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เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
มีหนังสือถึงหน่วยงานของรัฐ อ้างถึงประกาศพระราชโองการให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย            
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 
2562 เป็นต้นไป และให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานที่มีอยู่            
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวโดยเร็ว ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 – 2564” ตั้งแต่ปี 2560 และได้ดำเนินการตามแผนฯ มาถึง
ปัจจุบัน (ปี 2563) ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้ว และยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก                
ไม่ได้รับงบประมาณ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  
จึงปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวเป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 – 2565” โดยใช้  
เค้าโครงเดิมของแผนฯ ปี 2560-2564 ที ่ใช้กรอบนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการจัดทำแผนฯ                  
อาทิ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย              
ระยะที่ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม             
พ.ศ. 2558 - 2561 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 - 2559 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ (2559 - 2562) และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564 เป็นต้น และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล              
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)  

สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษา             
และการบริหารจัดการ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสนับสนุน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป              
จากประเทศ  ซึ ่งสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นองค์กรภาครัฐ ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อการ
ดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานด้านการ
ต่างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการภายในองค์กร และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื ่อง                   
และมีทิศทางที่ชัดเจน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง มาทั้งสิ้น 5 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2559 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. 
พ.ศ. 2560 – 2564 (ใช้อยู่ในปัจจุบัน)  

บทที่ 1 
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การดำเนินงานตามแผนฯ แต่ละฉบับนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนา 
ที่ชัดเจนและต่อเนื่องมาโดยลำดับ โดยในระยะแรกสำนักงาน ป.ป.ส. ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศให้เกิดความครอบคลุมสามารถสนับสนุนงานได้ในทุกภารกิจหลัก  ในระยะถัดมา 
เมื ่อเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื ่องมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศมีการพัฒนาขึ ้นจนเอื ้ออำนวย                 
ต่อการขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้มุ ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดให้เกิด 
การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก
หนว่ยงาน ตลอดจนมีการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้จากภายนอกสำนักงาน ป.ป.ส.  

สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำมาประยุกต์ใช้ เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน                      
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. และเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนา 
ด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้อง           
กับทิศทางและกรอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล              
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย                       
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) อีกทั้งช่วยส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของประเทศในภาพรวม 

ดังนั ้น เพื ่อให้สำนักงาน ป .ป.ส. มีแนวทางการดำเนินงานที่ต ่อเนื ่องกับการดำเนินงาน                   
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลในปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงปรับปรุง “แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. 
พ.ศ. 2561 – 2565” ฉบับนี ้ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม                
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดที่ทันสมัย รวดเร็ว 
และถูกต้อง มุ ่งสู ่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านยาเสพติดของอาเซียน โดยในภาพรวมแล้วเนื ้อหา               
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อนำ สำนักงาน 
ป.ป.ส. ไปสู่แนวคิดที่เรียกว่า ป.ป.ส. 4.0 โดยเป้าหมายของแผนฯ ฉบับนี้เพ่ือให ้

 
 
 
 
 
ซึ่งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตามแผนฯ ฉบับนี้จะมีการนำแนวคิดของการสร้างระบบอัจฉริยะ

ที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้งานโดยใช้พื้นฐานของการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence หรือ AI ร่วมกับ
เทคโนโลยีทางด้าน Social Network และ Intelligent Analytic มาช่วยในการพัฒนาระบบด้วย ซึ่งเมื่อ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดมาใช้ร่วมกันในการพัฒนาระบบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมในแผนฯ นี้จะเรียก
เทคโนโลยีแนวใหม่นี้ว่า Intelligent ONCB หรือ iONCB ทั้งนี้เพื่อนำสำนักงาน ป.ป.ส. ไปสู่การเป็น ป.ป.ส. 4.0 
ภายในปี พ.ศ. 2565 ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

“สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในรูปแบบต่าง ๆ ลดภาระการนำเข้าข้อมูล และนำเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ฉบับนี้ จะระบุถึง ทิศทางขององค์กร และนโยบาย
ภาพรวม ทิศทางการใช้ระบบดิจิทัล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โดยแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส.                 
พ.ศ. 2561 – 2565 มีรายละเอียดของวัตถุประสงค์การจัดทำ และโครงสร้างของแผนปฏิบัติการดิจิทัล
สำนักงาน ป.ป.ส. ดังนี ้ 
 
1.1 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565  

1.1.1 เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. มีทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนา และการลงทุนระบบดิจิทัล              
โดยประเมินความเหมาะสม การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัล 
เพื่อให้มีความสอดคล้อง สามารถรองรับการดำเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 แผนของสำนักงาน 
ป.ป.ส. และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

1.1.2 เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัล จัดขั้นตอนของแผนปฏิบัติงาน
ตามลำดับของความสำคัญของกิจกรรม ตลอดจนกำหนดแนวทาง หรือรูปแบบการพัฒนา   
ที่มีความเหมาะสม 

 
1.2 โครงสร้างของแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565  
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนัก ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565 ประกอบด้วย 5 บท ซึ่งมีเนื้อหา

โดยสังเขป ดังนี ้

บทที่ 1 : บทนำ 
 
บทที่ 2 : ทิศทางขององค์กรและนโยบายในภาพรวม 

บทนี้กล่าวถึงสรุปผลทิศทาง และนโยบายของประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติ
การด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติ
การด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565  

 
บทที่ 3 : ทิศทางของการใช้ระบบสารสนเทศ 

บทนี้จะกล่าวถึงทิศทางของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตที่ทั้งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และที่นำมา
ประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
เดิม การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศดิจิทัล               
ในอนาคตที่ต้องมีการใช้งานที่ง่าย ยืดหยุ่น และการนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูล              
มาใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็น iONCB (Smart, Safe, Secure and Social) 
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บทที่ 4 : วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 
บทนี ้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมหลักที ่จะใช้เป็นแนวทางทางเทคนิคในการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ในอนาคต ให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง                
และสามารถพัฒนาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

บทที่ 5 : รายละเอียดโครงการประกอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565  
บทนี้กล่าวถึงรายละเอียดแผนงาน และโครงการภายในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขต ตัวชี้วัด ประมาณการงบประมาณและแผนการดำเนินงาน 
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ทิศทางขององค์กรและนโยบายในภาพรวม 
 

บทนี้กล่าวถึงสรุปผลทิศทาง และนโยบายของประเทศที่เกี ่ยวข้อง อาทิ นโยบายและแผนระดับชาติ              
ว ่าด้วยการพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 -2580) แผนปฏิบัต ิการด้านดิจ ิทัล                  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปราม            
ยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565  

 

2.1 ภาพรวมความสัมพันธข์องแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. และแผนที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนที่จะกำหนดทิศทางและจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561-2565 

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอสรุปเนื้อหาของแผนฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลัก

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่กำหนดทิศทาง                
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั ่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ              
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิโดยมีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ซึ่งการเข้าถึง
บริการจะสามารถทำได้ทุกที ่ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่รองรับความต้องการ 

• ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เร่งส่งเสริมเศรษฐกิจ                     
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล 
(Digital Business Ecosystem) ควบคู่กับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการใช้ประโยชน์       
จากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจ 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการสร้าง
สังคมดิจิทัลที ่ม ีค ุณภาพ  (Digital Society) มุ ่งหวังที ่จะลดความเหลื ่อมล้ำทางโอกาสของประชาชน             
ที่เกิดจากการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ปรับเปลี ่ยนภาครัฐสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   เป็นการมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการภาครัฐ  เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงาน
และขั้นตอนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ 

บทที่ 2 
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• ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  มุ่งเน้นการ
พัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นทั้งกลุ่ม
คนทำงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่มคน
ที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัล 

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง
ปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ ผู้ทำงานและผู้ใช้บริการ           
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  และเป็นบทบาทหน้าที่หลัก                
ของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วน โดยภารกิจสำคัญยิ ่งยวดของยุทธศาสตร์นี้            
จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy)               
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cyber Security) 

2) แผนปฏิบัตกิารด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) จะเป็นเครื่องมือ

ในการแปลงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติ    
อย่างเป็นรูปธรรมใน 6 มิติ ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ของนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าวข้างต้น 
ประเด็นขับเคลื่อนใน 6 มิติ ได้แก่ 

2.1)   ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  
 1) การพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)  
 2) การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manufacturing)  
 3) การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture)  
 4) การเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)  

5) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์  (Digital Technology 
and Content Industries) 

2.2)   สร้างสังคมคุณภาพ ประกอบด้วย  
 1) การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community)  

2) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Learning & 
Knowledge)  

 3) การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health) 
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2.3)    พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย  
 1) การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government Services)  
 2) ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For Government   
     Management) 

2.4)   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย  
 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)   
 2) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

2.5)   สร้างความเชื่อมั่น ประกอบด้วย  
 1) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์(Cyber Security)   
 2) ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law & Regulation)  

2.6)   พัฒนากำลังคนดิจิทัล ประกอบด้วย  
 การพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And Digital Literacy)  

3) แผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย           
5 มาตรการ คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันยาเสพติด 
การบำบัดรักษายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวม 9 แนวทาง 19 แผนงาน เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดอยา่งยั่งยืน ด้วยการมีส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนในสังคม 
และความร่วมมือระหว่างประเทศ” เป็นแผนชี้นำการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ลดระดับปัญหา
ของการแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี และลดระดับของปัญหาจนไม่ส่งผลกระทบ                        
ต ่อการบร ิหารประเทศภายในปี  2580 และ เป ็นกรอบในการบร ิหารจ ัดการ  ประสานการปฏ ิบ ัติ                        
จัดสรรทรัพยากร และกำกับติดตามประเมินผล สำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแผนปฏิบัติการ              
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี ้

3.1)   มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก  

- แผนงานการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก 
- แผนงานการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอาเซียน 
- แผนงานการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอกภาคพื้นอาเซียน 
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3.2)   มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 

1) แนวทางการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์  
- แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ 

 2) แนวทางการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
- แผนงานการปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า  ผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้อง           

กับยาเสพติด และเครือข่ายข้ามชาติ 
- แผนงานการพัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุน 

3.3)   มาตรการการป้องกันยาเสพติด 
 1) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพฒันา

ทางเลือก 
- แผนงานการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนและการพัฒนา

ทางเลือกพื้นที่ในประเทศ 
- แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน 

2) แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม                   
- แผนงานสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

 3) แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

- แผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการป้องกันยาเสพติด 

3.4)  มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด 
 แนวทางการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตราย           
หรือผลกระทบจากยาเสพติด 
- แผนงานการพัฒนาระบบการบำบัดรักษา 
- แผนงานการติดตามดูแลช่วยเหลือ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบำบัดรักษา

ยาเสพติด 
- แผนงานการบำบัดผู้เสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช)  
- แผนงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 

3.5)  มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
 1) แนวทางกิจการพิเศษ 

- แผนงานการควบคุมพืชเสพติด  
- แผนงานการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด 
- แผนงานการพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่ 
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- แผนงานการขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ 

 2) แนวทางการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
- แผนงานการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบ               

และพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

จากการศึกษาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 พบว่า มีแผนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาดิจิทัลรองรับการปฏิบัติงาน คือ แผนงานการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบและพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในมาตรการการบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ และแผนงานการพัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุน  ในมาตรการ                  
การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น และเมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พบว่า การที่จะนำ         
แผนฯ ฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม หน่วยงาน                     
ที่เกี่ยวข้อง และความร่วมมือระหว่างประเทศ ฉะนั้น แผนฯ นี้ต้องการการสนับสนุนที่มี “ประสิทธิภาพ”             
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึง “รวดเร็ว” ในการสนับสนุน และปรับเปลี่ยนรับให้ทันกับความต้องการ นั่นหมายถึง 
การปรับเปลี ่ยนวิธีการทำงานด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. มารองรับ                  
การเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

จะเห็นได้ว่า สำนักงาน ป.ป.ส. มีการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติการอยู่แล้ว             
ซึ่งแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560-2564 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทำแผนสอดคล้อง               
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) โดยเฉพาะปีงบประมาณ               
2561-2562 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. มีโครงการต่าง ๆ และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วหลายโครงการ 

ดังนั ้น เมื ่อนำแผนการพัฒนาดิจ ิท ัลรองรับการปฏิบัต ิการในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน                         
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 มาพิจารณาร่วมกับแผนปฏิบัต ิการด้านดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจ                
และสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) แล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. จะปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน 
ป.ป.ส. พ.ศ. 2560-2564 เป็น “แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561-2565” โดยจะปรับ
โครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2563-2565 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน              
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 และให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ                    
และสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)    

 
 
 
 
 



บทที่ 2: ทิศทางขององค์กรและนโยบายในภาพรวม 

หน้า 2-6 

 

 

2.2 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565 กับแผนปฏิบตัิ
การด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

เพื่อให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565  กับแผนปฏิบัติ
การด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยศึกษาจากประเด็นการขับเคลื่อน ดังนี ้

ตาราง 2.2-1 ประเด็นขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี                     
(พ.ศ. 2561-2565) 

แผนปฏบิัติการด้านดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565) 

ประเดน็ขบัเคลื่อน แนวทางการขบัเคลื่อน 

- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- สร้างสังคมคณุภาพ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
- พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
- สร้างความเช่ือมั่น สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
- พัฒนากำลังคนดิจิทัล พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 จากตารางที ่ 2.2-1 ประเด็นขับเคลื ่อนตามแผนปฏิบัต ิการด้านดิจิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม               
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565) นั้น แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 – 2565 มีความสอดคล้อง
กับประเด็นการขับเคลื่อน ดังนี้  

1) สร้างสังคมคุณภาพ  

2) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

4) สร้างความเช่ือมั่น  

5) พัฒนากำลังคนดิจิทัล  
 

จากประเด็นการขับเคลื่อนและแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งสามารถหาความเชื่อมโยงกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล              
ของสำนักงาน ป.ป.ส. ดังตารางที่ 2.2-2  
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ตาราง 2.2-2 ความเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. กับแนวทางการขับเคลื่อน            

ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

แผนปฏบิัติการด้านดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป ี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั
สำนักงาน ป.ป.ส. 

