denied of 
Service (DDOS)  

4,500,000         

15 โครงการศึกษาและเตรียมความพรอมการจัดทําศูนยเฝาระวังความปลอดภัย
สารสนเทศแบบครบวงจร (Cyber Security Operation Center : CSOC) 

1,500,000          

16 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร 25,290,000          

17 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเขารหัสการสื่อสารขอมูล (SSL Inspection 
System) 

16,214,000       

18 โครงการจัดหาอุปกรณตรวจสอบและปองกันระบบเครือขาย  3,640,000          

19 โครงการจัดหาระบบเขารหัสการสื่อสารขอมูลระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลัก 
(DC) และ ศูนยกลางระบบเครือขาย (ดินแดง) 

15,000,000      

แผนงานท่ี 3 การสํารองขอมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

20 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายรองรับการใหบริการ Active-Active 
Site  สําหรับ DR Site  

50,000,000          

21 โครงการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)  300,000  
0.06 

 
0.06 

 
0.06 

 
0.06 

 
0.06 
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หนาที่ ๖๕                                                                                                     

กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัล (Digital Human Capital) 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลา 

66 67 68 69 70 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูบริหาร สํานักงาน ป.ป.ส. 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานผูนําดิจิทัล 500,000  
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

2 โครงการอบรมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Department Chief 
Information Officer: DCIO) 

500,000  
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.1 

3 โครงการอบรมศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลผูบริหารระดับกอง/สํานัก 2,500,000  
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับเจาหนาท่ี สํานักงาน ป.ป.ส.และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 7,000,000  
1.40 

 
1.40 

 
1.40 

 
1.40 

 
1.40 

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะทํางานผูประสานงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 2,500,000  
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

6 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูปฏิบัติงานท่ัวไป 2,500,000  
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 

 
0.5 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๖๖                

  

 

บทท่ี ๖ การบริหารความเสี่ยง 

ปจจัยเส่ียงท่ีอาจทําใหไมบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ไดมีการการวิเคราะหและระบุ

ความเสี่ยงท่ีอาจสงผลตอการบรรลุเปาหมายตามกลยุทธและเปาหมายในแตละวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ดังนี้ 
 

กลยุทธ ปจจัยเส่ียง 

๑. การพัฒนาแพลตฟอรม 

การใหบริการ (Digital Platform) 
• ประชาชนยังไมสามารถพัฒนาไดทันตอการเปลี่ยนแปลง  

(Digital Transformation)  

• การพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหไดมาตรฐาน (Smart Digital) 

ตองใชงบประมาณคอนขางสูง 

๒. มุงสูการเปนองคกรดิจิทัล มีบริการ

ดิจิทัลและการวิเคราะหคลังขอมูล 

(Digital State Enterprise and  

Big Data Analytic) 

• บุคลากรยังไมสามารถพัฒนาไดทันตอการเปลี่ยนแปลง (Digital 

Transformation)  

• การพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหไดมาตรฐาน (Smart Digital) 

ตองใชงบประมาณคอนขางสูง 

• ระบบสารสนเทศหลายระบบลาสมัย และมีรูปแบบไซโล ไม

สามารถบูรณาการขอมูลรวมกันได 

๓. ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน

สารสนเทศและการสื่อสาร และการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัย  

(IT Infrastructure and Cyber 

Security) 

• การพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหไดมาตรฐาน ตองใชงบประมาณ

คอนขางสูง 

• อุปกรณหลายระบบลาสมัย ตองรีบจัดหาใหมทดแทน ซ่ึงตองใช

งบประมาณคอนขางสงู 

• การจัดเตรียมระบบเพ่ือรองรับใหทันเวลาของพระราชบัญญัติ 

วาดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ และ 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตองใช

งบประมาณคอนขางสูง 

๔. การพัฒนาศักยภาพและขีด

ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital Human Capital) 

• บุคลากรยังไมสามารถพัฒนาไดทันตอการเปลี่ยนแปลง  

(Digital Transformation)  

• การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรดานดิจิทัล (Digital Culture) 

ยังไมท่ัวท้ังองคกร และครอบคลุมบุคลากรทุกกลุม 
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  หนาที่ ๖๗                

  

 

ภาคผนวก ก.แผนปฏิบัติดิจิทัล 

โครงการท่ี 1.๑ โครงการพัฒนาเว็บไซต 
วัตถุประสงค 1) พัฒนาเว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ส. มีความสะดวก ลดความซํ้าซอน รวดเร็ว 

สวยงาม และงายตอการใชงานและปลอดภัย สามารถใชงานผาน Smart Mobile 
และรองรับผูใชงานในปริมาณท่ีมากข้ึน รวมท้ังเปนชองทางการประชาสัมพันธและ
การสรางความรับรู ความเขาใจเพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ผลการ
ดําเนินงานดานยาเสพติดท่ีถูกตอง 
2) พัฒนาเว็บไซตศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (ศอ.ปส.) ให
เผยแพรนโยบาย ยุทธศาสตร ประกาศ คําสั่ง แผนปฏิบัติการ และผลการดําเนินงาน
ในระดับชาติ ใหทันสมัยและถูกตอง 
3) พัฒนาเว็บไซตศูนยวิชาการและองคความรูดานยาเสพติด ใหสามารถบริการ
ขอมูลวิชาการ บทความ งานวิจัยและองคความรู รวมท้ังสามารถดูวิชาในการเรียน 
e-learning ของท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร พัฒนาระบบ LMS โดย
จัดเตรียมหลักสูตรในแตละหวงเวลาเพ่ือนํามาจัดทําในการพัฒนารายบุคคล (career 
development plan) 
4) พัฒนาเว็บไซตสวัสดิการสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือประชาสัมพันธ สิทธิประโยชน
สวัสดิการ ของเจาหนาท่ี ป.ป.ส.  
5) พัฒนาเว็บไซตการบริหารจัดการทรัพยสินและกองทุน เพ่ือประชาสัมพันธการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินท้ังในชั้นเก็บรักษาและทรัพยสินท่ีตกเปนของกองทุน 
6) พัฒนาเว็บไซตเว็บไซตศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ใหมีความทันสมัย ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 
และเปนศูนยกลางในการประสานงานดานยาเสพติดของเยาวชน 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซต 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สพบ./สยศ./วปส./สวัสดิการสํานักงาน ป.ป.ส./สตส./สบก./สพป. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
5.0 N/A N/A N/A - 
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  หนาที่ ๖๘                

  

 

โครงการท่ี 1.2 โครงการเชื่อมโยงขอมูลคดีความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
วัตถุประสงค เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลการแจงความผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด และผลการพิพากษาใน

ศาลชั้นตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถติดตามการดําเนินคดีท่ีเก่ียวกับ
ยาเสพติดไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทุกกอง/สํานัก 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A N/A - - - 

 

โครงการท่ี 1.3 โครงการปรับปรุงการเชื่อมโยงขอมูลรถจากกรมการขนสงทางบก 
วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงรายการขอมูลใหครอบคลุมและตอบสนองการปฏิบัติงานดานการ

สืบสวนสอบสวนผูกระทําผิดเก่ียวกับคดียาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สปป./สตส./สํานักงาน ปปส.ภ.1-9 และกทม. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

N/A N/A - - - 
 

โครงการท่ี 1.4 โครงการเชื่อมโยงขอมูลจากสถาบันการเงิน 
วัตถุประสงค เพ่ือนําขอมูลทางการเงินจากสถาบันการเงินท้ังรูปแบบท่ีเปนธนาคารและรูปแบบท่ี

ไมใชธนาคารท่ีไดมา ใชในการลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในยึดทรัพยสินคดียาเสพติด 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สตส./สบก. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A N/A - - - 

 

โครงการท่ี 1.5 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือดําเนินการจัดทําระบบแผนปฏิบัติการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด

จังหวัด (PNARS) และระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ใหเหลือเปน
ระบบเดียว 
2) จัดหา Hardware และ Software เพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบ NISPA 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สยศ. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A N/A 12.0 12.0 N/A 
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โครงการท่ี 1.6 โครงการเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับการควบคุมและกํากับดูแลการปลูกเฮมพ (กัญชง) 
เปนพืชเศรษฐกิจจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

วัตถุประสงค เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลกับสํานักงานอาหารและยา โดยผานระบบการยื่นขอรับอนุญาต
และการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดให
โทษประเภท 5 เฉพาะเฮมพ สําหรับเจาหนาท่ี ของสํานักงานอาหารและยาได
โดยตรง 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สพส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- N/A - - - 

 

โครงการท่ี 1.7 โครงการเชื่อมโยงขอมูลระบบ Pre-Export Notification (PEN) จากสหประชาชาติ 
วัตถุประสงค เพ่ือขอเพ่ิมรหัสผูใชงานในการเขาถึงระบบ PEN เพ่ือใหสามารถดําเนินการเก่ียวกับ

ขอมูลการสงออกและนําเขาของสารเคมีตั้งตนในการผลิตยาเสพติด 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สกต./สปป./ศป.มข. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - N/A - - 
 

โครงการท่ี 2.1  โครงการปรับปรุงเว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ส.อาเซียน (Asean-Narco) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถนําเขาเผยแพรขอมูลขาวสารดานยาเสพติด

ภายในประเทศและกิจกรรมความรวมมือระหวางประเทศบนเว็บไซต 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สกต. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

N/A - - - - 
 

โครงการท่ี 2.2 โครงการพัฒนาระบบการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด ณ ทาอากาศยานใน
อาเซียน 

วัตถุประสงค เพ่ือสรางระบบเฝาระวังและแจงเตือนสถานการณและภัยคุกคามระหวางประเทศ 
ในพ้ืนท่ีอากาศยานนานาชาต ิ

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สปป. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A - - - - 
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โครงการท่ี 2.3 โครงการพัฒนาระบบการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด ณ ทาเรือสากลใน
อาเซียน 

วัตถุประสงค เพ่ือสรางระบบเฝาระวังและแจงเตือนสถานการณและภัยคุกคามระหวางประเทศ 
ในพ้ืนท่ีทาเรือสากล 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สปป. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- N/A - - - 

 

โครงการท่ี 2.4 โครงการปรับปรุงระบบศูนยประสานงานแมน้ําโขงปลอดภัย 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือยกระดับการวิเคราะหสถานการณและภัยคุกคามระหวางภูมิภาคแมน้ําโขง 

5 ประเทศ  
2) เพ่ือใชในการประสานความรวมมือระหวางประเทศ 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./ศป.มข. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- - N/A - - 

 

โครงการท่ี 2.5 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิเขารับการบําบัดรักษายาเสพติดตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด (ม.114) 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือเปนระบบสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีตามประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด พ.ศ. 2564 
2) ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลการสงตอไปยังศูนยคัดกรองผูเขารับการบําบัด 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สพป./หนวยงานภายนอกทีเก่ียวของ 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A N/A 16.0 N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๗๑                

  

 

โครงการท่ี 2.6 โครงการพัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการแกไขปญหาผูเสพยาเสพติดอยางบูรณาการ 
วัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนการจัดทําตัวชี้วัดดานการบําบัดผูเสพยาเสพติด โดยการบูรณาการ

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบําบัด เพ่ือมีสารสนเทศ/สถิติขอมูลในการบริหารและกํากับ
ติดตามสถานการณยาเสพติด 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สพป. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

โครงการท่ี 2.7 โครงการปรับปรุงระบบขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน/ชุมชน 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือปรับปรุงโครงสรางขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน/ชุนชน ใหสามารถแยกสถานะ 

การยกระดับหมูบานเปนชุมชน และการสืบคนขอมูลยอนหลังไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
2) สรางแพลตฟอรมกลางในการจัดการขอมูลหมูบาน/ชุมชน 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สยศ./สํานกังาน ปปส.ภาค 1-9 และ กทม. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A - - - - 

 

โครงการท่ี 2.8 โครงการปรับปรุงระบบขอมูลเทคโนโลยีเพ่ือปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
วัตถุประสงค เพ่ือรวบรวมศูนยระบบขอมูลและกระบวนงานดานการปองกันยาเสพติดในเด็กและ

เยาวชนไวในเว็บไซตศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ใหครอบคลุมในทุกมิต ิ

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ศทส./สพป./สํานักงาน ปปส.ภาค 1-9 และ กทม. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A - - - - 

 

โครงการท่ี 2.9 โครงการพัฒนาระบบใหคําปรึกษาดานการปองกันยาเสพติด (Expert System) 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีระบบใหคําปรึกษาดานการปองกันยาเสพติดแกประชาชนท่ัวไปโดยผาน

ระบบ Chatbots 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สพป. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

N/A N/A 5.0 N/A N/A 

                                    



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๗๒                

  

 

โครงการท่ี 2.10 โครงการพัฒนาระบบปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน 
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบการเฝาระวังและปองกันยาเสพติดในพ้ืนท่ีสื่อออนไลน อาทิ  

การเฝาระวังการโฆษณาหรือใหขอมูลเก่ียวกับยาเสพติดในทางท่ีผิด การชักชวนให
ใชยาเสพติด การใชพ้ืนท่ีออนไลนคายาเสพติดรวมถึงใชเทคโนโลยีเพ่ือการปองกัน 
ดําเนินการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสม สังคม
ปลอดภัยจากยาเสพติด 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สลก./สยศ./ศปก./สพป. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- - 1.0 N/A N/A 