1) สรา้งสังคมคุณภาพ  
การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community) - 
การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Learning & Knowledge) 

 

การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health) - 
2) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For 
Government Services) 

 

ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For 
Government Management) 

 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure)  
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  
4) สร้างความเชื่อมั่น 
การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์(Cyber Security)  
ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law & 
Regulation) 

 

5) พัฒนากำลังคนดิจิทัล 
การพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And 
Digital Literacy) 

 

 
จากตารางที่ 2.2-2 ความเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. กับแนวทางการขับเคลื่อน

ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมีกลไกการขับเคลื่อน              
ของสำนักงาน ป.ป.ส. ดังนี้ 
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1) สร้างสังคมคุณภาพ  

การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู ้ตลอดชีว ิตด้วยเทคโนโลยีดิจ ิทัล  (Digital Learning & 
Knowledge) เช่น โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. และโครงการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Learning) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านยาเสพติดสำหรับประชาชนทั่วไป  

2) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

2.1) การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government Services) 
ได้แก่ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วในยุคดิจิทัล เป็นต้น 

2.2) ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For Government 
Management) ได้แก่ การพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกผ่านระบบ Web Service และอื่น ๆ 
เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (e-Government) เป็นต้น 

3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) ได้แก่ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงระบบเครือข่ายในการให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. 
เป็นต้น 

4) สร้างความเชื่อมั่น  

4.1) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ได้แก่ การจัดทำนโยบาย              
และแนวปฏิบัติระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย                
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

4.2) ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law & Regulation) ได้แก่ การปรับปรุง
กฎ/ระเบียบ/แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระบบดิจิทัล การจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล 
(Data Governance) เป็นต้น 

5) พัฒนากำลังคนดิจิทัล 
การพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And Digital Literacy) ได้แก่ 

การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ผู ้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่                
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล และผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

จากกลไกการขับเคลื่อนของสำนักงาน ป.ป.ส. จะมีรายละเอียดของแผนงาน โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในบทที่ 4 วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ และโครงการ ต่อไป 
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ทิศทางของการใช้ระบบสารสนเทศ 
 

3.1 ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต 

แนวโน้ม และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการจัดทำแผนฯ มีส่วนสำคัญอย่างมาก
ต่อการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เนื ่องจากสามารถคาดการณ์ถึงสิ ่งที่จะเกิดขึ้นได้              
ในอนาคต ดังนั ้น เพื ่อให้การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มเป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน  และอ้างอิงได้                
คณะที่ปรึกษาฯ ขออ้างอิงเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน 
ป.ป.ส. พ.ศ.2561-2565 ดังนี ้

 

3.1.1 3rd Generation Platform  
เทคโนโลยีกลุ่มแรกที่มีการศึกษา คณะที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงการศึกษาจากบริษัท IDC1             

ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ยอมรับทั่วโลกจากผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
ได้ก้าวเข้าสู่ยุค 3rd Generation Platform ดังภาพ 3.1-1 แสดงสภาพแวดล้อม หรือ Platform ดังกล่าว  

 

 
ภาพ 3.1-1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเข้าสู่ยุค 3rd Platform2 

 
1 http://www.idc.com/prodserv/3rd-platform/ 
2 http://www.idc.com/prodserv/3rd-platform/ 
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3rd Generation Platform หรือ แพลตฟอร์มยุคที่ 3 น้ี คือ แพลตฟอร์มหรือสภาพแวดล้อม             
ที่เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่ในยุค              
ที่ผ่านมาทั้ง 2 ยุค คือ 

•  ยุคที่ 1 คือ ยุคของการใช้ระบบ Mainframe กล่าวคือ ในยุคที่ 1 นั้นระบบต่าง ๆ จะถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อ Run บนระบบ Mainframe เป็นส่วนใหญ่ ซึ ่งจากมุมมองขององค์กร ยุคนี้ผู ้ใช้งานต้องทำตามระบบ     
อย่างเดียว ระบบทำงานสลับซับซ้อน 

•  ยุคที ่ 2 คือ ยุคของการใช้ระบบ Internet ในยุคนี ้ระบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ของทั ้งภาครัฐ 
และเอกชนจะ Run บนเครือข่าย Internet เป็นส่วนมาก ซึ ่งจากมุมมองขององค์กร ยุคนี ้ผู ้ใช้งาน                 
เริ่มที่จะสามารถมีอำนาจต่อรองในการที่จะให้ระบบต่าง ๆ ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และใช้งานระบบได้
จากทั้งในและนอกองค์กรของตน 

ในปัจจุบันที่เข้าสู่แพลตฟอร์มยุคที่ 3 ผู้ใช้งานมีอำนาจต่อรองมากขึ้น ระบบจะต้องทำงานได้
อย่างรวดเร็ว ปรับเปลี ่ยนได้ง่ายตามความต้องการ องค์กรส่วนใหญ่ยอมรับการพัฒนาที ่รวดเร็ว  
และยอมเสี่ยงกับความปลอดภัยที่ต้องลดลง 

เทคโนโลยีหลักที่อยู่ในส่วนของ 3rd Generation Platform ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีหลัก ดังนี ้
1) Cloud 

ในภาพรวมแล้วสื่อถึงการใช้เทคโนโลยี Cloud เป็นเทคโนโลยีหลักของการใช้งาน
ระบบโดยมีตั้งแต่การใช้เป็น Software as a Service (SaaS), Platform as a Service 
(PaaS) ลงไปจนถึงระดับที่เช่าใช้ระบบพื้นฐานหรือที่เรียกว่า Infrastructure as a 
Service (IaaS) 

2) Mobility 
ในที่นี้หมายถึงการที่การทำธุรกรรมของธุรกิจหรือองค์กรสมัยใหม่จะต้องคำนึงถึง     
ระบบที่ให้บริการของตนที่ต้อง Run บนระบบ Mobile ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายหลายขนาด 
และหลากหลายระบบปฏิบัติการ 

3) Big Data/Analytics 
ในส่วนนี้จะหมายถึงการที่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงการนำ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ธุรกิจของตนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่าง ๆ มาวิเคราะห์ 
เพื ่อให้สามารถเข้าใจผู ้ใช้งานของตนเพื ่อการปรับเปลี ่ยนหรือพัฒนาปรับปรุง                      
การให้บริการของตนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปสู่ผู้ใช้หรือลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้ 
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4) Social Business 
ในส่วนที่ 4 หรือ เทคโนโลยีที่ 4 ของ 3rd Generation Platform คือ ระบบ Social 
ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ และมีการใช้งานอย่างมาก จากผู้ใช้งานทั่วโลกตลอดเวลา 
ไม่ใช่เฉพาะช่วงทำงานหรือช่วงหยุดงานเท่านั้น ในกรณีนี้เทคโนโลยี Social ดังกล่าวนี้
ถูกมองว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ผู ้พัฒนาระบบสำหรับองค์กรควรให้ความสนใจ
เพราะจะทำให้องค ์กรเข ้าถ ึงผ ู ้ ใช ้งานได้ง ่าย  และการพัฒนาไม่ได ้ม ีข ั ้นตอน                              
ที่สลับซับซ้อนสามารถทำได้เองโดยผู้ใช้งาน  

ในบริบทของสำนักงาน ป.ป.ส. จะเห็นได้ว่า การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มยุคที่ 3 นี้เป็นความท้าทาย        
อย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เนื ่องจากข้อมูลที่มีเป็นจำนวนมากของสำนักงาน ป.ป.ส.                   
นั ้นเป็นข้อมูลที ่ เป ็นความลับ ระบบท่ีรองรับต้องมีความปลอดภัยสูง แต่จะขัดกับการทำงาน                         
ของแพลตฟอร์มยุคที ่ 3 ที ่มุ ่งเน้นที ่ความรวดเร็ว ซึ ่งประเด็นดังกล่าว จะมีผลกระทบโดยตรงกับ                   
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. แต่เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยขีัน้สูงเหล่านี้               
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส.  แผนฯ ฉบับนี้ได้มีการกำหนดให้มีการนำ
เทคโนโลยีทั ้งหมดใน 3rd Generation Platform มาใช้กับโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้น เพื ่อทั ้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และเพื่อนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร           
ในทุก ๆ ระดับอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบของข้อมูลดิบ  และข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว                
โดยในภาพรวมแล้วเทคโนโลยีทั ้งหมดใน 3rd Generation Platform ถูกนำมาใช้ในการสร้างระบบ                    
ตามแนวคิดของ iONCB คือ การพัฒนาระบบที่ช่วยการทำงานของผู้ใช้งานลดปริมาณการนำเข้าข้อมูล 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายชนิดอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายระบบที่พัฒนาขึ้นจะต้องถูกพัฒนา
บนเทคโนโลยี Social Network ที่ผู ้ใช้งานส่วนใหญ่คุ ้นเคย โดยทั้งหมดต้องคำนึงถึงความปลอดภัย           
ของข้อมูลเป็นสำคัญ หรือ เป็นหัวใจหลักของการพัฒนา 

3.1.2 การให้บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย์)  

การให้บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย์) หรือ อีกชื ่อคือ Any ID เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์               
ของ National e-Payment ของรัฐบาลไทย เพื ่ออำนวยความสะดวกทั ้งภาคประชาชนในการโอนเงิน                     
และภาครัฐในการจ่ายสวัสดิการของรัฐ และการคืนเงินภาษีแก่ประชาชน เป็นการให้บริการโอนเงิน และรับเงิน
แบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับ หมายเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะทำให้            
การโอนเงินสะดวกและง่ายขึ้น โดยบริการนี้ดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง
ได้ร่วมมือพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนระบบการชำระเงินแบบ Any ID ภายใต้โครงการ National e-Payment             
ลดการใช้เงินสด เน้นการใช้จ่ายเงินผ่านทาง e-Payment มากขึ้น โดยมีเป้าหมายปริมาณการใช้บริการการชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อจำนวนประชากรไทย อยู่ที่ 150 ครั้ง/ปี/คน ในปี 2563 โดยเป้าหมายการเจริญเติบโต
ของปริมาณการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อจำนวนประชากรไทย แสดงดังภาพ 3.1-2 
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ภาพ 3.1-2 เป้าหมายปริมาณการใช้บริการการชำระเงนิทางอเิล็กทรอนิกส์ต่อจำนวนประชากรไทย 

 

ในบริบทของสำนักงาน ป.ป.ส. จะเห็นได้ว่า การให้บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย์) จะมี
ผลกระทบโดยตรงกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน  ป.ป.ส.       
ที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย์) ไม่ว่าจะเป็นทาง
ภาคประชาชนโอนเงินให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. หรือ ทางสำนักงาน ป.ป.ส. จ่ายเงินให้แก่ประชาชน 

3.1.3 เทคโนโลยีการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) 
ที่ผ่านมาการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรจะเป็นการเชื่อมต่อจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะภายในองค์กรผ่านระบบเครอืข่ายท้องถิ่น ระบบเครือข่ายทางไกล หรือระบบเครือข่าย

ไร้สายขององค์กร ซึ่งการบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 

และการเข้าถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถบริหารจัดการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่าง ๆ เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายที่เป็นขององค์กรทั้งหมด แต่ใน

ปัจจุบันการเข้าถึงระบบสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ เป็นการใช้งาน                 

ผ่านอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ อาทิ Smartphone และ Tablet และการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวมีแนวโน้ม

ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต เพื่อตอบสนองการให้บริการในลักษณะทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้การเข้าถึงระบบ

สารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายที่นอกเหนือจากระบบเครือข่ายขององค์กร อาทิ ผ่านระบบเครือข่าย              

ไร้สายสาธารณะหรือเครือข่ายมือถือ อาจส่งผลต่อความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน

ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) ที่เหมาะสมมาใช้งานมีความจำเป็นยิ่งต่อองค์กร 

เทคโนโลยีการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที ่มี 3 องค์ประกอบหลัก แสดงดังภาพ 3.1-3 
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ภาพ 3.1-3 การบริหารจัดการอุปกรณ์เคลือ่นที่ (Mobile Device Management) 

1) Manage 
การจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วยการลงทะเบียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การกำหนดนโยบาย
การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล การติดตั้งโปรแกรมการใช้งาน ซึ่งการบริหารจัดการที่
เหมาะสม จะช่วยให้องค์กรสามารถนำเอาอุปกรณ์เคลื ่อนที ่มาใช้เพื ่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) Monitor 
การติดตามตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่  
การเรียกดูสถานะอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถทำให้องค์กรทราบถึงสถานะในปัจจุบัน
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที ่มีการใช้งาน ว่าเป็นลักษณะ Active หรือ Inactive รวมถึง 
การจัดทำรายงานต่าง ๆ อาทิ รายงานสถานะของอุปกรณ์เคลื ่อนที่  รายงาน 
การใช้งาน  

3) Secure 
ความปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยการกำหนดให้มีการใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้อุปกรณ์
เคลื่อนที่ การสั่งห้ามเข้าระบบ หรือ ปิดอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ Remote การลบข้อมูล
ทั้งหมดในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือลบข้อมูลที่เป็นขององค์กร ในกรณีที่อุปกรณ์เคลื่อนที่
สูญหายหรือถูกขโมย ความสามารถดังกล่าวเป็นการเพิ่มความมั่นคงความปลอดภัย
ให้แก่อุปกรณ์เคลื ่อนที ่ท ี ่นำมาใช้ในองค์กร และเป็นการป้องกันข้อมูลรั ่วไหล  
(Data Loss Prevention: DLP) 
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ดังนั้น การนำเอาเทคโนโลยีการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้งานในสำนักงาน ป.ป.ส. 
เป็นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายในปัจจุบันให้สามารถรองรับการใช้งานผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย เป็นการใช้ทรัพยากรระบบเครือข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน 

 

3.1.4 ระบบเครือข่ายแบบ Software Defined Networking (SDN) 
ระบบเครือข่ายถือเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กร  

การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายที ่เหมาะสมสามารถทำให้ระบบเครือข่ายทำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะพบอยู่เสมอ คือ การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย 
ซึ่งมีความแตกต่างไปตามผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละราย ทำให้ผู ้ดูแล ระบบเครือข่ายมีภาระงาน             
ในการตั้งค่าอุปกรณ์ให้เหมาะสม เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนี้ หากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที ่ใช้ในองค์กรมีความต้องการทรัพยากรระบบเครือข่าย                      
ที ่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้น การตั้งค่าอุปกรณ์ที ่ไม่
เหมาะสมเป็นการลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่าย เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้เทคโนโลยี
เครือข่ายรูปแบบใหม่ที ่เร ียกว่า  Software Defined Networking (SDN) ได้ร ับการพัฒนาและเริ่ม
นำมาใช้ควบคุมจากระบบเครือข่าย แนวคิดของระบบเครือข่ายแบบ SDN เป็นสถาปัตยกรรมของระบบ
เครือข่ายที่แยก Control Plane และ Data Plane ออกจากกัน โดยที่ Control Plane เป็นการควบคุม
การทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย และการกำหนดเส้นทางในการรับส่งข้อมูล ให้มารวมอยู่ที่ซอฟต์แวร์
ควบคุมและในส่วนของ Data Plane ที่อยู่ใน Infrastructure Layer เป็นการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย
ในการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง แสดงดังภาพ 3.1-4 

 
ภาพ  3.1-4 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายแบบ SDN3 

 
3 www.opennetworing.org 
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 การติดต่อระหว่าง Control Plane และ Data Plane เป็นไปตามมาตรฐาน OpenFlow®  

โดยที่อุปกรณเ์ครือข่ายที่นำมาใช้งานสามารถมาจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันได้ ระบบเครือข่าย SDN สามารถ

แก้ไขปัญหาการตั้งค่าอุปกรณ์โดยที่ผู ้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถจัดการตั ้งค่าอุปกรณ์ในจุดเดียว             

ผ่านซอฟต์แวร์ควบคุม เมื่อมีอุปกรณ์เครือข่ายใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามาในระบบไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือแก้ไข

ค่าที่ตัวอุปกรณ์เครือข่าย แต่เป็นการตั้งค่า หรือ แก้ไขจากซอฟต์แวร์ควบคุม นอกจากนี้ ยังมี API            

ที่รองรับการร้องขอทรัพยากรเครือข่ายจากระบบสารสนเทศโดยตรง ทำให้การควบคุมระบบเครือข่าย  

และเส้นทางการส่งข้อมูลที่ดีที่สุดมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับความหนาแน่นของ

ระบบเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรระบบเครือข่ายในภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น นอกจากนี้  

ระบบเครือข่ายแบบ SDN เป็นเทคโนโลยีเปิดไม่ผูกติดกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น อุปกรณ์เครือข่าย

ของผู ้ผลิตรายใดก็ตาม สามารถควบคุมจัดการผ่านโปรโตคอลกลางที ่เรียกว่า OpenFlow ทำให้ 

การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและการปรับเปลี่ยนขนาดของระบบเครือข่ายสามารถทำได้เร็วขึ้น นอกจากนี้

ยังมตี้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายที่ลดลง เพราะไม่ถูกผูกขาดด้วยผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง  

จะเห็นได้ว่าการนำเอาเทคโนโลยีเครือข่ายแบบ SDN มาใช้ เป็นการลดภาระการบริหารจัดการ
และความผิดพลาดที่อาจเกิดจากผู้ดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายมีความยืดหยุ่นสูงสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการการใช้ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้นทุนในการจัดสร้างและการดูแล
ระบบเครือข่ายลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบ SDN เป็นเทคโนโลยีใหม่ สำนักงาน ป.ป.ส. 
ควรมีการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมในการนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
รวมถึงการเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีดังกล่าว
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3.2  ภาพรวมของเทคโนโลยีที่ใช้ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
การตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการมุ่งสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 

การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของภาครัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างบริการของรัฐ             
ในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 
3 ประการได้แก่  

1) Reintegration: การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิด
การกำกับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  

2) Needs-based holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพื ่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะ         
ที่ให้ความสำคัญต่อการนำความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
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3) Digitalization: การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการนำระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึง
การให้ความสำคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามา  แทนที่วิธีการทำงาน
แบบเดิม (ที่มา: http://www.digitalthailand.in.th/glossary/glossary2)  

จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. มุ่งเน้นการเป็น iONCB ที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถสรุปได้ 4 ประเด็นหลัก คือ Smart, Safe, Secure และ Social 

- Smart คือ การทำงานของระบบสารสนเทศที่ชาญฉลาดมากขึ ้น ทำงานได้อย่าง
คล่องตัว และสามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา 

- Safe คือ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
- Secure คือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งด้านการบริหาร

จัดการ และการป้องกันการเข้าถึงระดับสูง 
- Social คือ การเช่ือมโยงข้อมูลสู่สังคม และประชารัฐ 

 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ปรับเข้าหาผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ที่กระชับ มีการนำเข้าข้อมูลจากที่เดียว ลดการนำเข้าข้อมูล ข้อมูลมาจากแหล่งเดียว ลดความซ้ำซ้อน 
เน้นการทำงานที่สะดวก ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้จากทุกที่  ทุกเวลา และมีการรักษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสม ตัวอย่างระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ส. ดังภาพ 3.2-1 ถึง ภาพ 3.2-2 

 

 
 

ภาพ 3.2-1 ตวัอย่างหน้าจอ ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

http://www.digitalthailand.in.th/glossary/glossary2


บทที่ 3: ทิศทางของการใช้ระบบสารสนเทศ 

 

หน้า 3-9 

 
 

 
ภาพ 3.2-2 ตวัอย่างหน้าจอ ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

 
ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่สามารถพิมพ์คำสั่ง อาทิ การจดรายงาน การบันทึกความคืบหน้าคดี 

การบันทึกแผนที่ และเวลา เพื่อจดรวบรวมเป็นรายงานตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ณ เวลาปัจจุบัน รวมถึง
การค้นหาข้อมูลได้จากระบบสารสนเทศเดียว อีกทั้งระบบยังสามารถนำเข้าข้อมูลได้เองในหลายส่วน         
เช่น ตำแหน่งของสถานที่ วันเวลา ถ้ามีการถ่ายรูปสถานที่ไว้ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลเหล่านั้น อีก 
ระบบสามารถดึงข้อมูลของผู้ต้องสงสัยที่ผู ้ใช้งานค้นหาโดยใช้ชื ่อ จริงหรือชื่อเล่นได้ในหน้าจอเดียว           
ในระบบเดียว และท้ายสุดระบบสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์ หรือ จัดทำรายงานได้                
โดยไม่ต้องนำเข้าข้อมูลที่ซ้ำซ้อน 
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ภาพ 4.1-1 ภาพรวมยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  
 
 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 
 

ในบทนี้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. 
เพื่อเป็นนโยบายในการกำหนดทิศทางด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการนี้เปน็ผล
มาจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยการศึกษานโยบาย                   
ของผู้บริหารระดับสูง ความต้องการของผู ้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน  ดังนี ้

 

4.1 แนวทางของแผนฯ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

ด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านป้องกันยาเสพติด ด้านบำบัดรักษายาเสพติด ด้านการต่างประเทศ                 
และด้านบริหารจัดการ ซึ่งภาพรวมยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแสดง ดังภาพ 4.1-1 

 
 

 

บทที่ 4 
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4.2 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

4.2.1 วิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 

 

 

 

4.2.2 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ตาราง 4.2-1 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจทิัลของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร ์ ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
และการให้บริการได้ทุกที่ 
ทุกเวลาอย่างมั่นคงและ
ปลอดภัย 

เพิ่มสมรรถนะของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร อาทิ ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระบบสื่อสารสารสนเทศ โดยการปรับปรุงทรัพยากรที่มีอยู่เดิม
เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
รองรับระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพิ่มขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดันนโยบายการ
จัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความสอดคล้องสามารถรองรับการ
ดำเนินงานตามภารกิจหลักทั ้ง 4 แผนของสำนักงาน ป.ป.ส. และรองรับ       
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนการบริหารจัดการ
การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร  
การปฏิบัติงาน และการ
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาระบบ                  
ที่คำนึงถึงพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู ้ใช้งาน และการพัฒนาระบบ               
ที่สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานในการเก็บและค้นหาข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน 
กำหนดแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารควบคู่                       
ไปกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ส. อย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
พัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับการทำงาน 
ในยุคดิจิทัล  

พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นให้บุคลากร
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองรับการทำงาน            
ในยุคดิจิทัล 

 
 

iONCB 
พัฒนาระบบ ICT  แบบอัจฉริยะ 

ทีส่ามารถเขา้ถึงได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ทุกเวลา เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน                      
และบริหารงานของสำนักงาน ป.ป.ส. 

 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-3 

4.2.3 ความสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. กับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 
ภาพ 4.2-1 วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด”์ 

 
เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) จึงได้กำหนด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6 ด้าน คือ 

 
 

ภาพ 4.2-2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 
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ตาราง 4.2-2 ยุทธศาสตรแ์ผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

แผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1) เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก  

2) สร้างโอกาสทางสังคม อย่างเท่าเทียม  

3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล 

4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงาน และการให้บริการของภาครัฐ 

จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) พบว่า ยุทธศาสตรท์ี่
ควรนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. ดังภาพ 4.2-3 
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ภาพ 4.2-3 ความสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. กับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างสังคมคุณภาพ
ที่ทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนากำลังคนให้

พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
สร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการปฏิบัตงิานและการให้บริการได้ทุกที่     

ทุกเวลาอย่างมั่นคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการบรหิาร การปฏิบัติงาน และการ

บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบคุลากรเพื่อรองรบัการ
ทำงานในยคุดิจิทัล 
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4.2.4 ความสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. กับ แผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงยุติธรรม 

ตาราง 4.2-3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทั่วถึง มั่นคง และ
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการที่เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 

จากการศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พบว่า ยุทธศาสตร์ที ่ควรนำมา
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. ดังภาพ 4.2-4   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 4.2-4 ความสัมพันธ์แผนปฏบิัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. กบัยุทธศาสตรข์องแผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุก

ที่  ทุกเวลาอย่างมั่นคงและปลอดภยั 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนนุการบริหาร การปฏิบัติงาน และ

การบรกิารเทคโนโลยดีิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจดัการ
การใช้เทคโนโลยดีิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพือ่
รองรับการทำงานในยคุดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : 
ยกระดับโครงสร้าง

พื้นฐานสนบัสนนุการ
ปฏิบัติงานและการ

ให้บริการทั่วถึง มั่นคง 
และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่
การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การปฏบิัติงาน 
และการบริการทีเ่ปน็

เลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : 
เสริมสร้างมาตรฐาน
และผลักดันการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
ขับเคลื่อนกระทรวง

ยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : 
พัฒนาบุคลากรเข้าสูยุ่ค

ดิจิทัล 
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4.2.5 รายละเอียดแผนงาน โครงการ 

  จากการศึกษาความสัมพันธ์และความสอดคล้องของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ                    
และสังคม (Digital Thailand) แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม และประเด็นการขับเคลื่อนและแนว
ทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2561-2565) ดังกล่าว
ในบทที่ 2 แล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. ปี พ.ศ. 2561-2565                    
ใน 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์       
พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และระยะเวลาดำเนินการในแต่ละโครงการ  
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักซึ่งภายใต้    
แต่ละยุทธศาสตร์มีแผนงาน โครงการ และกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้
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ตาราง 4.2-4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่รองรับการปฏบิัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมัน่คงและปลอดภยั  
                แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือยกระดับการให้บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน ป.ป.ส. 
                  2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                  4. เพื่อขยายและเพ่ิมรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบ Cloud Computing 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ในระยะเวลา 5 ป ีเครื่องคอมพิวเตอร ์PC ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ถูกทดแทนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีประสิทธิภาพสูง 

     

2 โครงการปรับปรงุประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
 

ระบบเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส.  สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90                 
ของเวลาทำการและประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลในระดับ 10 Gbps 

     

3 โครงการปรับปรงุประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
(เพ่ิมเติม) 

ระบบเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลใน
ระดับ 10 Gbps 

     

4 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ส.  
 

ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ยาเสพติดจังหวัด (PNARS) ของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถใหบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความสามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลพรอมกันได้ไม่น้อย
กว่า 5,000 ผู้ใชงาน และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-9 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน ป.ป.ส. 
                  2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                  4. เพื่อขยายและเพ่ิมรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบ Cloud Computing 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑอ์ิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. ระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางโทรศัพท์ (IT Call 
Center Support System) ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย
อุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Password 
Self-Service) มีความพร้อมใช้งาน 

5 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับ
ระบบงานด้านการสืบสวน สปป. 

ระบบสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

6 โครงการย้ายระบบข้อมูลเพื่อติดตั้งบนระบบ 
Cloud Computing  

สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์             
แม่ข่ายและสามารถใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายร่วมกันได้                         
อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

     

7 โครงการจัดหาเครือข่ายแบบไร้สาย  
(Wireless LAN) สำนักงาน ปปส. ภาค 1                
และ ปปส. ภาค 7 

สำนักงาน ปปส.ภ.1 และ ภ.7 สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตและสามารถ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้บนทุกอุปกรณ์ และทุกที่ภายในสำนักงาน     
ด้วยเทคโนโลยี แบบเครือข่าย ไร้สาย (Wireless LAN) ที่มีความปลอดภัย 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-10 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน ป.ป.ส. 
                  2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                  4. เพื่อขยายและเพ่ิมรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบ Cloud Computing 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan : BCP) 
 

จำนวนชั่วโมงกู้คืนระบบและการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่อง                
ในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงาน ป.ป.ส.               
ต้องไม่เกิน 12 ชั่วโมง 

     

9 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล  
 

พื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองมีขนาดลดลงและเวลาที่ใช้ในการสำรอง
ข้อมูลลดลง 

     

10 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล 
(เพิ่มเติม) 
 

มีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง              
ได้รวดเร็วขึ้น ทำให้การกู้คืนระบบสารสนเทศที่สำคัญเป็นไปตามแผนบริหาร             
ความต่อเนื่องพร้อมให้บริการตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงรองรับ                
การสำรองข้อมูลที่มีความใกล้เคียงข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด และมีระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศที่สำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต
ได้ และเมื่อมีภาวะฉุกเฉิน สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบงานสามารถเปิดใช้งานได้ 
(ระบบงานสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDF) 
ระบบงานการบรหิารจัดการบัญชีผู้ใช้ (AD) และรองรับระบบเพิ่มใหม่ที่สำคัญ)              
ในเวลา 3 ชม. และรองรับข้อมูลย้อนหลังภายใน 30 นาที ถึง 1 วัน  

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-11 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน ป.ป.ส. 
                  2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                  4. เพื่อขยายและเพ่ิมรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบ Cloud Computing 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล 
(ระยะที่ 2)  

พื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองมีขนาดลดลงและระยะเวลาที่ใช้                
ในการสำรองข้อมูลขึ้นเทปลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

     

12 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล
สำหรับ สพส. 

สพส. มีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-12 

ตาราง 4.2-5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 
                แผนงาน 1 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

แผนงาน 1 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏบิัติระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
                  2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยความมั่นคงและปลอดภัย 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติระบบ

ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
จัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั่นคงปลอดภัย                   
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และสอดรับกับการดำเนินการให้บริการระบบสารสนเทศของ สำนักงาน 
ป.ป.ส. ร้อยละ 100 

     

2 โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ทดแทน)   
 

- สำนักงาน ป.ป.ส. มี ระบบป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศทั้ง ในระดับ             
การทำงานปกติและการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของระบบ                       
หรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด   
- สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อสนเทศ                    
จากการใช้งานปกติและจากการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี ได้ไม่น้อยกว่า            
ร้อยละ 100 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มี ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัย                 
ของระบบการสื่อสารบนเครือข่าย (Security Information and Event 
Management : SIEM)  ที่รองรับกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทาง
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ  พ.ศ. 2560 อย่างแท้จริง   

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-13 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

แผนงาน 1 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏบิัติระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
                  2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยความมั่นคงและปลอดภัย 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
- สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถพิสูจน์หาร่องรอยผู้กระทำผิด เมื่อเกิดเหตุ
ละเมิดในการใช้งานระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ ซึ่งมี                
ความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับพิสูจน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

3 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint 
Detection & Response) 
 

สำนักงาน ป.ป.ส. มี  ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์            
ลูกข่าย (Endpoint Detection & Response) ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด 
ตลอดจนสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถปกป้องข้อมูลและรักษาความปลอดภัย
ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ของ จ้าหน้าที่  สำนักงาน ป.ป.ส ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

     

4 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการ
สื่อสารข้อมูล (SSL Inspection System) 
 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล                
(SSL Inspection System) และระบบกระบวนการเข้ารหัสข้อมูล                
ระบบสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ขั้นสูงสุด ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

5 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การต่อต้านการทำสงคราม
ไซเบอร์ (Cyber Warfare Task Force) 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบป้องกันภัยคุกคามและความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. 

     

6 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหาร
จัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile Device 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile/Smart Phone)  ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการ

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-14 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 

แผนงาน 1 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำนโยบายและแนวปฏบิัติระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
                  2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยความมั่นคงและปลอดภัย 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
Management : MDM) 
 

เข้าถึงระบบสารสนเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ตลอดจน เจ้าหน้าที่
สำนักงาน ป.ป.ส   สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของส่วนตัว เข้าถึงข้อมูล
ข้อสนเทศ ด้านการปราบปรามยาเสพติด และข้อมูลที่จำเป็นในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ได้รวดเร็วและทันทีร้อยละ 90 

7 โครงการจัดหาระบบป้องกันการสูญเสียไฟล์สำคัญ
ขององค์กร ( Data Loss Prevention (DLP) 
 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีกระบวนการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร รองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๒ และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ ในลักษณะการปอ้งกัน   
ครอบคลุ่มพื้นที่ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Centre) และการ
ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. กับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง แบบผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกให้มีความปลอดภัยในระดับที่
เหมาะสมและยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล รองรับจำนวน ๑,๖๐๐ นาย 

     

 
 
 
 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-15 

ตาราง 4.2-6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล  
                แผนงาน 2 : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ปี พ.ศ. 2561-2565 และปี พ.ศ. 2566-2570 ให้มีความสอดคล้องสามารถรองรับการดำเนินงานตาม    
                           ภารกิจหลักทั้ง 4 แผนของสำนักงาน ป.ป.ส. และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
                   2. เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส.                     

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture) ของสำนักงาน ป.ป.ส.  
สำนักงาน ป.ป.ส. มีสถาปัตยกรรมองค์กรที่ใช้สนับสนุนการทำงานขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

2 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
สำนักงาน ป.ป.ส. ปี พ.ศ. 2566-2570 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2566 – 
2570 ที่มีประสิทธิภาพ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-16 

ตาราง 4.2-7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดจิิทัล  
                 แผนงาน 3 : ผลักดันนโยบายการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 3 : ผลักดันนโยบายและการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                  2. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
                   4. เพื่อจัดทำมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการบริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการจัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ

การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

มีคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล      

2 โครงการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการ
ใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. 
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. มีความตระหนัก ความเข้าใจในการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3 โครงการจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล 
(Data Governance) 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูล รวมถึง
ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 

     

4 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 
 

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 พร้อม
ประกาศความพร้อมด้านบริหารจัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นสูง สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการบริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก                   
เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่หน่วยงานแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-17 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 3 : ผลักดันนโยบายและการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                  2. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
                   4. เพื่อจัดทำมาตรฐานการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการบริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
5 โครงการตรวจประเมินและรองรับการตรวจรับรอง

มาตรฐาน ISO20000:2018 
สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ISO20000:2018 พร้อม
ประกาศความพร้อมด้านการบริหารจัดการการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Service Management : ITSM) และสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่หน่วยงานแห่ง
นวัตกรรมดิจิทัล 

     

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 
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ตาราง 4.2-8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทลั  
                แผนงาน 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างบูรณาการ  

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย

เทคโนโลยี Web Service  
  ได้แก่ 

- ฐานข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ   

- ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง   
- สำนักงานอัยการสูงสุด 
- ระบบคดีอาญา (เฉพาะคดียาเสพติด             

6-41/6-42)   
- ข้อม ูลด ้านการบำบัดก ับหน่วยงาน           

ที่เกี่ยวข้อง  
- ข ้อม ูลด ้ านการป ้องก ันยา เสพติด              

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ข้อมูล CCTV กรมศุลกากร/                     

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย/
กรุงเทพมหานคร 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบ Web Service ให้การบริการข้อมูลเพื่อรองรับการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล (e-Government) 
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ตาราง 4.2-9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทลั 
                แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
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1 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพ

ติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics 
Information Systems: INIS) 

มีระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics Information 
Systems: INIS) 

     

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
 

มีระบบบริหารจัดการและติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์      

3 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด (Intelligent Data 
Warehouse for Narcotic Analytics) 

ภายในปี 2563 ระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดของ
สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทำการ 

     

4 โครงการระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วย
ตนเอง (Password Self-Service) 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง 
(Password Self-Service)  

     

5 โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร 
 

มีระบบบริหารจัดการบริหารบุคลากร เพื่อรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ป.ป.ส. 
 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
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6 โครงการปรับปรงุประสิทธิภาพระบบสนับสนุน

การบริการเทคโนโลยีดิจิทัลทางโทรศัพท์ (IT Call 
Center Support System) 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Call Center)      

7 โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Payment) 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ONCB Payment)      

8 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขง
ปลอดภัย 
 

ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ข่าวกรองระหว่างกัน สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

     

9 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาด             
ยาเสพติดอาเซียน 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียนใช้
งานร่วมกัน 

     

10 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การ
ใช้งานเครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่   

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ 

     

11 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Portal)   

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. 
(ONCB Portal) 
 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-21 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
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12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล                      

เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.        