 

โครงการท่ี 2.11 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติด  
วัตถุประสงค เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณสวนควบสําหรับใชทดแทนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายเดิมท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 10  ป ท่ีหมดการรับประกันจาก
เจาของผลิตภัณฑ พรอมท้ังอุปกรณและซอฟตแวรท่ีสนับสนุนการทํางานและ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพสําหรับใหบริการ
ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) โดยจัดหา และถายโอนปรับเปลี่ยน ระบบ
คอมพิวเตอร พรอมลิขสิทธิ์ ดังนี้ 
1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Application Server แบบ dHCI  จํานวน  
๒ Node มีพ้ืนท่ีใชงาน แบบเก็บขอมูลความเร็วสูงสําหรับงาน Application ความจุ
ไมนอยกวา ๕๐๐ TB จํานวน 1 ระบบ  
2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับ Database Server แบบ dHCI  จํานวน  
๒ Node มีพ้ืนท่ีใชงาน แบบเก็บขอมูลความเร็วสูงสําหรับงาน Application ความจุ
ไมนอยกวา ๑ PB จํานวน 1 ระบบ  
3) อุปกรณกระจายโหลด (Server Load Balance) จํานวน 2 ชุด  
4) ซอฟตแวร Application Server จํานวน 1 ชุด 
5) ซอฟตแวร Database Server จํานวน 1 ชุด  

ตัวช ี้วัด สามารถลดคาใชจายในการบํารุงรักษาดูแล ไดรอยละ ๒๐ ภายใน ๕ ป 
สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา รอยละ ๙๙ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - 50.0 - - 
 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๗๓                

  

 

โครงการท่ี 2.12 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตรวจพิสูจนยาเสพติด 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือจัดทําระบบขอมูลตรวจพิสูจนใหเปนเอกภาพ  

2) เพ่ือใชขอมูลวิทยาศาสตรในการจัดทําวิเคราะหขาวและคดี 
3) พัฒนาศักยภาพการทําระเบียนนิติวิทยาศาสตรยาเสพติดเพ่ือใชเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลการขาวและการตรวจพิสูจนยาเสพติด 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สวพ. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- 30.0 - - - 

 

โครงการท่ี 2.13 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการขาวยาเสพติด (DIA Phase II) 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการวิเคราะหขอมูลจากขอมูลดิจิทัล เอกสาร 

ภาพถาย ใหกลายเปนขอมูลท่ีสามารถวิเคราะหได   
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหมีความรวดเร็ว และสามารถเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลอ่ืน ๆ ได เชน ขอมูลตรวจสอบปายทะเบียนรถยนต (License Plate) 
จากเสนทางรองในพ้ืนท่ีแนวชายแดน 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สปป./ศป.มข. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- -  - - 

 

โครงการท่ี 2.14 โครงการจัดหาชุดเครื่องมือถอดขอมูลโทรศัพท 
วัตถุประสงค เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนขยายผลเครือขายการคายาเสพติด 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สปป. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- 5.6 - - - 

หมายเหตุ จัดซ้ือจํานวน 7 ชุด ชุดละ 800,000 บาท  
 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๗๔                

  

 

โครงการท่ี 2.15 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบปายทะเบียนรถยนตอัตโนมัติ (License Plates) 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือตรวจสอบปายทะเบียนรถยนต จากเสนทางรองในพ้ืนท่ีแนวชายแดน 

2) เพ่ือใชในการติดตาม สืบสวน สอบสวนและขยายผล 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สปป./สํานักงาน ปปส.ภาค 1-9 และกทม. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- 10.3 10 10 10 
หมายเหตุ - จัดซ้ือกลองปละ 20 ชุด ชุดละ 500,000 บาท 

- จัดซ้ือ ระบบ (Software) ราคา 300,000 บาท  
 

โครงการท่ี 2.16 โครงการพัฒนาระบบนําเขา-สงออกพืชกระทอม 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือรองรับการนําเขา-สงออก ท่ีไดรับอนุญาตจาก พระราชบัญญัติพืชกระทอม 

พ.ศ. 2565 
2) พัฒนาแบบรายงาน เพ่ือใหรองรับการใชงานผาน smart phone 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สพส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
1.0 - - - - 

 

โครงการท่ี 2.17 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหภาพถายทางอากาศความละเอียดสูง 
วัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเสพติดจากภาพถายทางอากาศความละเอียดสูง ใน

การสํารวจ ติดตาม เฝาระวัง และจัดทําสถานการณพ้ืนท่ีปลูกพ้ืนเสพติด 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สพส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- 1.0 - - - 
 

โครงการท่ี 2.18 โครงการพัฒนาระบบการกํากับดูแลพืชเสพติด (กัญชง/กัญชา) 
วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนกฎหมายการกํากับดูแลพืชเสพ

ติด (กัญชง/กัญชา) ฉบับใหม 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - 5.0 - - 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๗๕                

  

 

โครงการท่ี 2.19 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพยสินและบังคับคดีกองทุน 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพยสินใหถูกตอง ทันสมัย และสามารถสงตอทุก

กระบวนการได ท้ังดานตรวจสอบทรัพยสิน กองทุน และบังคับโทษปรับ 
2) พัฒนาระบบการขายทอดตลาดทรัพยสินคดียาเสพติดออนไลน เพ่ือใหทันกับยุค
สมัย 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สตส./สบก. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
30.0 - - - - 

 

โครงการท่ี 2.20 โครงการปรับปรุงระบบเวรรักษาความปลอดภัยสํานักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือปรับปรุงการจัดคิวเวรโดยอัตโนมัติและสามารถแลกเปลี่ยนเวรผานระบบได 

2) พัฒนาระบบมอนิเตอร การอยูเวร online ผานโทรศัพทมือถือ 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สลก./กกม. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

N/A - - - - 
 

โครงการท่ี 2.21 โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส/จองหองประชุม
อิเล็กทรอนิกส/จองรถยนตราชการอิเล็กทรอนิกส/หนังสือเวยีนอิเล็กทรอนิกส 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือปรับปรุงระบบใหรองรับการเขาใชงานไดผานทุก browser  
2) เปลี่ยนหนาตาระบบใหมีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
0.5 - - - - 

 

โครงการท่ี 2.22 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงการนําเขาขอมูลจากระบบ EGP เก่ียวกับการประกาศประกวดราคา 

ใบสั่งซ้ือ ใบสั่งจาง สัญญาซ้ือขาย สัญญาจาง ใหสามารถนํามาเก็บรวบรวมไวใน
ระบบได 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
0.5 - - - - 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๗๖                

  

 