13 โครงการปรับปรงุระบบสารสนเทศยาเสพติด 
(ระบบบังคับโทษปรับ) 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษปรับ)      

14 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและกำกับดูแล
การปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 

มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์  (กัญชง)            
เป็นพืชเศรษฐกิจ 

     

15 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและกำกับ
ติดตามกัญชา/กระท่อม 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและกำกับดูแลและติดตาม
กัญชา/กระท่อม 

     

16 โครงการพัฒนาระบบการข่าวยาเสพติด  
(Drugs Information Analysis : DIA)  

มีระบบการด้านการข่าวยาเสพติดที่มีความทันสมัย ตอบสนองการทำงาน                  
ด้านการข่าวยาเสพติด จำนวน 1 ระบบ 

     

17 โครงการปรับปรงุระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
(Drug Profile) 

มีระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่มีการใช้นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยการ
ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI มาประยุกต์
ร่วมกับการทำงานตรวจพิสูจน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ 

     

18 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการกระบวนงาน 
(Workflow) 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีซอฟต์แวร์การบริหารจัดการกระบวนงาน (Workflow)        
มาใช้สำหรับบริหารจัดการ ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
ตามขั้นตอนโดยอัตโนมัติ รองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-22 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
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19 โครงการปรับปรงุระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเพิ่มสมรรถนะระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ ่มประสิทธิภาพของการรับ – ส่ง หนังสือราชการ รองรับการสั ่งการ
ตามลำดับชั้น ติดตามสถานะหนังสือ ค้นหาหนังสือย้อนหลังจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Mobile Technology และลดขั้นตอน
และเวลาในการทำงานด้านการจัดทำเอกสารและการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ
ดิจิทัล สามารถให้บริการหนังสือเวียนภายใน หนังสือภายนอก ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

     

20 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารแผนงานและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน สามารถเชื่อมโยงระบบงานที่เกี่ยวข้องและ 
และสนับสนุนการทำงานภายนอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ให้สามารถ
สืบค้นและนำข้อมูลมาใช้เพื่อการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและผล
การดำเนินงานของหน่วยงานภายในและภายนอกโดยใช้งานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ Mobile Technology เพื่อความสะดวก รวดเร็วและ
ง่ายในการใช้งาน 
 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 
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21 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

รองรับการปฏิบัติงาน (GIS Portal) 
สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับข้อมูลผลการตัดทำลายด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ระดับพื้นที่แม่นยำ และนำไปสู่แก้ไขปัญหาพืชเสพติดได้
ถูกต้อง และหน่วยปฏิบัติการตัดทำลาย มีเครื่องมือที่เสริมการดำเนินการ และการ
บันทึกข้อมูลได้ถูกต้องลดขั้นตอนการแยกข้อมูลก่อนการบันทึกข้อมูลลงทันที      
และมีฐานข้อมูลต้นกระท่อมและผู้ใช้ใบกระท่อม รองรับมาตรการควบคุมตามการ
ประกาศพื้นที่เสพและครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่มีความผิด ตามมาตรา ๕๘/๒ 
แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     

22 โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ผ่านการบำบัด
ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

สำนักงาน ป.ป.ส. มี Application เพื่อติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณา
การสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการพัฒนา
ระบบให้สามารถสื่อสารได้ 2 ทางระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ผ่านการ
บำบัดฟื ้นฟ ูในระบบสมัครใจ (ประกาศ คสช.  108/2557 ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ) ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 

     

23 โครงการปรับปรงุระบบกองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเพิ่มสมรรถนะระบบกองทุนแม่ของแผ่นดินและ
เว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 
การประมวลผลรวดเร็ว ตลอดจนรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล 
และรองรับระบบ Responsive Web Design 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-24 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
24 โครงการพัฒนาระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Form) 
สำนักงาน ป.ป.ส. มีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการปฏิบัติงาน สามารถ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     

25 โครงการพัฒนาระบบการลงเบียนผ่าน QR Code สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดการข้อมูลการลงทะเบียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

 
ตาราง 4.2-10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจทิัล  
                  แผนงาน 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการพัฒนาระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที่สั่งตรวจสอบ

ทรัพย์สินยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. 
สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที ่สั ่งตรวจสอบ
ทรัพย์สินยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-25 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
2 โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนยาเสพติด (1386) 
สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบทีส่ามารถให้บริการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน
โมบายแอปพลิเคชัน ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
และระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

3 โครงการปรับปรงุเว็ปไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. เว็ปไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 
รูปแบบ เนื้อหาของข้อมูลที่เผยแพร่มีความน่าสนใจ รวมถึงทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้อย่าง
มั่นคงและปลอดภัย 

     

4 โครงการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (e-Learning) ด้านการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(e-Learning) สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ 

     

 
 
 
 
 
 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-26 

ตาราง 4.2-11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดจิิทัล  
                  แผนงาน 1 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล 

แผนงาน 1 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ให้มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม      

 
ตาราง 4.2-12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดจิิทัล  
                  แผนงาน 2 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Office : CIO) ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดจิิทัล 

แผนงาน 2 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Office : CIO) ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้มีทักษะในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยดีิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหารด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม      

 
 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-27 

ตาราง 4.2-13 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดจิิทัล  
                  แผนงาน 3 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล 

แผนงาน 3 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผ่านหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

     

 
ตาราง 4.2-14 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดจิิทัล  
                  แผนงาน 4 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล 

แผนงาน 4 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างปลอดภัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะทำงานผู้ประสานงาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับ      

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภายในสำนักงาน ป.ป.ส. 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศ
ภายในสำนักงาน ป.ป.ส. 

     



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 

หน้า 4-28 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล 

แผนงาน 4 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สำหรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างปลอดภัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ ชื่อโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 
3 โครงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างปลอดภัย 
ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและตระหนักในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

     

 



หน้า 5-1 

 

 
 

 
รายละเอียดโครงการประกอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ป.ส. 
ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2565  
 

บทนี้กล่าวถึงแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ด้านต่าง ๆ                    
ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการภายในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  ซึ่งโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการปรับปรุงรากฐานการพัฒนาการประยุกต์ใช้ และการบริหารจัดการ                   
ให้เกิดความยั่งยืน และการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป .ป.ส. 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างมั่นคงและปลอดภัย 
จะมุ ่งเน้นการดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั ้งในส่วนของระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และการสื่อสาร การจัดหาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์                
รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้อย่างมีเสถียรภาพ
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 1 แผนงาน 12 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

 5.1.1-1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
 ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. มีการลงทุนจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัต ิการ                  

และโปรแกรมสำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องกวาดภาพ 
(Scanner) เพื่อรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น แต่เนื่องจากเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อมาใช้งาน               
เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากใช้หน่วยประมวลผลที่ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว ซึ่งอาจส่งผล                   
ให้เกิดความยุ่งยากในการบำรุงรักษาเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอีกต่อไป รวมถึงไม่สามารถ
รองรับซอฟต์แวร์ อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสำนักงาน เวอร์ชั่นใหม่ ๆ หรือระบบสารสนเทศใหม่ ๆ 
ที่ถูกพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้สำนักงาน 
ป.ป.ส. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนทีท่ี่มีความสอดรับกับความต้องการ 
มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพในการใช้งาน จึงควรจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่มีประสิทธิภาพสูง          

บทที่ 5 
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มาใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม

สำนักงาน Printer และ Scanner เพื ่อรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่สำนักงาน ป.ป.ส. พัฒนาขึ้น 

2) เป้าหมาย 
- ในระยะเวลา 5 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 ถูกทดแทนด้วยเครื ่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสูง 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ทบทวนความต้องการ ประเภทการใช้งาน คุณสมบัต ิและจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน ป.ป.ส.                
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- จัดหาและติดตั ้งเคร ื ่องคอมพิวเตอร์ล ูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท ี ่มี
ประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี   
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม
สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- ควบคุม/ติดตามการรับประกันคุณภาพการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่จัดหาตามเง่ือนไขการรับประกัน 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.1-1 แผนการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ลำดั
บ 
ที่ 

กิจกรรม 
ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ทบทวนความตอ้งการเครื่อง 
คอมพิวเตอร ์ล ูกข ่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

                    

2 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก
ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์ ที่มี
ประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องที่มีอายุ
การใช้งานเกิน 10 ปี 

        
 

           

3 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สำหรับใช้งานเพ่ิมเติม 
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ในระยะเวลา 5 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุ

การใช้งานเกิน 10 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ถูกทดแทนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสูง 

6) งบประมาณดำเนนิการ 

ตาราง 5.1-2 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 85 25,800    2,193,000  
2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 10 72,000      720,000  
3 Scanner 56 29,000    1,624,000  
4 Printer ขาว-ดำ 100 16,000    1,600,000  

    5 Printer ส ี 56 12,000      672,000  
   รวม   6,809,000  

ตาราง 5.1-3 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 237 29,000 6,873,000 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 84 24,800 2,083,200 

   รวม 8,956,200 
ตาราง 5.1-4 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 146 25,800 3,776,800 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 6 25,800 202,800 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 45 25,800 1,161,000 
4 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย 
200 9,500 1,900,000 

   รวม 7,040,700 
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ตาราง 5.1-5 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 23 25,800 593,400 
2 เครื่องคอมพิวเตอร ์แบบที่ 2 15 33,800 507,000 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 25 25,800 645,000 
4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบที่ 1 3 10,000 30,000 
5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับกระดาษ A3 1 117,000 117,000 
6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบที่ 2 15 27,000 405,000 
7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำแบบที่ 2  5 15,000 75,000 
8 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 1 15,000 15,000 
9 เครื่องสแกนเนอร์แบบที่ 2 12 29,000 348,000 
10 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA 7 2,500 17,500 
11 เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง 11 89,681.81 986,500 
12 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที ่ม ีล ิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย 
700 12,000 8,400,000 

   รวม 12,139,400 
 

ตาราง 5.1-6 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1 194 25,800 5,005,200 
2 จอแสดงภาพคอมพิวเตอร์ชนิด LED 33 4,000 132,000 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 25,800 51,600 
4 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร ์ 37 15,000 555,000 
5 สแกนเนอร ์ 2 36,000 72,000 
6 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที ่ม ีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย 
700 12,000 8,400,000 

   รวม 14,215,800 
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 5.1.2-1  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
ในปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: 

LAN) เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระบบสารสนเทศ รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน

ข้อมูล รวมถึงแบ่งปันการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยปัจจุบันทิศทางเทคโนโลยี

ระบบเครือข่าย และจำนวนระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานอยู ่ในสำนักงาน ป.ป.ส. มีจำนวนมาก               

และระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลา ต้องการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่รวดเร็วในระดับ 10 Gbps เพื่อให้ระบบเครือข่ายหลักที่สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถรองรับ                

การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการให้บริการ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง

ระบบเครือข่ายหลัก 

1) วัตถุประสงค ์

- เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายท้องถิ่น และอุปกรณ์สลับสัญญาณ สำหรับรองรับ                

การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับ 10 Gbps  

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณข้อมูลและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับ

ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 

- ในระยะเวลา 3 ปีระบบเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการ                

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของเวลาทำการ 

- ในระยะเวลา 3 ปีระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเรียกใช้งาน

ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลได้ถึง 10Gbps 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- ศึกษาและทบทวนความต้องการของระบบเครือข่าย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง 

- จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่าย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  

- จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ 

- ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบเครือข่าย 

พร้อมให้บริการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.1-7 แผนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 การศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างระบบเครือข่ายเดิม     
 

   
2 จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ     

 
   

3 จัดหาและติดตั ้งอุปกรณ์เครือข่าย ณ สำนักงาน 
ป.ป.ส. ดินแดง 

     
 

  

4 ทดสอบการใช้งานระบบ และรับประกันคุณภาพ 
การใช้งานระบบเครือข่าย 

    
 

   

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ระบบเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส.  สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทำการ 
- ประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลในระดับ 10 Gbps 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.1-8 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) 1  10,890,000 10,890,000 
2 ค่าติดตั้งระบบสายสัญญาณ 1  1,200,000 1,200,000 
3 ค่าติดตั้ง/ปรับแต่งระบบ 1  830,000 830,000 

   รวม 12,920,000/ปี 
 
 

 5.1.3-1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย (เพิ่มเติม) 
  ในปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: 

LAN) เพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระบบสารสนเทศ รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน

ข้อมูล รวมถึงแบ่งปันการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยในปัจจุบันทิศทาง

เทคโนโลยีระบบเครือข่าย และจำนวนระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานอยู่ในสำนักงาน ป.ป.ส. มีจำนวนมาก     

และระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลา ต้องการการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลที่รวดเร็วในระดับความเร็ว 10 Gbps เพื่อให้ระบบเครือข่ายหลักที่สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถ
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รองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการให้บริการ จำเป็นต้องดำเนินการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลักสำรอง HA 

1) วัตถุประสงค ์

- เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายท้องถิ่น และอุปกรณ์สลับสัญญาณ สำหรับรองรับ

การเชื ่อมต่อระบบสารสนเทศ และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับ 10 

Gbps  

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณข้อมูลและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับ

ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

- เพื่อให้ระบบการเชื่อมต่อสารสนเทศสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

- ลดความเสียหายเนื ่องจากอุปกรณ์หลักเกิดการหยุดทำงานหรือเสียหาย                                        

โดยระบบสามารถทำงานทดแทนซึ่งกันและกันได้ 

- ปรับปรุงสายสัญญาณในห้อง Data Center ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน 

2) เป้าหมาย 

- ในระยะเวลา 3 ปีระบบเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของเวลาทำการ 

- ในระยะเวลา 3 ปีระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเรียกใช้งาน

ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลได้ถึง 10 Gbps 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- ศึกษาและทบทวนความต้องการของระบบเครือข่าย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง 

- จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่าย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  

- จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ 

- ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบเครือข่าย 

พร้อมให้บริการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.1-9 แผนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 การศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างระบบเครือข่ายเดิม 
 

   
2 จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ 

 
   

3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  
 

  
4 ทดสอบการใช้งานระบบ และรับประกันคุณภาพ การใช้งานระบบ

เครือข่าย 

 
   

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 

- ระบบเครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส.  สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทำการ 

- ประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลในระดับ 10 Gbps 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.1-10 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที่ 

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) 1 ชุด 4,579,600 4,579,600 

2 อุปกรณ์สลับสญัญาณปลายทาง (Access 
Switch) 

4 ชุด 217,531 870,124 

3 อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกชนิด 
Multi-mode 

54 ชุด 17,173.50 927,369 

4 ค่าติดตั้งระบบสายสัญญาณ 1  2,140,000 2,140,000 
5 ค่าติดตั้ง/ปรับแต่งระบบ 1  686,940 686,940 

   รวม 9,204,033 
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 5.1.4-1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
สำนักงาน ป.ป.ส. 

สำนักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื ่อให้บริการสำหรับหน่วยงานภายใน                     
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการพร้อมระบบปฏิบัติการ
ประเภท Windows Server และ Solaris รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพื ่อให้ระบบทำงาน
สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
  ในปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อให้บริการระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับงานที่หลากหลาย แต่เนื่องจากเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มีการเติบโต              
ที่รวดเร็วมาก เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรุ่นเก่าใช้หน่วยประมวลผลที่ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว จึงเกิด                 
ความยุ่งยากในการบำรุงรักษาไม่คุ้มทุนกับค่าเสื่อมราคา และการใช้งานซอฟต์แวร์หลายตัว จึงมีความ
ต้องการใช้งาน Memory / Storage มากขึ้น และเกิดปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ดังนี้  

▪ ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาด     
ยาเสพติดจังหวัด (PNARS) เมื่อมีการเข้าใช้งานจำนวนมาก ไม่สามารถออกรายงาน
ได้ และทำการตรวจสอบ Database Performance การใช้งาน Microsoft SQL 
พ บ ว ่ า  Processor Time ( SQL)  /  Physical Disk ( Read/ Write)  /  SQL 
Compilations มีการทำงานค่อนข้างหนัก ต้องทำการ Restart Service Microsoft 
SQL ทุกครั้ง ระบบจึงสามารถใช้งานและออกรายงานได้ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
แม่ข่ายที่มีการใช้งานนาน 8 ปี ไม่มีอะไหล่ในการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ 

▪ ไม่มีลิขสิทธิ์ Microsoft SQL Server รองรับระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดใหม่ 
เนื่องจากการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server มีการจัดหาเฉพาะสำหรับ
แต่ละระบบ เมื่อมีระบบงานเกิดใหม่ต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft SQL Server 
เพิ ่มเติมเนื ่องจากไม่สามารถใช้งานบนฐานข้อมูลเดิมได้เพราะอาจจะกระทบ                  
กับระบบเดิม ทำให้ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server มากขึ ้น ส่งผลให้               
การบริหารจัดการยุ่งยากมากขึ้น 

▪ ไม่มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงพอรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ               
เกิดใหม่ที ่กำลังพัฒนาได้ และจากทรัพยากรที ่เหลืออยู ่ หากมีระบบงานเดิมที่
ต้องการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นไม่สามารถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ ทั้งยังขาดเรื่องของ
การป้องกันความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบหยุดการทำงาน กรณีเกิดอุปกรณ์เสียหาย              
ไม่รองรับการทำงานทดแทนกันได้เนื่องจากไม่มีทรัพยากรในทำ Move Migrate 
เพื่อให้ระบบยังสามารถทำงานได้ซึ่งต้องเกิดการหยุดระบบ  และใช้เวลาในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
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 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน               
และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล จึงจำเป็นต้องจัดทำโครงการจัดหาเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                         
เพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ให้มีเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่มีความพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อให้บริการระบบสารสนเทศ                        
จึงจำเป็นต้องมีการจัดหาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนาและที่เกิดใหม่ ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

▪ โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน 
▪ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส์                 

(เฉพาะฐานข้อมูล) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

▪ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) 

▪ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
▪ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Call Center) 
▪ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิการใช้งานเครือข่ายอุปกรณ์ 

เคลื่อนที ่
▪ โครงการระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผูใ้ช้งานด้วยตนเอง (Password 

Self-Service) 
1) วัตถุประสงค ์

- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยีเสมือน 
(Virtualization Technology) มารองรับการทำงานระบบ และรองรับผู้ใช้งาน
ในปริมาณที่มากขึ้น ดังนี้  
▪ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  

และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) ในการ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่มีการใช้งานนาน 8 ปี รองรับการ
นำเขาขอมูล ดานยาเสพติดจากพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนทั้ง 81,962 หมูบาน/
ชุมชน, สถานศึกษา และสถานประกอบการทั่วประเทศ  

▪ รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนาและที่เกิดใหม่  
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานฐานข้อมูลในการ

จัดเก็บข้อมูลที่มีการใช้พื้นที่จำนวนมากขึ้น ให้กับระบบ ดังนี้   
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▪ ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  และระบบเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS)  

▪ รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่กำลังพัฒนาและที่เกิดใหม่  
- เพื ่อจัดหาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) บริหาร

จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การแบ่งหน้าที่การทำงานในช่วยแก้ปัญหาการ
ออกรายงานล่าช้า และระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทำเป็น Cluster 
Database รองรับความพร้อมใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา     
และรองรับการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  

2) เป้าหมาย 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่ม ีประสิทธิภาพรองรับ                

ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาด               
ยาเสพติดจังหวัด (PNARS) และรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่กำลัง
พัฒนาและที่เกิดใหม่ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะฐานข้อมูล) 
โครงการปรับปร ุงประสิทธ ิภาพระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Call Center) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์                  
การใช้งานเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงการระบบบริหารจัดการรหัสผ่าน
ผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Password Self-Service) และอื่น ๆ ในระยะเวลา 3 ปี  

- มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานฐานข้อมูลที่มีีการเรียกใช้
งาน การอ่าน-เขียน ได้รวดเร็วขึ้น รองรับระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA)   ระบบเฝ ้าระว ังการแพร ่ระบาดยาเสพต ิดจ ังหว ัด ( PNARS)                    
และรองร ับการพัฒนาระบบสารสนเทศที ่กำล ังพ ัฒนาและที ่ เก ิดใหม่                      
เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการวัสดุครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะฐานข้อมูล) และอื่น ๆ 

- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) ที ่สามารถบริหารจัดการ
ฐานข้อม ูลได ้จากตรงกลาง ไม ่เก ิดความยุ ่งยากในบร ิหารจ ัดการหลายที่                    
สามารถทำการรวมระบบฐานข้อมูลที ่ไม่มีความซ้ำซ้อนมาก ระบบที่ไม่ได้               
ใช้งานตลอดเวลาไว้รวมด้วยกัน หรือแยกระบบฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมาก
ตลอดเวลาออกเพื ่อให ้การบร ิหารจ ัดการและการป ้องก ันความเส ี ่ยง                     
ด้านฐานข้อมูลให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น มีความพร้อมใช้งานระบบจัดการ
ฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
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3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- จัดหาและติดตั ้งเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่รองรับเทคโนโลยีเสมือน 

(Virtualization Technology) พร้อมระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ PNARS / NISPA 
และระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- สร้าง Virtual Server สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วนของระบบ 
PNARS / NISPA ที่เป็น Physical Server เดิมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ใหม่ที่จัดหา พร้อมทำการยุบรวมและโอนถ่ายข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เดิมในส่วนของ PNARS/NISPA เข้าสู่ Virtual Server ที่สร้างขึ้น 

- สร้าง Virtual Server สำหรับเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล 
Official / Asean / Material บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่จัดหา 

- ติดต ั ้งใช ้งานเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์แม ่ข ่ายท ี ่รองร ับเทคโนโลย ีเสม ือน 
(Virtualization Technology) โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Clustering 

- ทดสอบการใช้งาน Virtual Server สำหรับเคร ื ่องคอมพิวเตอร ์แม่ข ่าย                       
ในส่วนของ PNARS/NISPA ที่ได้ทำการโอนถ่ายข้อมูล 

- ทดสอบการใช้งาน Virtual Server สำหรับสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบระบบฐานข้อมูล Official / Asean / Material  

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมลู (Storage) เพื่อรองรับการโอนถ่ายข้อมูล
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย PNARS/NISPA เดิมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้น               
ในอนาคต โดยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่จัดหาจะต้องสามารถรองรับ
การสำรองข้อมูลกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของสำนักงาน ป.ป.ส. ในลักษณะ
ของ Disk-to-Disk Storage แบบออนไลน์ 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Load Balance Server ทำงานแบบกระจาย Load 
ของ Application  

- ทำการเชื ่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที ่จ ัดหาและติดตั ้ง เข้ากับเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) 
และทำการทดสอบการเช่ือมต่อ 

- ทำการเชื ่อมต่อเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายที ่รองรับเทคโนโลยีเสมือน 
(Virtualization Technology) ที ่จัดหากับระบบสำรองข้อมูล และทำการ
ทดสอบการเชื่อมต่อ 

- พัฒนาการให้บริการใช้งานทรัพยากรเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่จัดหา              
และติดตั้งในรูปแบบของ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งหน่วยงาน
ด้าน IT ของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากร             
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ได้อย่างยืดหยุ ่น โดยสามารถเพิ ่มหรือลดทรัพยากรให้กับระบบงานที ่ได้                 
ตามความต้องการ รวมถึงสามารถเข้าถึงโครงสร้างระดับฮาร์ดแวร์บน Virtual 
Server เพื่อติดต้ังระบบงานได ้

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.1-11 แผนการดำเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ส. 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหา   
▪ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงาน (VM) 
▪ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) พร้อม Disk Shelf 
▪ อุปกรณ์กระจายโหลด (Server Load Balancer) 
▪ ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) 

    

2 สร้าง Virtual Server สำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วน
ของระบบ PNARS / NISPA ที่เป็น Physical Server เดิมบน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่จัดหา พร้อมโอนถ่ายข้อมูลเข้าสู่ 
Virtual Server ที่สร้างขึ้น 

 
   

3 สร้าง Virtual Server สำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วน
ของระบบระบบสารสนเทศอื่นๆ 

 
   

4 สร้าง Virtual Server สำหรบัเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
ฐานข้อมูล Pnars / Nispa / Official / Asean / Material / อื่นๆ  

  
 

 

5 เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดหาเข้ากับระบบสำรองข้อมูล     
6 ทดสอบและปรับจูนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดหาให้สามารถทำงานได้ตาม

ต้องการ 
    

7 อบรมการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดหาในโครงการ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 

- ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) ของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถรองรับการนำเข้าขอมูลพร้อมกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ผู้ใช้งาน 
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- ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน ระบบบริหารจัดการวัสดุ
ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ระบบสนับสนุน
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Call Center) ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์
การใช้งานเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งาน
ด้วยตนเอง (Password Self-Service) มีความพร้อมใช้งาน  

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.1-12 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
ที่ 

รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบเฝ้าระวังการ 
แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงาน (VM) 2 1,380,000 2,760,000 
2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) พร้อม Disk Shelf 1 2,500,000 2,500,000 
3 อุปกรณ์กระจายโหลด 

(Server Load Balancer) 
1 1,600,000 1,600,000 

4 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
System) 

10 450,000 4,500,000 

โครงการรองรบัการพัฒนาระบบสารสนเทศที่กำลงัพัฒนาและที่เกิดใหม่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงาน (VM) 1 1,380,000 1,380,000 

2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) พร้อม Disk Shelf 1 2,500,000 2,500,000 
3 อุปกรณก์ระจายโหลด 

(Server Load Balancer) 
1 1,600,000 1,600,000 

4 ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database 
System) 
 

14 450,000 6,300,000 

5 ค่าดำเนินงานโครงการ 
▪ ค ่ า ต ิ ด ต ั ้ ง แ ล ะ ก า ร ก ำ ห น ด ร ะ บ บ  

(Configuration and Installation) 
▪ ค่าโอนย้ายข้อมูลระบบงาน (Migration 

System) 

 
1 
 
1 
 

 
310,000 

 
350,000 
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ลำดับ 
ที่ 

รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

▪ ค่าปรับแต่งระบบ (Tuning System) 
▪ ค่าทดสอบระบบ (Testing System) 
▪ ค ่ า รายงานการทำงาน  ( Summary 

Report System) 
▪ ค่าอบรมการทำงานและอุปกรณ์ที่จัดหา 

1 
1 
1 
 
1 

150,000 
100,000 
80,000 

 
90,000 

   รวม 24,220,000 
 

5.1.5-1 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบงานด้านการสืบสวน สปป. 
  สำนักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ            
ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวน เพื่อให้บริการสำหรับหน่วยงานภายใน              
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการพร้อมระบบปฏิบัติการ
ประเภท Windows Server รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ระบบทำงานสามรถทำงานได้
อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
  ส่วนเทคโนโลยีการสืบสวน สำนักปราบปรามยาเสพติดเห็นควรจัดซื้อระบบอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์รองรับระบบงานด้านการสืบสวนดังกล่าว เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพการรายงานและการสั่งการให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการ               
เป็นศูนย์ที่มีความก้าวหน้าทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้อง เช่น  การจัดเก็บ
ข้อมูลประเภทรูปภาพ ข้อมูลคลิปวีดีโอที่มีการขยายเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ           
ในการให้บริการและการบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) มาใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข ่ายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวน ในรูปแบบ                 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการและการบริหารจัดการ 

- เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และสามารถใช้ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- เพื่อประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และงบประมาณการ
บำรุงรักษา 

- เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวน
มีความพร้อมใช้ (Availability) มีเสถียรภาพ (Reliability) และมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ (Efficiency) 

- เพื ่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจากการดำเนินงานปรับปรุงประสิทธิภาพ    
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นได้ 

2) เป้าหมาย 

- เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวน                   
ของสำนักงาน ป.ป.ส. มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานระบบปัจจุบันและในอนาคต 

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวน
ของสำนักงาน ป.ป.ส. มีความพร้อมใช้งาน (Availability) ทั้งในส่วนกลาง             
และส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทำการ 

- มีการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวน อาทิ ระบบอ่านป้าย
ทะเบ ียนอัตโนม ัต ิ  (License Plate)  ระบบบันท ึกและตรวจจ ับใบหน้า                
ระบบกล้องสืบสวน  ระบบบันทึกสนทนาเรือนจำ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล               
ต่าง ๆ สามารถให้บริการได้อย่ามีประสิทธิภาพ 

- ส่วนกลางและสำนักงานภาคฯสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวน  
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- จัดหาและติดตั ้งเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่รองรับเทคโนโลยีเสมือน 
(Virtualization Technology) พร้อมระบบปฏิบัต ิการ เพื ่อรองร ับการใช้งาน                
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วนของ Intranet และ Internet Zone ทั้งในส่วน
ของเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่ม ีสถาปัตยกรรมแบบ x86-based และ 
SPARC-based และรองรับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

- บริหารจัดการจัดสรรการใช้ทรัพยากร Virtual Server สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเดิม บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่จัดหาและติดตั้ง  พร้อมทำ                 
โอนถ่ายข้อมูลเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื ่อรองรับการทำงาน สามารถ
โยกย้ายระบบไปทำงาน ณ สภาพแวดล้อมที่ปกติ สามารถให้บริการได้โดย               
ไม่หยุดชะงัก 

- ติดตั้งใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization 
Technology) โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Clustering 
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- ทดสอบการใช้งาน Virtual Server สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่ทำการ
โอนถ่ายข้อมูลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) เพื่อรองรับการโอนถ่ายข้อมูล
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่จัดหาและติดตั้งต้องสามารถรองรับการสำรองข้อมูล
กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของสำนักงาน ป.ป.ส. ในลักษณะของ Disk-to-Disk 
Storage แบบออนไลน ์

- ทำการเชื ่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที ่จ ัดหาและติดตั ้ง เข ้ากับเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) 
และทำการทดสอบการเช่ือมต่อ 

- ทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization 
Technology) ที่จัดหากับระบบสำรองข้อมูล และทำการทดสอบการเชื่อมต่อ 

- พัฒนาการให้บริการใช้งานทรัพยากรเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที ่จ ัดหา                 
และติดตั้งในรูปแบบของ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งหน่วยงาน
ด้าน IT ของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรได้
อย่างยืดหยุ่น โดยสามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรให้กับระบบงานที่ได้ตาม             
ความต้องการ รวมถึงสามารถเข้าถึงโครงสร้างระดับฮาร์ดแวร์บน Virtual 
Server เพื่อติดต้ังระบบงานได ้

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.1-13 แผนการดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบงานด้านการสืบสวน สปป. 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงานสืบสวน     
2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) 

 
   

3 โอนถ่ายข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Virtual Server เพื่อรองรับโยกย้าย
ระบบเมื่อเกิดสภาพแวดล้อมผิดปกต ิ

 
   

4 ทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และทำการทดสอบการเชื่อมต่อ   
 

 
5 ทดสอบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ที่ทำการ

ถ่ายโอนข้อมูลให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
    

6 พัฒนาการให้บริการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในรูปแบบของ IaaS     
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 

- ระบบสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกัน     
และปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.1-14 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบงานด้านการ
สืบสวน สปป. 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบรวมศูนย์
สำหรับบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายเสมือน (VM) 

3 1,123,500 3,370,500 

2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล All-Flash ขนาด                
ความจุ 100 TB 