โครงการท่ี 2.23 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) 
วัตถุประสงค เพ่ือปรับเปลี่ยนการใชงานระบบ DPIS จาก 5.0 เปน 6.0 โดยในระหวางเดือน 

ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จะเปนการศึกษา และเตรียมความพรอมของ
ระบบ ระหวางเดือนเมษายน 2566 - กันยายน 2566 จะเปนการปรับปรุงระบบ
โดยวิธีการดึงขอมูลสวนบุคคลผาน API ปงบประมาณ 2567 เริ่มใชระบบ DPIS 
6.0 อยางเปนทางการ 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A - - - - 

 

โครงการท่ี 2.24 โครงการปรับปรุงระบบแผนงานงบประมาณและการเบิกจายเงินสํานกังาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือดําเนินการจัดทําระบบระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ ระบบงานเบิก-

จายเงิน และระบบเงินอุดหนุนใหเหลือเปนระบบเดียว 
2) ปรับรูปแบบการรายงานใหตรงกับความตองการของผูบริหารและ สยศ. 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สยศ. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- 0.5 - - - 

 

โครงการท่ี 2.25 โครงการบูณาการระบบบรหิารจัดการการประชุม สาํนักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือดําเนินการจัดทําระบบสนับสนุนระเบียบวาระการประชุมผูบริหารสํานักงาน 

ป.ป.ส. และระบบรายงานความคืบหนาการประชุมระดับนโยบายใหเหลือเปนระบบ
เดียว 
2) บูรณาการระบบบริหารการประชุม อาทิ ระเบียบวาระการประชุม รายงานการ
ประชุม การรับรองการประชุมเพ่ือเบ็ดเสร็จจุดเดียว 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สยศ. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- N/A - - - 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๗๗                

  

 

โครงการท่ี 2.26 โครงการปรับปรุงระบบการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส 
วัตถุประสงค เพ่ือรองรับการลงคะแนนโดยมีการกําหนดกรอบเง่ือนไข 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A - - - - 

 

โครงการท่ี 2.27 โครงการปรับปรุงระบบลงทะเบียนเขาประชมุดวย QR-Code 
วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงขอมูลการลงทะเบียนเขารวมประชุมของผูใชงาน ใหสามารถกําหนด

ระยะเวลาในการลงทะเบียนเขารวมประชุมเองได 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

N/A - - - - 
 

โครงการท่ี 2.28 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
วัตถุประสงค 1) สามารถเพ่ิมลายเซ็นดิจิทัลจากหนวยงานภายนอกรับรองได 

2) สามารถเชื่อมโยงขอมูลไปยังระบบจัดเก็บเอกสาร และระบบทําลายหนังสือ
ราชการ 
3) ปรับปรุงระบบใหสอดรับกับพระราชบัญญัติปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- 0.1 - - - 

 

โครงการท่ี 2.29 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Web Help-Desk)  

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงกระบวนการสงตองาน และติดตามงาน และแจงผลการดําเนินการ  
ในฝงผูขอใชบริการใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- 0.350 - - - 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๗๘                

  

 

โครงการท่ี 2.30 โครงการพัฒนาระบบสาํนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) 
วัตถุประสงค เพ่ือทําการศึกระบบบริหารงานภายในเพ่ือบูรณาการระบบเขาดวยกันใหเปน

สํานักงานอัจฉริยะ ทําการออกแบบการเชื่อมตอและพัฒนาระบบบริการ 
ประกอบดวย 
1) ระบบผูชวยเสมือน ผาน AI Chatbot, Voice สนับสนุนสั่งการดวยเสียง, Voice 
command การนัดหมายของเจาหนาท่ี การแจงปญหาการใชงานตาง ๆ 
2) ) ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี บัตรประจําตัว บัตรเขาออก ระบบลงทะเบียนสําหรับ
บุคคลภายนอก ระบบควบคุมเขาออกรถ License plate และระบบสแกนใบหนา 
ระบบลงทะเบียน บัตรเจาพนักงาน คอนแท็กซพอยท 
3) บูรณาการการทํางานระบบ Backoffice (เวรรักษาความปลอดภัย/การเดินทาง
ไปราชการ/การประชุม/การจองรถยนตราชการ/การจองหองประชุม/การ
ลงทะเบียนผาน QR Code/จองท่ีจอดรถ/การเบิกจายเงิน) แจงเตือน Push 
Notified ตามวันท่ีเวลา สถานท่ี เนนเรื่องราวเดียวกัน Workflow ยืดหยุน 
4) บริการสวัสดิการสําหรับเจาหนาท่ี ป.ป.ส.อาทิ อาหารของโรงอาหารสํานักงาน 
ป.ป.ส./เครื่องดื่มสวัสดิการ/สหกรณ/พัสด/ุสถานท่ีออกกําลังกาย/หองพยาบาล 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A 20.0 N/A N/A N/A 

 

โครงการท่ี 2.31 โครงการพัฒนาระบบขอมูลพนักงานกองทุน/ลูกจางกองทุน/ลูกจางเหมาเอกชน 
วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลท่ีรองรับขอมูลสวนบุคคล ขอมูลการทํางาน ขอมูล

เ งินเดือนของเจาหนา ท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส.  นอกเหนือจากขาราชการ 
ลูกจางประจําและพนักงานราชการ 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สลก./สบก. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A - - - - 
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  หนาที่ ๗๙                

  

 

โครงการท่ี 2.32 โครงการพัฒนาระบบถอดเสียงหองประชุม 
วัตถุประสงค สามารถนําระบบ AI มาถอดเสียงของผูเขารวมประชุมใหออกมาเปนขอความโดยไม

ตองใชการบันทึกเสียงการประชุม 
ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - 2.0 - - 
 

โครงการท่ี 2.33 โครงการพัฒนาระบบ GIS Portal 
วัตถุประสงค 1) ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยาเสพติด (NaGIS)  และระบบภูมิ

สารสนเทศกลางเพ่ือการใหบริการขอมูลแผนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต (GIS Web 
Map Service) ใหเหลือเปนระบบเดียว 
2) เพ่ือเปนศูนยกลางการบริการขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนงานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด เชน ขอมูล จังหวัด อําเภอ ตําบล เทศบาล หมูบาน 
สถานท่ีสําคัญตาง ๆ เปนตน 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทุกกอง/สํานัก 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

โครงการท่ี 2.34 โครงการปรับปรุงระบบนําเสนอการรายงานผลการดําเนินงานยาเสพตดิสํานักงาน 
ป.ป.ส. (Dashboard) 