1 11,041,000 11,041,000 

3 ค่าดำเนินการติดต้ังและย้ายระบบงาน 1 588,500 588,500 

   รวม  15,000,000 

5.1.6-1 โครงการย้ายระบบข้อมูลเพื่อติดตั้งบนระบบ Cloud Computing  
         สำนักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้มีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้บริการสำหรับหน่วยงานภายใน               
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลของระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดนั้น 
มีลำดับช้ันความลับจัดเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่ง การให้บริการระบบสารสนเทศจึงแบ่งตามลักษณะการใช้งาน
และสิทธิการใช้งานเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบงาน 

การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศใช้เทคโนโลยี
เสมือน (Virtualization Technology) ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีขั ้นพื ้นฐานของระบบ Cloud Computing 
เพื ่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรของเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสามารถ              
ใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวในอนาคต                
ซึ ่งทรัพยากรของเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส. มีจำนวนจำกัดรองรับระบบงาน                    
ได้บางส่วน เพื่อไม่ให้ระบบสารสนเทศเกิดปัญหาในการให้บริการ การนำระบบสารสนเทศติดตั้งบนระบบ 
Cloud Computing จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการพิจารณาการใช้งาน 

โครงการย้ายระบบข้อมูลเพื ่อติดตั ้งบนระบบ Cloud Computing เป็นช่องทางหนึ่ง           
ในการใช้งาน เพื่อลดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในแง่การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลดระยะเวลา                 
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ในการติดตั้ง เพิ่มลดทรัพยากรต่างๆ ได้ตามความจำเป็น และการพิจารณาระบบสารสนเทศในระยะแรก
นี้เลือกระบบงานที่มีลักษณะเป็นระบบเวปไซด์ข้อมูล เป็นระบบเดียวไม่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล
ภายในสำนักงาน ป.ป.ส. ใช้งานทั่วไปไม่เป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้ ตามความเหมาะสมและไม่ขัด
กับนโยบายรักษาความปลอดภัยขององค์กร  

1) วัตถุประสงค ์
- ย้ายระบบเวปไซด์ข้อมูลที่เหมาะสม ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ติดตั้งบนระบบ Cloud 

Computing  
2) เป้าหมาย 

- ระบบเวปไซด์ข้อมูล ของ สำนักงาน ป.ป.ส. มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อม
ใช้งานให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษาความเหมาะสมและทบทวนความต้องการย้ายระบบเวปไซต์ข้อมูล                 

เพื่อติดตั้งบนระบบ Cloud Computing  
- ประสานงานเพื่อขอใช้ระบบผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing  
- ติดตั้งระบบเวปไซด์ข้อมูลบนระบบ Cloud Computing  
- ทดสอบการใช้งานระบบเวปไซด์ข้อมูลบนระบบ Cloud Computing 
- ใช้งานจริงระบบเวปไซด์ข้อมูลบนระบบ Cloud Computing 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.1-15 แผนการดำเนินโครงการย้ายระบบข้อมูลเพื่อติดตั้งบนระบบ Cloud Computing  

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความเหมาะสมและทบทวน
ความต้องการย้ายระบบเวปไซด์
ข้อมูลเพื ่อติดตั ้งบนระบบ Cloud 
Computing 

                    

2 ประสานงานเพื่อขอใช้ระบบผู้
ให้บรกิารระบบ Cloud 
Computing 

        
 

           

3 ติดตั้งระบบเวปไซด์ข้อมูลบนระบบ 
Cloud Computing 

        
 

           

4 ทดสอบการใช้งานระบบเวปไซด์
ข้อมูลบนระบบ Cloud Computing 
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5) ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- งบประมาณลดลงสำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและค่าไฟฟ้า  
- การเพิ ่มจำนวนเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายและการขยายความสามารถ                     

ของระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- การใช้บริการระบบสารสนเทศสำหรับประชนชนมีความน่าเชื่อถือและพร้อม             

ใช้งานตลอดเวลา 
6) งบประมาณดำเนินการ (ไม่มี) 

 
 5.1.7-1 โครงการจัดหาเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) สำนักงาน ปปส. ภาค 1 และ ปปส.
ภาค 7 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. มีหน้าที ่ให้บริการระบบสารสนเทศ                
และระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งในส่วนของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายระบบ
อินทราเน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสาย (LAN) และอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายไปยังสำนักงาน ป.ป.ส. 
ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน ทางสำนักงานจะมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์สื่อสารที่รองรับ
การใช้งานแบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งในการใช้งานระบบเครือข่ายจำเป็นจะต้องมีการ
บริหารจัดการที่ดีมีความปลอดภัยต่อผู ้ใช้ งานต่อข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งาน                    
อีกทั้งยังจะเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางราชการมิให้รั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกซึ่งอาจจะ
ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง  
            เพื่อให้การบริการสารสนเทศบนระบบอินทราเน็ตและระบบอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพ
และสามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ทั้งหมดจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายไร้สายในการให้บริการระบบสารสนเทศ 
ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้ใช้เป็นเครื่องมือ             
ช่วยในการปฏิบัติราชการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN)       

ให้สำนักงาน ปปส. ภาค 1 และ สำนักงาน ปปส. ภาค 7 ใช้งาน 

- เพื ่อจัดหาอุปกรณ์ที ่สามารถบริหารจัดการในด้านระบบความปลอดภัย                   

ของการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 

- เพื่อจัดหาระบบควบคุมและบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายแบบรวมศูนย์ 
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- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายภายในสำนักงาน ป.ป.ส. ให้เกิดประสิทธิภาพสูง

สามารถรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ คลอบคลุมทุกการใช้งานทั้งในสำนักงาน 

ป.ป.ส. ส่วนกลางและสำนักงานภาค 

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในสำนักงาน ป.ป.ส.   

ให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทุกที่ ด้วยเทคโนโลยี แบบเครือข่าย

ไร้สาย (Wireless LAN) 

2) เป้าหมาย 

- สำนักงาน ปปส. ภาค 1 และ สำนักงาน ปปส. ภาค 7 มีการให้บริการระบบ

เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ

ภายในสำนักงาน 

- สำนักงาน ปปส. ภาค 1 และ สำนักงาน ปปส. ภาค 7 มีระบบเครือข่าย             

ที่รองรับกับอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา            

ที่ใช้งานเครือข่ายแบบไร้สายได ้

- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการเครือข่ายแบบรวมศูนย์ที ่สามารถ

บริหารจัดการเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้ทั้งองค์กร 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- จัดหาอุปกรณ์ Wireless Access Point จำนวน 20 ชุด 

- จัดหาอุปกรณW์ireless Controller จำนวน 2 ระบบ 

- ผู้รับจ้างทำการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์ดังต่อไปนี ้

▪ ติดตั้งสายสัญญาณคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อ Wireless Access point           

ที่อาคารสำนักงาน ปปส. ภาค 1 อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

และสำนักงาน ปปส. ภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

▪ ติดตั้งและปรับแต่ง อุปกรณ์ Wireless Access Point ที่อาคารสำนักงาน 

ปปส. ภาค 1 อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี และสำนักงาน ปปส. 

ภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

▪ ในการติดตั้งถ้าไม่มีตู้ Rack ให้ผู้รับจ้างต้องจัดหาตู้ Rack ให้ 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณ (ACCESS SWITCH) ที่ใช้เชื่อมต่อ            

กับ Wireless Access Point ในการติดตั้งถ้าไม่มีตู้ Rack ให้ผู้รับจ้างต้องจัดหา             

ตู้ Rack ให้ด้วยที่ติดตั้งในโครงการให้มีจำนวนเพียงพอในการติดตั้งในโครงการนี้ 
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- ผู้รับจ้างจะต้องปรับแต่งระบบเครือข่ายไร้สายทั้งระบบให้ใช้งานมีเสถียรภาพ

สูงสุดและมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน และง่ายต่อการบริหารจัดการ                

และการดูแลรักษา 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา ฉบับภาษาไทย จำนวน               

20 ชุด 

- ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบสัญญาณของ Wireless Access Point  เพื่อทำการ

ออกแบบจุดติดตั้งก่อนทำการติดตั้งจริงโดยส่งแบบผัง Designs Network Diagram 

ให ้คณะกรรมการตรวจร ับหร ือผ ู ้ควบคุมการติดตั ้งของสำนักงาน ป.ป.ส.                           

ได้พิจารณาเพื่ออนุมัติต่อไป 

- ผู ้รับจ้างจะต้องจัดทำผัง Network Diagram ในการติดตั ้งระบบเครือข่าย               

ไร้สายทั้งระบบพร้อมส่งมอบให้ในการส่งมอบงานโครงการดังกล่าว 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.1-16 แผนการดำเนินโครงการจัดหาเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) สำนักงาน 
ปปส. ภาค 1 และ สำนักงาน ปปส. ภาค 7 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาอุปกรณ ์     
2 ดำเนินการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ ์

 
   

3 ตรวจสอบ/ทดสอบสัญญาณ 
 

   
4 ส่งมอบคู่มือการใช้งาน   

 
 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 

- สำนักงาน ปปส. ภาค 1 และสำนักงาน ปปส. ภาค 7  สามารถเชื ่อมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตและสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้บนทุกอุปกรณ์ และทุกที่
ภายในสำนักงาน ด้วยเทคโนโลยี แบบเครือข่าย ไร้สาย (Wireless LAN) ที ่มี               
ความปลอดภัย 

6) งบประมาณดำเนินการ 
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ตาราง 5.1-17 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) สำนักงาน 
ปปส. ภาค 1 และ ปปส. ภาค 7 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ควบคุมการกระจายสัญญาณแบบไร้
สาย (Wireless Controller) 

2 91,699 183,398 

2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย 
(Wireless Access Point) พร้อม Power 
Injector 

20 28,997 579,940 

3 อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switch) 4 42,960.50 171,842 
4 อุปกรณ์แปลงสัญญาณ 8 18,190 145,520 
5 ค่าติดตั ้งสายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์ใน

โครงการ 
2 139,100 278,200 

   รวม   1,358,900 
 

5.1.8-1 โครงการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
  สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                 
ของประเทศซึ่งได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ครอบคลุมภารกิจตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งการบริหารจัดการให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องมีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั ่วโมง  ศทส. จึงได้จัดทำ
แผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของห้องศูนย์คอมพิวเตอร์  (Business Continuity Plan: 
BCP) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้มีการจัดเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการปฏิบัติในการรับมือ กรณีเกิด
วิกฤติการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ ภัยพิบัติ วินาศกรรม และการประท้วงต่าง ๆ ซึ่งอาจทำให้ระบบ
คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง (ดินแดง) ไม่สามารถให้บริการได้ ศทส. จึงได้จัดทำศูนย์
คอมพิวเตอร์สำรอง ณ สำนักงาน ปปส. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ
ระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานภายในสำนักงาน ป.ป.ส. ได้อย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  หมวด 4                 
การวัดการวิเคราะห์  และการจัดการความรู ้  และเกณฑ์การตรวจประเมินข้อมูลเชิงป ระจักษ์            
ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง                 
ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  ดังนั้น ศทส. จึงมีความจำเป็นที่ต้องทำการทดสอบแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าสามารถดำเนินการกู้คืนระบบสารสนเทศ 
ตามที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้มีการทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
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1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อฝึกอบรมขั้นตอนวิธีการ ซักซ้อมความเข้าใจในกิจกรรม เมื่อเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉิน 
- เพื ่อฝึกปฏิบัติซักซ้อมการอพยพไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและการ

ปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
- เพื่อฝึกปฏิบัติซักซ้อมการกู้คืนระบบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (สำนักงาน 

ปปส. ภาค 3) 
- เพื่อประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมว่าเป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว ้

2) เป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตามการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan 
: BCP)  และมีความพร้อม/ทักษะในการปฏิบัติงานเมื ่อเกิดสถานการณ์                
เหตุฉุกเฉิน   

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ทบทวนขั้นตอนวิธีการ ซักซ้อมความเข้าใจในกิจกรรม ตามแผนการบริหาร

ความต ่อ เน ื ่ อ ง ในการดำเน ินงาน (Business Continuity Plan : BCP)                 
ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

- ทดสอบการอพยพและกู้คืนระบบตามแผนการบริหารความต่อเนื่องในการ
ดำเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.1-18 แผนการดำเนินโครงการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan : BCP) 

ลำดับ

ที่ 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 การอพยพเจ ้าหน ้าท ี ่ ไปย ังสถานที่

ปฏิบัติงานสำรอง 

                    

2 การเดินทางไปนำเทปสำรองข้อมูลจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
                   

3 ก ู ้ ค ื นข ้ อม ู ลและระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 
                   

4 กู้คืนข้อมูลและระบบสารสนเทศยาเสพติด   
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ลำดับ

ที่ 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

5 ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ                     

6 สรุปผลการทดสอบแผน BCP                     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- จำนวนชั่วโมงกู้คืนระบบและการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื ่องในการ

ดำเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP) ของสำนักงาน ป.ป.ส. ต้องไม่เกิน 
12 ชั่วโมง 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.1-19 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (42,000 บาท/ปี) 

ลำดับ 
ที่ 

รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องฯ 40 500 20,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมอพยพไปยังศูนย์สำรอง 20 1,000 20,000 

   รวม 42,000/ป ี
 

5.1.9-1 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล  
 ข้อมูลด้านยาเสพติดถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ในปัจจุบัน สนับสนุนภารกิจหลักด้านต่างๆ และมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดแนวทางและนโยบาย                   
ด้านการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติด ในปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. มีการสำรองข้อมู ลในสอง
รูปแบบหลักได้แก่ การสำรองข้อมูลลงเทป (Tape Backup) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : 
DC) และการสำรองข้อมูลไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง  (Data Recovery Site: DR) โดยการนำเทป
สำรองข้อมูลไปกู ้คืนข้อมูล (Restore) และมีการทำ Replication ข้อมูลระบบสารสนเทศที ่สำคัญ                 
ไปกู้คืนระบบสารสนเทศตามแผนการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื ่อสาร (Business Continuity Plan : BCP) ผ่านระบบเครือข่ายทางไกลด้วยการทำงาน                 
แบบใช้งานชั่วคราว เพื่อให้ได้ระยะเวลาการกู้คืนระบบสารสนเทศตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้

ระบบสำรองข้อมูลเดิมมีการใช้งานมานานกว่า 11 ปี มีความล้าสมัยไม่สามารถสำรอง
ข้อมูลระบบเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ที่เพิ ่มมากขึ ้นในปัจจุบันได้ ทำให้                                   
ต้องมีการเพิ ่มขั ้นตอนการสำรองข้อมูลของ เครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข ่ายเสมือน (Virtual Server)                   
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ในการขึ้นเทปบันทึกข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูลที่มากับระบบปฏิบัติการ Virtual Server           
ในเวอร์ชั่นเก่า สำรองข้อมูลลงบนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก่อนนำขึ้นบนระบบเทป และปัจจุบันซอฟต์แวร์
สำรองข้อมูลที่มากับระบบปฏิบัติการไม่มีการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ การอัพเดทเวอร์ชั่น
ระบบปฏิบัติการของ Virtual Server ไม่สามารถทำได้ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล Virtaul Server 
ใหม่มาทำงานทดแทนซอฟต์แวต์เดิมที ่มีอยู ่ และมีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื ่องฯ (BCP)                
เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง จังหวัดนครราชสีมา 
เป็นประจำทุกปี โดยทดสอบกระบวนการดำเนินงานทั้งหมดในภาพรวม และการทดสอบการกู้คืนระบบ
สารสนเทศเป็นขั้นตอนหนึ่งของแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ผลการทดสอบการกู้คืนระบบเริ่มใช้เวลา                                              
มากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบสารสนเทศ                 
การอ่านข้อมูลจากเทปใช้เวลามากขึ้น ทำให้ผลการทดสอบในภาพรวมของแผน BCP เกินระยะเวลา              
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทรัพยากรของอุปกรณ์จัดข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่เพียงพอ               
กับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบสารสนเทศที่ต้องการเพ่ิมขึ้น  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส.  จึงกำหนดโครงการเสริมประสิทธิภาพ
ระบบสำรองข้อมูลนี้ไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 256 1-2565                 
เพื่อปรับปรุงระบบสำรองข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสำรองข้อมูล      
และการกู้คืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน  มีระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศที่สำคัญเพิ่มขึ้น  มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง             
ในการกู้คืนระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น และรองรับการถ่ายโอนข้อมูล ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก                
กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองในอนาคตได ้

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ส. 
- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) มารองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศตาม
แผนการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BCP) 

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองการกู้คืนระบบตามแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องการดำเนินงาน (BCP) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (จังหวัดนครราชสีมา) 
ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสำรองข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสม  

ต่อการใช้งาน 
- พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสำรองโดยรวมลดลง โดยอาศัยเทคโนโลยี Deduplication 
- ระบบสารสนเทศที่ทำการสำรองข้อมูลสามารถกู้คืนระบบตามแผนการบริหาร

ความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BCP) 
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3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการสำรอง 
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลที ่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data 

Center : DC)  สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster 

Recovery Centre : DR) สำนักงาน ปปส. ภาค 3 
▪ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (X86-based) สำหรับติดตั้งที่ DR-Site 
▪ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับติดตั้งที่ DR-Site 

- จัดการสำรองข้อมูลเดิมบนระบบสำรองข้อมูลใหม ่
- ทดสอบการใช้งานระบบสำรองข้อม ูลที ่  Data Center (DC) และทดสอบ                 

การสำรองข้อมูลไปยัง DR-Site 
- ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนระบบที่ Data Center และที่ DR-Site 
- ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบการสำรองข้อมูลที ่ (Data Center : DC)    

และที่ (Disaster Recovery Centre : DR) 
4) แผนการดำเนินการ 

ตาราง 5.1-20 แผนการดำเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการสำรอง     
2 จัดหาและติดตัง้อุปกรณร์ะบบสำรองข้อมูลทีศู่นย์คอมพิวเตอร์หลัก 

(Data Center : DC)  สำนกังาน ป.ป.ส. ดินแดง  
    

3 จัดหาและติดตัง้อุปกรณร์ะบบสำรองข้อมูลทีศู่นย์คอมพิวเตอร์สำรอง 
(Disaster Recovery Centre : DR) สำนักงาน ปปส. ภาค 3  

    

4 จัดการสำรองข้อมูลเดิมบนระบบสำรองข้อมูลใหม ่     
5 ทดสอบการใช้งานระบบสำรองข้อมูลที่ Data Center (DC) และทดสอบ

การสำรองข้อมูลไปยัง DR-Site 
    

6 ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนระบบที่ Data Center และที่ DR-
Site 

    

7 ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบการสำรองข้อมูลที่ (Data Center : 
DC)  และที่ (Disaster Recovery Centre : DR) 
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- พื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองมีขนาดลดลง 
- เวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูลลดลง 
- การกู้คืนระบบใช้ระยะเวลาลดลง 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.1-21 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล  

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (x86-based) 
สำหรับติดตั้งที่ DR   

1 900,000 900,000 

2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับติดตั้งที่ DR 1 3,750,000 3,750,000 
3 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล 

สำหรับติดตั้งที่ DC 
1 2,500,000 2,500,000 

4 ค่าดำเนินการติดต้ัง และย้ายระบบงาน 
ปรับเปลี่ยนระบบสำรองข้อมูลที่ DC และ DR 

1 450,000 450,000 

   รวม 7,600,000 

        

 5.1.10-1 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (เพิ่มเติม) 
     ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. มีการสำรองข้อมูลในสองรูปแบบหลักได้แก่ การสำรอง

ข้อมูลลงเทป (Tape Backup) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : DC)  และการสำรองข้อมูล       
ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ((Disaster Recovery Centre : DR) โดยการนำเทปสำรองข้อมูลไปกู้คืน
ข้อมูล (Restore) และมีการทำ Replication ข้อมูลระบบสารสนเทศที่สำคัญไปกู้คืนระบบสารสนเทศ
ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business 
Continuity Plan : BCP) ผ่านระบบเครือข่ายทางไกลด้วยการทำงานแบบใช้งานชั่วคราว เพื่อให้ได้
ระยะเวลาการกู้คืนระบบสารสนเทศตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  และมีการทบทวนแผนบริหารความ
ต่อเนื่องฯ (BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประจำทุกปี โดยการทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศเริ่มใช้เวลามากขึ้นตั้งแต่       
ปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบสารสนเทศ การอ่านข้อมูล
จากเทปใช้เวลามากขึ้น การทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศในปี พ.ศ. 2558 ใช้เวลา 15 ชั ่วโมง                    
ทำให้การทดสอบในภาพรวมของแผน BCP เกินระยะเวลาตามเป้าหมายที ่ตั ้งไว้ และทรัพยากร                
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ของอุปกรณ์จัดข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่เพียงพอกับการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบ
สารสนเทศที่ต้องการเพ่ิมขึ้น 

โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (เพิ่มเติม) นี้เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณ
บางส่วน และยังขาดเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SPARC-based) และ ลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์การทำ 
Replication ของการสำรองข้อมูลระหว่าง DC และ DR  หากไม่ได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณ             
จะเกิดผลกระทบ ดังนี้ 
 - การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ไม่สามารถ
เปิดใช้งานระบบย่อยของระบบ NIS พร้อมกันได้  ต้องเปิดใช้งานได้ทีละระบบย่อย ซึ่งจะมีผลกระทบ               
ต่อการปฏิบัติงานหากต้องการค้นหาข้อมูลจากหลายระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจะไม่สามารถทำงานได้
สะดวกครบถ้วน และไม่สามารถรองรับกับระบบสารสนเทศที่สำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคตได ้
 - หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือศูนย์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย การกู้คืนระบบ
สารสนเทศที่สำคัญต้องใช้เวลามากในการกู้คืนข้อมูลจากเทปข้อมูล และการทบทวนแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 
การกู้คืนข้อมูลใช้ระยะเวลามากขึ้นไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  
 - ไม่มีลิขสิทธิ์การทำ Replication ของการสำรองข้อมูลระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
กับศูนย ์คอมพิวเตอร์สำรองและไม่รองรับการสำรองข้อมูลที่ใกล้เคียงปัจจุบัน 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อให้การกู้คืน
ระบบสารสนเทศ ที่สำคัญตามแผนบริหารความต่อเนื่องพร้อมให้บริการตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
รองรับการสำรองข้อมูลที่ใกล้เคียงปัจจุบัน มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศ         
ที่สำคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต และโครงการสามารถทำงานทั้งหมดได้อย่างสมบรูณ์ครบถ้วน 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) มารองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศตาม
แผนการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BCP) 

- เพื ่อจัดทำระบบสำรองข้อมูลในลักษณะของ Disk-to-Disk Storage Backup 
แบบออนไลน์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (จังหวัดนครราชสีมา) ของสำนักงาน 
ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการระบบสารสนเทศยาเสพติดของสำนักงาน 

ป.ป.ส. มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานระบบปัจจุบันและในอนาคต 
- ระบบสารสนเทศที่ทำการสำรองข้อมูลแบบออนไลน์สามารถกู้คืนระบบได้ตาม

เป้าหมายของแผนการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (BCP) 
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3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการสำรอง 
- จัดหาและติดตั้งลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูล ในลักษณะของ 

Online Backup สำหรับติดตั้งที่ DR และ DC 
- จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SPARC-based) ที่ Data Recovery 

Site สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 (จ.นครราชสีมา)  
- ทำการ Replication สำรองข้อมูลไปยงั Data Recovery (DR) Site 
- ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนระบบที ่Data Recovery (DR) Site  
- ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบ Replication ของการสำรองข้อมูล Data 

Center (DC) และที่ Data Recovery (DR) Site 
- รับประกันคุณภาพการใช้งานระบบสำรองข้อมูล พร้อมให้บริการบำรุงรักษาตาม

เงื่อนไขการรับประกัน 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.1-22 แผนการดำเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (เพิ่มเติม)  

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการสำรอง     
2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหา   

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SPARC-based) สำหรับติดตั้งที่ DR 
- ลิขสิทธิซ์อฟต์แวร์การทำ Replication ของการสำรองข้อมูล 

สำหรับติดตั้งที่ DR และ DC 

 
   

3 ทำการ Replication สำรองข้อมูลไปยัง Data Recovery (DR) Site 
 

   
4 ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนระบบที ่Data Recovery (DR) Site   

 
 

5 ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบ Replication ของการสำรองข้อมูล 
Data Center (DC) และที ่Data Recovery (DR) Site 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- มีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง      

ได้รวดเร็วขึ้น ทำให้การกู้คืนระบบสารสนเทศที่สำคัญเป็นไปตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องพร้อมให้บริการตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงรองรับการสำรอง
ข้อมูลที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำรองที่มีความใกล้เคียงข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด และมี
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ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการกู ้คืนระบบสารสนเทศที่ สำคัญเพิ ่มขึ้น         
ในอนาคตได ้

- เกิดภาวะฉุกเฉินที่ DC สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดใช้งาน ระบบงานสารสนเทศยาเสพติด 
(NIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDF) ระบบงานการบริหารจัดการบัญชี
ผู้ใช้ (AD) และรองรับระบบเพิ่มใหม่ที่สำคัญ ในเวลา 3 ชม.  และรองรับข้อมูล
ย้อนหลังภายใน 30 นาที ถึง 1 วัน 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.1-23 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (เพิ่มเติม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SPARC-based) 
สำหรับติดตั้งที่ DR 

1 1,999,998 
 

1,999,998 
 

2 ลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์การทำ Replication ของการ
สำรองข้อมูล สำหรับติดตั้งที่ DR และ DC 

6 429,667 2,578,002 

3 ค่าดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
การทำ Replication การสำรองข้อมูลที่ DC และ DR 

1 - - 

   รวม 4,578,000 

 
5.1.11-1 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (ระยะที่ 2)  

 ข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื ่อนการทำงาน                   

ของสำนักงาน ป.ป.ส. ในปัจจุบัน สนับสนุนภารกิจหลักด้านต่าง ๆ และมีส่วนสำคัญต่อการกำหนด

แนวทางและนโยบายด้านการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติด  

 ในปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. มีการสำรองข้อมูลในสองรูปแบบหลักได้แก่ การสำรอง

ข้อมูลลงเทป (Tape Backup) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : DC)  และการสำรองข้อมูล               

ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Centre : DR) โดยการนำเทปสำรองข้อมูลไปกู้คืน

ข้อมูล (Restore) และมีการทำ Replication ข้อมูลระบบสารสนเทศที่สำคัญไปกู้คืนระบบสารสนเทศ

ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business 

Continuity Plan : BCP) ผ่านระบบเครือข่ายทางไกล เพื่อให้ได้ระยะเวลาการกู้คืนระบบสารสนเทศตรง
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ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และในส่วนของการสำรองข้อมูลลงเทปนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. มีตู้สำรองข้อมูล 

(Tape Library) ที่ล้าสมัย ใช้งานมานานกว่า 9 ปี มีอัตราความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่สูงมาก ทำให้ใช้

เวลาในการสำรองข้อมูลนานเนื่องจากมีปริมาณข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดและข้อมูลของระบบ

สารสนเทศต่าง ๆ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ต้องการสำรองข้อมูลเป็นจำนวนมาก การสำรองข้อมูลในแต่

ละครั้งมีปริมาณมาก มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และการสำรองข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสำรองข้อมูลภายใน

ที่มีความเร็วไม่สูง ส่งผลให้ใช้เวลาในการสำรองข้อมูลมาก ประกอบกับมีข้อจำกัดในระบบสำรองข้อมูล 

ดังนี้  

 1. ตู้สำรองข้อมูล (Tape Library) ที่ติดต้ังที่ DC ล้าสมัย ใช้งานมานานกว่า 9 ปี มีอัตรา

ความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่สูงมาก (LTO-5 อัตราการส่งข้อมูล 280 MB/s) แต่ต้องสำรองมูลด้วย 

LTO-4 เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลที่ DR ได ้

 2.  ตู ้สำรองข้อมูล (Tape Library) ที่ติดตั ้งที่ DR ล้าสมัย ใช้งานมานานกว่า 11 ปี       

มีอัตราความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่สูงมาก (LTO-4 อัตราการส่งข้อมูล 245 MB/s) 

 3. การสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายสำรองข้อมูลภายในที่มี

ความเร็ว  ไม่สูง ส่งผลให้ใช้เวลาในการสำรองข้อมูลมาก (Network Interface ๑ Gbps Ethern 

 4. ลิขสิทธิ ์การทำสำรองข้อมูลแบบลดความซ้ำซ้อนแบบไม่จำกัดจำนวนเครื ่อง                     

ไม่ครอบคลุมจำนวนพื้นที่การสำรองข้อมูล 

 จึงจำเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพระบบ
สำรองข้อมูลโดยรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้คืนข้อมูลทั้งในส่วนของ DR/DC จากเดิมที่มีการกู้คืน
ข้อมูลจากเทปสำรองข้อมูล เป็นการกู้คืนข้อมูลโดยตรงจากดิสก์ ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น และลดความ
ผิดพลาดจากการเสียหายของเทปสำรองข้อมูล  

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ส. 

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลสำหรับสำนักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสำรองข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูลชนิดเทปลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการสำรอง 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data 

Center : DC)  สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  
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- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster 

Recovery Centre : DR) สำนักงาน ปปส. ภาค 3  

- ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบสำรองข้อมูล 

พร้อมให้บริการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

- ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบการสำรองข้อมูลที ่ (Data Center : DC)        

และที่ (Disaster Recovery Centre : DR) 

4) แผนการดำเนินการ 

ตาราง 5.1-24 แผนการดำเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (ระยะที่ 2) 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที ่ต้องการ

สำรอง 
    

2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
หลัก (Data Center : DC)  สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  

    

3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
สำรอง (Disaster Recovery Centre : DR) สำนักงาน ปปส. 
ภาค 3  

    

4 ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบสำรอง
ข้อมูล พร้อมให้บริการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

    

5 ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบการสำรองข้อมูลที ่ (Data 
Center : DC)  และที่ (Disaster Recovery Centre : DR) 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- พื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลสำรองมีขนาดลดลง 

- เวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูลลดลง 

6) งบประมาณดำเนินการ 
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ตาราง 5.1-25 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (ระยะที่ 2)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที่ 

รายการ จำนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับติดตั้งที่ DR 
และ DC 

1 6,206,000 6,206,000 

2 อุปกรณ์ Network Switch สำหรับ Network 
Backup 

1 749,000 749,000 

3 Network Interface สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 481,500 481,500 
4 ลิขสิทธิ์การทำสำรองข้อมูลแบบลดความซ้ำซ้อน 1 2,568,000 2,568,000 
5 ลิขสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (Windows Server) 
2 238,900 477,800 

6 ค่าดำเนินการติดตั ้งอุปกรณ์ในโครงการ และการ 
Configuration ระบบสำรองข้อมูลที ่ DC และ DR 
พร้อมอบรมการใช้งาน 

1 374,500 374,500 

   รวม 10,856,800 

 

5.1.12-1 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลสำหรับ สพส. 