วัตถุประสงค 1) ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศยาเสพติดสําหรับหองปฏิบัติการ (WarRoom) 
และระบบศูนยปฏิบัติการสํานักงาน ป.ป.ส. (ONCB NEWS) 
ใหเหลือเปนระบบเดียว 
2) ปรับปรุงระบบนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดประจําปทุกมิติและรายงานผลตามตัวชี้วัดประจําป ท้ังใน
รูปแบบตาราง กราฟ และแผนท่ี ใหตอบโจทยท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทุกกอง/สํานัก 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๐                

  

 

โครงการท่ี 2.35 โครงการจัดทําระบบวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. (ONCB Big 
data) 

วัตถุประสงค เพ่ือวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานยาเสพติด โดยใช AI มาชวยสังเคราะหโดยใช
ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวช ี้วัด ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./กองสํานักงานทีเก่ียวของ (ศปก./ศป.มข.) 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
N/A N/A N/A N/A 10.0 

 
โครงการท่ี 2.36 โครงการจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลขอมูล (Data Governance) 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือจัดทํามาตรฐานการกํากับดูแลขอมูลของสํานักงาน ป.ป.ส. มีความถูกตอง 
ครบถวน เปนปจจุบัน  
2) มีแนวปฏิบัติในการใชขอมูล และรองรับการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
ได 

ตัวช ี้วัด ๑) มีมาตรฐานการกํากับดูแลขอมูลของสํานักงาน ป.ป.ส. 
2) มีคูมือปฏิบัติในการใชขอมูลของสํานักงาน ป.ป.ส. 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./กพร. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

N/A N/A - - - 
 

โครงการท่ี 2.37 โครงการจัดทําระบบบัญชีขอมูล Data Catalog 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือจัดทําระบบบัญชีขอมูล data catalog  

2) สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานได 
ตัวช ี้วัด มีระบบบัญชีขอมูลเพ่ือนําไปเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลได 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./กพร. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

N/A N/A - - - 
 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๑                

  

 

โครงการท่ี 2.38 โครงการประเมินความพรอมนโยบายและแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค เพ่ือประเมินความพรอมของนโยบายและแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ตัวช ี้วัด มีแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส./สลก. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

N/A N/A - - - 

 
โครงการท่ี 2.39 โครงการจางท่ีปรึกษาจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (EA) ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงขอมูลสถาปตยกรรมองคกร (EA) ใหเปนปจจุบันและพัฒนาระบบใหทัน
ตอยุคดิจิทัล 

ตัวช ี้วัด มีสถาปตยกรรมองคกรในป พ.ศ. 2568 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- - 1.5 - - 

 

โครงการท่ี 2.40 โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล สํานักงาน ป.ป.ส. ปงบประมาณ พ.ศ. 2571 
– 2575 

วัตถุประสงค 1) เพ่ือดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน ป.ป.ส. 
2) เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล 
3) เพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานในระยะ 5 ป หวงป พ.ศ. 2571 – 2575 ของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) เพ่ือวางแผนการใชงบประมาณของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช ี้วัด มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล สํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2571 – 2575 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- - - 2.0 - 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๒                

  

 

โครงการท่ี 3.1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูลปฏิบัติการของเจาหนาท่ี 
สํานักงาน ป.ป.ส.และแลกเปลี่ยนขอมูลสวนกลาง (Personal Storage Space and 
Department Share) 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการควบคุมการจัดเก็บขอมูลโดยสามารถใชงานผาน
อุปกรณมือถือ หรือ PC/Laptop จากภายใน/ภายนอก สํานักงาน ป.ป.ส. ได 
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางกอง/สํานักและการกําหนดสิทธิ์การเขาถึง 
กําหนดพ้ืนท่ีใชงาน การแจงเตือนการใชงาน โดยจัดหา 
1) ซอฟทแวร บริหารจัดการ ๑ ระบบ 
2) ลิขสิทธิ์การใชงานพ้ืนท่ีใชงาน ไมนอยกวา ๕๐๐ TB. (internal /GDCC) 
3) ลิขสิทธิ์การใช Office  ไมนอยกวา  ๑,๕๐๐ ลิขสิทธิ ์
ระยะท่ี ๒  (๒๕๗๐) จัดหา พ้ืนท่ีใชงานเพ่ิม ๕๐๐ TB. 

ตัวช ี้วัด สามารถใหบริการครอบคลุมเจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน ๑,๕๐๐ คน ให
สามารถใชงานไดทุกท่ีทุกเวลา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- 5.0  - - 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๓                

  

 

โครงการท่ี 3.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมท่ี
หมดอายุการใชงาน 

วัตถุประสงค เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสวนควบสําหรับใชทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขายเดิมท่ีมีอายุการใชงานเกินกวา 10 ป ท่ีหมดการรับประกันจาก
เจาของผลิตภัณฑ พรอมท้ังอุปกรณและซอฟตแวรท่ีสนับสนุนการทํางาน และ
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดหา และ
ถายโอนระบบคอมพิวเตอร พรอมลิขสิทธิ์ (ถามี) แบงเปน ๒ ระยะ โดยในแตละ
ระยะ ประกอบดวยรายการดังนี ้
1.) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับระบบ dHCI สําหรับ DC  
จํานวน 6 Node 
2) พ้ืนท่ีใชงานจัดเก็บขอมูลความจุใชงานไมนอยกวา  1  PB จํานวน 1 ระบบ 
3) พ้ืนท่ีใชงาน แบบเก็บขอมูลความเร็วสูงสําหรับงาน Application ความจุไมนอย
กวา ๑ PB จํานวน 1 ระบบ  
4) โปแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Hyper Converged 
จํานวน 1 ระบบ  
5) อุปกรณกระจายสัญญาณสําหรับระบบ dHCI ชนิด ๑๐๐ GB จํานวน 2 ชดุ 
6) โปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Virtual Machine
จํานวน 1 ชุด  
7) โปรแกรมระบบบริหารจัดการกูคืนระบบชนิด Automation (Disaster 
Recovery) จํานวน 1 ระบบ 

ตัวช ี้วัด สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา รอยละ ๙๙ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- 60.0  - 50.0 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๔                

  

 

โครงการท่ี 3.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสํารองขอมูลสําหรับการปกปองขอมูลจากภัย
คุกคาม   

วัตถุประสงค เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสํารองขอมูลสํานักงาน ป.ป.ส.  ใหสามารถตรวจจับและ
ปองกันไวรัส ตาง ๆ เชน Ransomware ท่ีจะเขารหัสหรือทําลายขอมูลท่ีสํารองไว 
โดยจัดหาและติดตั้งระบบสํารองขอมูล พรอมลิขสิทธิ์ใชงาน ดังนี้ 
1) อุปกรณสํารองขอมูลเครือขายแบบ Purpose built backup Appliance 
สําหรับ DC Site จํานวน 1 ระบบ 
2) อุปกรณสํารองขอมูลเครือขายแบบ Purpose built backup Appliance  
สําหรับ DR Site จํานวน 1 ระบบ 

ตัวช ี้วัด มีขอมูลตนฉบับ (Master Data) ปลอดภัยจาก  Ransomware และมีความ
นาเชื่อถือ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - 50.0 - - 
 

โครงการท่ี 3.4 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ Private cloud และระบบ IT Infrastructure 
Monitoring 

วัตถุประสงค เพ่ือจัดหาเครื่องมือท่ีชวยในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรแมขายตาง ๆ และ
เครื่องมือการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
โดยแจงปญหาสาเหตุใหทราบเพ่ือแกปญหาไดลวงหนา รองรับการใหบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความพรอมใชในการใหบริการไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจัดหาดังนี้ 
1) โปรแกรมระบบบริหารจัดการระบบ Private Cloud Infrastructure as a 
Service จํานวน 1 ระบบ 
2) โปรแกรมระบบ Private Cloud Infrastructure and Endpoint Monitoring          
จํานวน 1 ระบบ 

ตัวช ี้วัด ๑) สํานักงาน ป.ป.ส. มีระบบ Private Cloud ท่ีรองรับการเชื่อมตอแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับ GDCC หรือ Cloud ภาคเอกชนแบบ Hybrid Cloud  
๒) มีการบริหารจัดการควบคุมระบบคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ แบบ AIOps 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - - - 50.0 

 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๕                

  

 

โครงการท่ี 3.5 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ core switch ของสํานักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค เพ่ือจัดซ้ือ core switch ทดแทนของเดิมท่ี end of life จํานวน 6 เครื่อง  

(HA 3 คู) ติดตั้ง ณ ป.ป.ส. ดินแดง 4 เครื่อง / DR-site 2 เครื่อง เพ่ือเปด 
protocol VXLAN ใหระดับ core switch สามารถโยน network ID เดียวกันขาม 
site ได เพ่ือตอบสนอง application ท่ีเขียนในลักษณะ static DB ใหสามารถ 
redundant แบบ hot-site ได 

ตัวช ี้วัด มีโครงสรางระบบเครือขายรองรับ การปรบัเปลี่ยนศูนยคอมพิวเตอรสํารองเปนแบบ 
Hot Site Backup ภายในปงบประมาณ ๒๕๖๘ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - 30.0 - - 
 

โครงการท่ี 3.6 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครอืขายไรสาย (WIFI) ของสํานักงาน ป.ป.ส. 
วัตถุประสงค จัดซ้ือ WLC และ AP WIFI 6 (หรือดีกวา) ติดตั้งทดแทนของเดิม และเพ่ิมจุดท่ีมี

ความจําเปนตองใชงานมาก และปรับ topology การติดตั้งอุปกรณ จากเดิมมี WLC 
ทุกภาค ใหเปน WLC สวนกลาง และ DR-site แลวให AP ของทุกภาควิ่งมาหา 
WLC และเปลี่ยน policy ให WIFI เขา intranet ได เพ่ือตอบสนองนโยบายการ
ทํางานแบบไรรอยตอ  

ตัวช ี้วัด เจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศภายในผาน WIFI ได
อยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- 30.0 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๖                

  

 

โครงการท่ี 3.7 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณกระจายสัญญาณปลายทาง (access 
switch) ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค จัดซ้ือ access switch ทดแทนของเดิมท่ีใชงานมานานและ end of life product 
แลว ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค (อุปกรณประมาณ 200 เครื่อง) โดยเปนเปน 3 
ระยะ ดังนี้ 
1) ระยะท่ี 1 จัดซ้ือและติดตั้งทดแทน ในป พ.ศ. 2568 
2) ระยะท่ี 2 จัดซ้ือและติดตั้งทดแทน ในป พ.ศ. 2569 
3) ระยะท่ี 9 จัดซ้ือและติดตั้งทดแทน ในป พ.ศ. 2570 

ตัวช ี้วัด ๑) เจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค เขาถึงระบบ
สารสนเทศ โดยมีความเร็วไมนอยกวา ๑ Gbps อยางแทจริง 
๒) ระบบเครือขายหลัก ของสํานักงานภูมิภาค มีความเร็วรองรับการสื่อสารขอมูล  
๑๐ Gbps 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - 10 10 10 
 

โครงการท่ี 3.8 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารขอมูลทางเลือก ระหวางศูนยกลางระบบเครือขายหลัก 
(ดินแดง) กับ หองเครื่องคอมพิวเตอรหลัก (ทุงสองหอง) 

วัตถุประสงค ใชเคลื่อนสื่อสารความถ่ี  E-Band  รองรับการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงสุด  10 
Gbps เปนชองทางสํารอง  โดยชองทางหลัก เปนการเชาใช Dark Fiber Optic ซ่ึงมี
ความเสี่ยงท่ีสายสื่อสารถูกตัดขาด ท้ังจากภัยธรรมชาติ และมนุษย 

ตัวช ี้วัด สํานักงาน ป.ป.ส. มีชองทางสํารอง ในการสื่อสารขอมูล แบบไมใชสาย ไดไมนอย
กวา  ๑๐ Gbps 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - - 25 - 
หมายเหตุ ขอทุนศึกษาวิจัยจาก สวทช./วช./กสทช. 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๗                

  

 

โครงการท่ี 3.9 โครงการจัดหาอุปกรณตรวจสอบและปองกันระบบเครือขายประสิทธิภาพสูง 
(ทดแทน) ป พ.ศ.2566 

วัตถุประสงค เพ่ือจัดหาอุปกรณตรวจสอบและปองกันระบบเครือขายประสิทธิภาพสูง เพ่ือ
ทดแทนอุปกรณดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยฯ ท่ีหมดอายุการใชงาน โดยเปน
การติดตั้งเขากับเครือขายคอมพิวเตอรตําแหนงเดิมและมีระบบการทํางานท่ีเขากัน
ไดกับระบบเดิม พรอมตองสามารถทํางานอยูภายใตการกําหนด Policy เดิมเพ่ือลด
เวลาในการ Downtime ของการใหบริการระบบสารสนเทศ 

ตัวช ี้วัด สามารถใหบรกิารระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา รอยละ ๙๕ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
12.5 - - - - 

 
โครงการท่ี 3.10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน (Identity Account 

Management) 
วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัญชีผูใชงาน (Identity Account Management) 

ใหรองรับการเรียกดูขอมูลจาก ระบบทรัพยากรมนุษย รุนใหม (DPIS V6) แบบ 
Open API  และปรับปรงุซอฟทแวรใหเปนรุนปจจุบัน 

ตัวช ี้วัด สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา รอยละ ๙๕ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
3.869 - - - - 

 
โครงการท่ี 3.11 โครงการจัดหาระบบตรวจจับและตอบสนองตอระบบเครือขายคอมพิวเตอรอัจฉริยะ  

(Intelligent Threat Detection and Response Platform) 
วัตถุประสงค 1) จัดหาแพลตฟอรมการตรวจจับและตอบสนองตอภัยคุกคามแบบอัจฉริยะ  

โดยการใช AI และการวิเคราะหพฤติกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากระบบอัจฉริยะ
ดานความปลอดภัยท่ัวโลก 
2) เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือติดตาม เฝาระวัง และลดความเสี่ยง และเตรียมพรอมรับมือจากภัยคุกคามท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ 

ตัวช ี้วัด สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา รอยละ ๙๕ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
10 - - - - 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๘                

  

 

โครงการท่ี 3.12 โครงการจัดซ้ือเครื่องอุปกรณและครุภัณฑคอมพิวเตอร 
วัตถุประสงค 1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรทดแทนสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท่ีมีอายุการใช

การใชงานเกิน 10 ป  
2) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร notebook ทดแทนสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท่ี
มีอายุการใชการใชงานเกิน 10 ป 
3) จัดซ้ือเครื่องถายเอกสารและเครื่องสแกนเอกสารทดแทนสําหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  

ตัวช ี้วัด เจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

9.480 17.020 11.430 16.890 7.270 
 

โครงการท่ี 3.13 โครงการเชาลิขสิทธิ์การใชงานโปรแกรมสํานักงาน 
วัตถุประสงค จัดหาโปรแกรมการทํางานในระบบคอมพิวเตอรท่ีถูกลิขสิทธิ์  เพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ตัวช ี้วัด เจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. มีโปรแกรมการทํางานระบบคอมพิวเตอรแบบถูก

ลิขสิทธิ์  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 

 
โครงการท่ี 3.14 โครงการจัดหาอุปกรณปองกันการโจมตีเครือขายจาก Distributed Denied of 

Service (DDOS) 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือจัดหาอุปกรณปองกันการโจมตีเครือขายจาก Distributed Denied of 

Service (DDOS) เพ่ือลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักตอการใหบริการระบบ
เครือขายและสารสนเทศตาง ๆ ของ สํานักงาน ป.ป.ส. 
2) เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือติดตาม เฝาระวัง และลดความเสี่ยง และเตรียมพรอมรับมือจากภัยคุกคามท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศท่ีสําคัญ 

ตัวช ี้วัด 1) สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง รอยละ ๙๕ 
2) รองรับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- 4.5 - - - 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๘๙                

  

 

โครงการท่ี 3.15 โครงการศึกษาและเตรียมความพรอมการจัดทําศูนยเฝาระวังความปลอดภัย
สารสนเทศแบบครบวงจร (Cyber Security Operation Center : CSOC) 

วัตถุประสงค ศึกษาและเตรียมความพรอมการจัดทําศูนยเฝาระวังความปลอดภัยสารสนเทศแบบ
ครบวงจร (Cyber Security Operation Center : CSOC) โดยจัดเตรียม
องคประกอบ ท่ีสําคัญในการจัดตั้ง CSOC และออกแบบใหตรงความตองการในการ
บริหารจัดการภัยคุกคาม อยางม่ีประสิทธิภาพมาตรฐาน 

ตัวช ี้วัด 1) สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง รอยละ ๙๕ 
2) รองรับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- 1.5 - - - 
 

โครงการท่ี 3.16 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Endpoint 

Detection and Response)  
2) เพ่ือจัดหาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผูดูแลระบบ (Privileged 
Account Security : PAM) 
3) เพ่ือจัดหาระบบบริหารจัดการความ ปลอดภัยการปองกันเปลี่ยนแปลงไฟลบน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
4) เพ่ือจัดหาระบบบริหารจัดการความปลอดภยัขอมูลบนอุปกรณคลื่อนยายขอมูล 

ตัวช ี้วัด 1) สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง รอยละ ๙๕ 
2) รองรับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - 25.290 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๙๐                

  

 

โครงการท่ี 3.17 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเขารหัสการสื่อสารขอมูล (SSL Inspection 
System) 

วัตถุประสงค เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบการเขารหัสการสื่อสารขอมูล (SSL Inspection System) 
พรอมระบบ PKI และซอฟตแวรระบบ Certification Authority (CA) สําหรับ
รองรับการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถพัฒนาตอยอดใชงานรวมกับ
ระบบสารสนเทศ ของ สํานักงาน ป.ป.ส. ได 

ตัวช ี้วัด 1) สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง รอยละ ๙๕ 
2) รองรับพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

- - 16.214 - - 
 

โครงการท่ี 3.18 โครงการจัดหาอุปกรณตรวจสอบและปองกันระบบเครือขาย สํานักงานภาค 
(ทดแทน) ป พ.ศ.2570 

วัตถุประสงค เพ่ือจัดหาอุปกรณตรวจสอบและปองกันระบบเครือขาย เพ่ือทดแทนอุปกรณดาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยฯ ท่ีหมดอายุการใชงาน โดยเปนการติดตั้งปองกัน
ใหกับ โซนผูใชงาน (Access Zone) ท้ังสวนกลางและ สํานักงานภูมิภาค จํานวน 
12 ชุด  (ราคากลาง ป 2564  NetGen FW แบบท่ี 1 /240,000 บ. จํานวน 11 
ชุด และแบบท่ี 2 /1,000,000 บ. /จํานวน 1 ชุด) 

ตัวช ี้วัด สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา รอยละ ๙๕ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- - - - 3.640 

 
โครงการท่ี 3.19 โครงการจัดหาระบบเขารหัสการสื่อสารขอมูล ระหวาง ศูนยคอมพิวเตอรหลัก (DC) 

และ ศูนยกลางระบบเครือขาย (ดินแดง) 
วัตถุประสงค เพ่ือดําเนินการจัดหาระบบเขารหัสการสื่อสารขอมูล ดวยความเร็วไมนอยกวา ๑๐๐ 

Gbps ผานเครือขายเชา Dark Fiber Optics ใหมีความปลอดภัยสูง โดยมีรายการดังนี้ 
๑) อุปกรณเขารหัส   ๑๐๐ Gbps.  จํานวน  ๔ ชุด 
๒) Switch. มี ๑๐ Gbps. ๑๖ port. และมี ๑๐๐ Gbps. ๔ port. จํานวน  ๔ ชุด   
๓) อุปกรณเขารหัส  ๑๐ Gbps.   จํานวน  ๘ ชุด   
๔) ระบบบริหารจัดการ เขารหัส  ๑ ระบบ 

ตัวช ี้วัด สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา รอยละ ๙๙ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- 15.0 - - - 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๙๑                

  

 

 

โครงการท่ี 3.20 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายรองรับการใหบริการ Active-Active Site  
สําหรับ DR Site 

วัตถุประสงค เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสวนควบท่ีสนับสนุนการทํางาน ให
สามารถใหบริการทดแทนไดทันที ในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินหรือปญหาฉับพลัน
ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลักไมสามารถใชบริการได ระบบงานสารสนเทศ
ภายในสํานักงาน ป.ป.ส สามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช ี้วัด สามารถใหบริการระบบสารสนเทศไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา รอยละ ๙๙ 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
- - - 50 - 

 
โครงการท่ี 3.21 โครงการบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

วัตถุประสงค 1) สรางความตอเนื่องของการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตลอดจนกิจกรรมสนับสนุนการใหบริการศูนยคอมพิวเตอรหลัก อาทิ ระบบ
เครือขาย ระบบสาธารณูปโภค และระบบคอมพิวเตอรแมขาย 
2) รองรับวิกฤติการณหรือสถานการณฉุกเฉินหรือเหตุการณฉุกเฉิน การวางแผน
การกูคืนระบบ การวางแผนการเริ่มดําเนินงานใหม สําหรับบริการหลักของหองศูนย
คอมพิวเตอรท่ีสําคัญ ๆ 

ตัวช ี้วัด สามารถกูคืนขอมูลสารสนเทศไดในระยะเวลาท่ีกําหนด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ศทส. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 

 
โครงการท่ี 4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership) 
วัตถุประสงค ๑)  เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ Disruptive Technologies 

2) เพ่ือสรางความรูและพัฒนาคนสายพันธุใหม (New Digital DNA) สําหรับพัฒนาองคกรดิจิทัล 
3) เพ่ือสรางความรู ความเขาใจองคกรดิจิทัลและการสื่อสาร การทํางานรวมกันเปน
ทีมขางหนวยงาน (Across Boundaries) 
4) เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในแนวทางการพัฒนาทักษะความเปนผูนําในยุค
ดิจิทัล (Digital Leadership) 

ตัวช ี้วัด ผูบริหารระดับสูงผานการอบรมดานความรูความเขาใจดานผูนําดิจิทัล  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ผูบริหารระดับสูง/สพบ. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๙๒                

  

 

โครงการท่ี 4.2 โครงการอบรมผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (DCIO) 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สามารถวิเคราะหสภาวการณ 

ปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพรอมรับมือกับทิศทาง
เทคโนโลยีในอนาคตไดเปนอยางด ี
2) เพ่ือใหสามารถกําหนดแผนแผนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลได 

ตัวช ี้วัด ผูบริหารระดับสูงผานการอบรมมีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระดับสูง (DCIO) 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ผูบริหารระดับสูง/สพบ. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
 

โครงการท่ี 4.3 โครงการอบรมศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูบริหารระดับกอง/สํานัก 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือใหสามารถวิเคราะห และเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการในการปรับสูองคกรดิจิทัลได 
2) เพ่ือใหสามารถวางแผนและวิเคราะหขอมูล เพ่ือวางยุทธศาสตร กลยุทธและการ
ดําเนินงาน ใหรองรับกับนโยบายการเปนองคกรดิจิทัล 
3) เพ่ือสรางความตระหนักรูดานการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตัวช ี้วัด ผูบริหารระดับกอง/สํานัก มีความรูความเขาใจดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ผูบริหารระดับสูง/สพบ. 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๙๓                

  

 

โครงการท่ี 4.4 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
วัตถุประสงค ๑) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับเครื่องมือตาง ๆ สําหรับชวยในการ 

วิเคราะหขอมูล และการเลือกเครื่องมือ (Tools) ท่ีเหมาะสมตอการทํางาน 
2) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และ 
เครื่องมือวิเคราะห เพ่ือการทํางานเก่ียวกับขอมูลขนาดใหญ 
3) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปญญาประดิษฐ (AI) และแนวทาง 
การประยุกตใช AI กับการทํางาน 
4) เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และการประยุกตใช Data Fabric สําหรับการ
ทํางาน 

ตัวช ี้วัด บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกาวสูองคกรดิจิทัล 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เจาหนาท่ี ศทส. 
งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
 

โครงการท่ี 4.5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะทํางานผูประสานงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
วัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรูและทักษะในการปองกัน และแกไขปญหาท่ี

เกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน รวมถึง
เสริมสรางความเขาใจในการติดตอประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2) เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงาน/ปญหา อุปสรรคตาง ๆ ของคณะทํางานผู
ประสานงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงาน ป.ป.ส. 
3) เพ่ือเปนการเสริมสรางเครือขายความรวมมือการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระหวาง ศทส. กับ สวนราชการภายในของสํานักงาน ป.ป.ส. และ
กอใหเกิดพลังรวมในการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร และใหการแกไข
ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
4) เพ่ือสรางความตระหนักในการใชงานสารสนเทศภายในสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเกิด
ความม่ันคง ปลอดภัย 

ตัวช ี้วัด คณะทํางานผูประสานงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลผานการฝกอบรม 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ คณะทํางานผูประสานงาน IT จากทุกกอง/สํานัก 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลสํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  

  หนาที่ ๙๔                

  

 

โครงการท่ี 4.6 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับผูปฏิบัติงานท่ัวไป 
วัตถุประสงค ๑)  เพ่ือสรางความรู ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ ของเจาหนาท่ี 
2) เพ่ือประยุกตเครื่องมือดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
3) เพ่ือประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน 
4) เพ่ือสรางความตระหนักรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานดานดิจิทัลไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
5) เพ่ือสรางความรูและความเขาใจในการใชดิจิทัลเพ่ือการทํางานรวมกันในการ
ประชุมแบบออนไลนตามแนวทางการปฏิบัติงานแบบวิถีชีวิตใหม (New Normal) 
ในเบื้องตนได 
6) เพ่ือสรางความเขาใจและปฏิบัติงานดานดิจิทัลไดอยางถูกตองและปลอดภัย
ตลอดจนตระหนักถึงภัยคุกคามทางดิจิทัลและสามารถตรวจสอบการทํางานตาม
หลักปฏิบัติงานท่ีดีไดในเบื้องตน 
7) เพ่ือสรางความตระหนักรูถึงภัยคุกคามไซเบอรท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน และแนวทาง
ปองกันแกไข เพ่ือนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน และสามารถตรวจสอบการ
ทํางานตามหลักปฏิบัติงานท่ีดีไดในเบื้องตน 

ตัวช ี้วัด บุคลากรผานการฝกอบรมมีความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจทัิล (Digital Literacy) 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ทุกกอง/สํานัก 

งบประมาณ (ลานบาท) 2566 2567 2568 2569 2570 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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