ในปจจุบันสถาบันสํารวจและติดตามพืชเสพติดมีการจัดเก็บข้อมูลเปนจํานวนมาก 

(ปริมาณไม่น้อยกวา 20 TB และมีแนวโน้มที ่เพิ ่มมากขึ ้นในอนาคต) อาทิ ข้อมูลแผนที่ข้อมูลภาพ                

และข้อมูลเสียง เพื่อสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศที่ ใช้งานอยูในปัจจุบัน ข้อมูลดังกล่าว            

มีความสําคัญต่อการสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติดทั่วประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องมี                

การ ดําเนินการสํารองข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการเสียหายและสูญหายของข้อมูล ในปัจจุบันสถาบัน

สํารวจ และติดตามพืชเสพติดมีระบบสํารองข้อมูลชนิดเทปที่ใช้งานมานานมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ             

ทำให้การสํารองข้อมูลขนาดใหญ่ใช้เวลาในการดําเนินการหลายวัน และการทํางานของระบบสํารอง

ข้อมูลชนิดเทป ในบางครั้งมปัีญหาหยุดการทํางาน ทำให้การสํารองข้อมูลต้องเริ่มดําเนินการใหม่ ส่งผลให

เวลาที่ใช้ในการสํารองข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพและลดเวลาในการสำรองข้อมูล 

จึงมีความจำเป็นต้องเสริมประสิทธิภาพระบบสํารองข้อมูลและสำรองข้อมูลชนิดเทปที่มีอยู ่

1) วัตถุประสงค ์
- เพื ่อปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพระบบสํารองขอมูลของสถาบันสํารวจ     

และติดตามการปลูกพืชเสพติด  
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- เพื ่อจัดหาอุปกรณระบบสำรองข้อมูลสําหรับสถาบันสํารวจและติดตาม         
การปลูกพืชเสพติด 

2) เป้าหมาย 
- สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดมีระบบสำรองข้อมูลที่ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ  
- ระยะเวลาที่ใชในการสํารองขอมูลชนิดเทปลดลงไมนอยกวารอยละ50 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการสํารอง  
- จัดหาและติดตั ้งเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง  

(Disaster Recovery Centre : DR) สำนักงาน ปปส. ภาค 3  
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง ณ สถาบันสํารวจและติดตาม   

การปลูกพืชเสพติด และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Centre 
: DR) สำนักงาน ปปส. ภาค 3  

- จัดหาและติดตั้งระบบสำรองข้อมูลชนิดเทป ณ สถาบันสํารวจและติดตาม   
การปลูกพืชเสพติด  

- ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบสำรองข้อมูล 
พร้อมใหบ้ริการบํารุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

   ตาราง 5.1-26 แผนการดำเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลสำหรับ สพส. 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการ
สำรอง 

    

2 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ  ศูนย์
คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery Centre : DR) 
สำนักงาน ปปส. ภาค 3 

 
   

3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง ณ สถาบันสํารวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง 
(Disaster Recovery Centre : DR) สำนักงาน ปปส. ภาค 3  

    

4 จัดหาและติดตั้งระบบสํารองข้อมูลชนิดเทป    
ณ สถาบันสํารวจ และติดตามการปลูกพืชเสพติด 

    

5 ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบ 
สํารองข้อมูล พร้อมให้บริการบํารุงรักษาตามเงื ่อนไขการ 
รับประกัน 
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 

- พื้นที่สําหรับการจัดเก็บขอมูลสํารองมีขนาดลดลง 

- เวลาที่ใช้ในการสํารองข้อมูลลดลง 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.1-27 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลสำหรับ 

สพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ 

ที ่
รายการ จำนวน 

ราคาต่อ

หน่วย 

(บาท) 

ราคา 

(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (x86-based) สำหรับ

ติดต้ังที ่DR   

2 1,183,900 2,367,800 

2 ลิขส ิทธ ิระบบปฏิบ ัต ิการ VMware Standard 

Edition  

4 120,000 480,000 

3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับติดตั้งที่ สพส. 1 3,500,000 3,500,000 

4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรองแบบ Storage Disk 

Shelf สำหรับติดตั้งที่ DR 

1 2,800,000 2,800,000 

5 ลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์การทำ Replication ของการ

สำรองข้อมูล สำหรับติดตั้งที่ สพส. และ DR 

1 1,400,000 1,400,000 

6 ตู้สำรองข้อมูล (Tape Library (LTO-7))  1 2,100,000 2,100,000 

7 เทปบันทึกข้อมูล (Tape Backup (LTO-7)) 50 6,960 348,000 

8 ค่าติดตั้งและค่า Configuration ระบบ   1 430,000 430,000 

   รวม 13,425,800 

 

หมายเหตุ : หน่วยงานจัดหาเพิ่มเติม 

1 เครือข่ายสำหรับสำรองข้อมูลต่อปี (เพิ่มจากราคา

เช่า Link เดิม เป็น 50 Mbps)   

1 120,000 120,000 
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5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและ มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์สากล เพื่ออำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เ พิ่มขึ้นในอนาคต               
จัดทำแผน งบประมาณ และแนวทางการขับเคลื่อน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ            
ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงาน 14 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 แผนงาน 1 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

5.2.1-1 โครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลและจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัย      

ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง                   
หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) เป้าหมาย 
- ดำเนินการทบทวนนโยบายฯ  ปีละ  1 ครั้ง หรือเมื่อมีการประกาศบังคับใช้

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมประกาศบังคับใช้ ภายใน สำนักงาน ป.ป.ส. 
3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- การศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการทบทวน/ปรับปรุงพร้อมจัดทำ
เอกสารและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความตระหนัก 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-1 แผนการดำเนินโครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 การศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการ

ทบทวน/ปรับปรุง 
            

2 จัดทำเอกสาร 
 

           
3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความ

ตระหนัก 
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หมายเหตุ : 1. การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั ่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล                      
  ปี พ.ศ. 2562 – 2564  
 2. การจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติข้อมูลส่วนบุคคล ปี พ.ศ. 2563 - 2564  

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนังาน ป.ป.ส. มีนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั ่นคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลส่วนบุคคล ที่รองรับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดรับ

กับการดำเนินการให้บริการระบบสารสนเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ร้อยละ 100 

6) งบประมาณดำเนินการ  

ตาราง 5.2-2 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ( 500,000 บาทต่อปี) 

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 จัดทำเอกสาร 2,000 150 300,000 
2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความ

ตระหนัก 
1 200,000 200,000 

 รวม 500,000/ป ี

 

5.2.2-1 โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร ์สำนักงาน ป.ป.ส. 
(ทดแทน)   

ปีงบประมาณ 2551- 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย เพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัยข้อมูลของสำนักงาน 
ป.ป.ส. และเพื ่อตรวจสอบสืบค้นการละเมิดความปลอดภัยข้อมูล โดยยึดตามหลักความปลอดภัย                   
ของข้อมูลคือ มีการพิสูจน์ตัวตน ข้อมูลมีชั้นความลับ ข้อมูลมีความถูกต้องมั่นคง และมีการควบคุมการ
เข้าถึงระบบเครือข่าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับพันธะกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. 
เพื ่อประสิทธิภาพและสร้างความเชื ่อมั ่นและน่าเชื ่อถือแก่ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส.                   
และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการติดตั้งระบบรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยการสื่อสารข้อมูล
สำนักงานภาค เพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 และสามารถตรวจสอบสืบค้นการละเมิดความปลอดภัย
ข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย   
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ดังนั้น อุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและล่าสมัยอีกทั้งผู้ให้บริการบำรุงรักษา
และเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ยกเลิกการให้บริการแล้ว ซึ ่งถ้าไม่ดำเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหาย             
ต่อการรักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ทั้งสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานภูมิภาค จึงต้องมีการ
จัดหาทดแทน ดังแสดงในภาพ 5.2-1 แผนผังการเช่ือมต่อติดต้ังทดแทน 

(2)          62

1      

(1)          62 

12      

(1)          62 

1      

SIEM
(3)          62

1     

 
          แผนภาพ 5.2-1 แผนผังการเชื่อมต่อติดตั้งทดแทน 
 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์การป้องกันการบุกรุกที่มีประสิทธิภาพเพื่อทดแทนอุปกรณ์

ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และจัดหาระบบ

จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบการสื่อสารบนเครือข่าย 

(Security information and Event Management : SIEM) ท ี ่ผ ู ้ผล ิตยกเลิก

สายการผลิตและยกเลิกการให้บริการแล้ว สำหรับการป้องกันระบบเครือข่าย

และระบบสารสนเทศจากการโจมตี การบุกรุก ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                

ของสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

2) เป้าหมาย 
- ในระยะเวลา 3 ปี สถิติการโจมตีบุกรุกลดลง ระบบเครือข่ายสามารถใหบ้ริการได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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- ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ สำนักงาน ปปส.ภาค 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,   

ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย , สถาบันสำรวจและติดตามการปลูก                 

พืชเสพติด, สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) และ สำนักงาน ป.ป.ส. (ส่วนกลาง) 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกันในระบบเครือข่าย ของสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลาง

และภูมิภาค 
- ทบทวนการกำหนดค่าเริ่มต้นนโยบายการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ  
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การป้องการบุกรุก ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

ความปลอดภัยของระบบการสื่อสารบนเครือข่าย (Security information and 
Event Management : SIEM) เพื่อทดแทนระบบเดิม 

- ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมของสำนักงาน ป.ป.ส. 
- รับประกันคุณภาพการใช้งาน และให้บริการบำรุงรักษา 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-3 แผนการดำเนินโครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนกังาน 
ป.ป.ส. (ทดแทน)   

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ทบทวนเขตการป้องกันในระบบเครือข่าย ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

    

2 ทบทวนการกำหนดค่าเริ่มต้นนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

 
   

3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การป้องการบุกรุก และ ระบบจัดเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบการสื่อสารบนเครือข่าย 
(Security information and Event Management : SIEM) 

 
   

4 การกำหนดค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ทางเครือข่ายและเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จะส่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์                  
ในรูปแบบ Syslog 

  
 

 

5 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมของ 
สำนักงาน ป.ป.ส. 
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มี ระบบป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศ ทั ้งในระดับ                

การทำงานปกติและการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของระบบหรือเปลี่ยนแปลง

การทำงานของระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด   

- สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อสนเทศจากการ        
ใช้งานปกติและจากการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

- สำนักงาน ป.ป.ส. มี ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบ            
การสื ่อสารบนเคร ือข ่าย (Security information and Event Management : 
SIEM)  ที่รองรับกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550     
และ พ.ศ. 2560  อย่างแท้จริง   

- สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถพิสูจน์หาร่องรอยผู้กะทำผิด เมื่อเกิดเหตุละเมิดในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ป.ป.ส.  ได้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของข้อมูล
สำหรับพิสูจน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

6) งบประมาณดำเนินการ 
ตาราง 5.2-4 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ทดแทน)  พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ ์ระบบป้องกันการบกุรุกเครอืข่าย แบบที่ 1  
พร้อมลิขสิทธิ ์

13 220,000 2,860,000 

2 อุปกรณ ์ระบบป้องกันการบกุรุกเครอืข่าย ระดับ 
Application (Layer 7) พรอ้มลิขสิทธิ ์

1 2,982,000 2,982,000 

3 ระบบ SIEM  พร้อมลิขสิทธิ ์และการติดตั้ง/ฝึกอบรม 1 6,794,000 6,794,000 
 รวม 12,636,000 

 

5.2.3-1 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint 

Detection & Response) 

ในปัจจุบันการเฝ้าระวังการสื่อสารข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและปิดกั้นไฟล์                

ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรือผิดแปลกไปจากปกติ โดยมีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ (Admins) ให้สามารถ

รับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่มัลแวร์จะแพร่กระจายเข้าสู่เครื่อง และคัดกรองทราฟฟิค 

ควบคุมการใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชัน ตรวจสอบพฤติกรรมผู ้ใช้ รวมไปถึงการทำ Blacklisting                  
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และ Whitelisting  มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องจัดหาติดตั้งไว้ใช้งานในองค์กร สำหรับรับมือกับ

รูปแบบการใช้งานในลักษณะ Sosial Network และกำลังก้าวสู่ยุค  4G/5G  

1) วัตถุประสงค ์
- เพื ่อจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื ่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint 

Detection & Response) สำหรับติดตั้งควบคู่กับระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์               
ในการปกป้อง ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

2) เป้าหมาย 
- ภายในปี พ.ศ. 2564  สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถค้นหาข้อมูลภัยคุกคาม              

ด้วยรูปแบบของ OpenIOC หรือ YARA ได้ และตรวจจับข้อบ่งชี้ของการถูกโจมตี 
(Indicators of Compromise - IOC) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ของผู้ใช้งานได ้

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกันเครื ่องคอมพิวเตอร์ล ูกข ่าย ในระบบเครือข่าย            

ของสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
- จัดหาและติดตั้ง ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

(Endpoint Detection & Response) 
- ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมของสำนักงาน ป.ป.ส. 
- รับประกันคุณภาพการใช้งาน และให้บริการบำรุงรักษา 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-5 แผนการดำเนินโครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
(Endpoint Detection & Response) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ทบทวนเขตการป้องกัน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ในระบบ
เครือข่าย ของสำนักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

    

2 จัดหาและติดตั้ง ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint Detection & Response)  

 
   

3 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมของ 
สำนักงาน ป.ป.ส. 

 
   

4 การกำหนดค่าเริ่มต้นนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

  
 

 

5 การฝึกอบรม พร้อมการส่งมอบและการตรวจรับพัสด ุ     
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มี  ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

(Endpoint Detection & Response) ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด  
- สำน ักงาน ป.ป.ส. สามารถปกป้องข ้อม ูลและร ักษาความปลอดภัยให ้กับ              

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ของ จ้าหน้าที่  สำนักงาน ป.ป.ส ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-6 งบประมาณดำเนินการสำหรับ โครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint Detection & Response) พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint Detection 
& Response) 

2,000 4,750 9,500,000 

2 การติดตั้งและฝึกอบรม 1 190,000 190,000 
 รวม 9,690,000 

 

5.2.4-1 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล (SSL Inspection System) 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื ่อจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื ่อสารข้อมูล (SSL Inspection 

System) พร้อมระบบ PKI และซอฟต์แวร์ระบบ Certification Authority 
(CA)  สำหรับรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถพัฒนา             
ต่อยอดใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ได ้

2) เป้าหมาย 
- ภายในปี 2564 สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบ PKI ที ่รองรับการทำธุรกรรม                 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริง  รวมถึงสามารถตรวจสอบการสื่อสารข้อมูล   
ที่มีการเข้ารหัสให้ทราบถึงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกัน ระบบสารสนเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ที่ให้บริการ

ทั้ง Intranet และ internet  ที่จำเป็นต้องเข้าและถอดรหัสการสื่อสารข้อมูล 
เพื่อการตรวจสอบของ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) 
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- จัดหาและติดตั ้ง  ระบบตรวจสอบการเข ้ารหัสการสื ่อสารข้อม ูล (SSL 
Inspection System) และระบบ PKI และซอฟต์แวร ์ระบบ Certification 
Authority (CA)   

- ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบป้องกันบุกรุก (Firewall) และ 
Web Application ที่มีอยู่เดิมของ สำนักงาน ป.ป.ส. 

- การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบการทำงาน Security Base Line 
- การฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมระบบ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-7 แผนการดำเนินโครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเขา้รหัสการสื่อสารข้อมูล (SSL 
nspection System) 

ลำดับ

ที ่
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ทบทวนเขตการป้องกัน ระบบสารสนเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. 

ที่ให้บริการทั้ง Intranet และ internet  ที่จำเป็นต้องเข้าและ

ถอดรหัสการสือ่สารข้อมูล เพือ่การตรวจสอบของ อุปกรณ์

ป้องกันการบุกรุก (Firewall)  

    

2 จัดหาและติดตั้ง ระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล 

(SSL Inspection System) และระบบ PKI และซอฟต์แวร์

ระบบ Certification Authority (CA)  รองรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 2,000 ลิขสิทธิ ์

 
   

3 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบป้องกันบุกรุก 

(Firewall) และ Web Application ที่มีอยูเ่ดิมของ สำนักงาน 

ป.ป.ส. 

 
   

4 การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบการทำงาน Security Base Line   
 

 

5 การฝึกอบรม พร้อมการส่งมอบและการตรวจรับพัสด ุ     
 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื ่อสารข้อมูล (SSL 

Inspection System) และระบบกระบวนการเข้ารหัสข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
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สำนักงาน ป.ป.ส. ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด ในการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-8 งบประมาณดำเนินการสำหรับ โครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสาร
ข้อมูล (SSL Inspection System) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมุล 
(SSL Inspection System) 

1 6,156,000 6,156,000 

2 อุปกรณ์ระบบ PKI และซอฟต์แวร์ระบบ 
Certification Authority (CA) รองรับเครือ่ง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 2,000 ลิขสิทธิ+์ 

1 10,058,000 10,058,000 

 รวม 16,214,000 
 
 
 5.2.5-1 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การต่อต้านการทำสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare Task 
Force) 
     ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก             
ไม่ว่าจะเป็น Advanced Persistent Threats, Advanced Targeted Attacks, Advanced Malware,Unknown 
Malware หรือ Zero-Day Attack ทำให้การรับมือกับภัยคุกคามและความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์               
ทำได้ยากขึ ้น ทั ้งในสถานการณ์ทั ่วไปและสถานการณ์อันเป็นภัยต่อความมั ่นคงอย่างร้ายแรง ถึงแม้ว่า                   
จะมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันภัยคุกคามหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Firewall, IPS, Anti-virus และอื่น ๆ   
ซึ่งแต่ละอุปกรณ์ ก็สามารถทำงานได้ดีในฟังก์ชั ่นนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อพบกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่                
และการทำสงครามทางไซเบอร์ ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะระบุและตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง             
และแม่นยำ รวมทั้งการตรวจจับ Unknown และ Already-present Malware พร้อมจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ
หลังจากเกิดการโจมตีโดยอัตโนมัติ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง (Advanced 

Protection Threat : APT) ติดตั ้งใช้งานในโซนเครื ่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย             
และเครือข่ายหลัก ของ สำนักงาน ป.ป.ส. 

- จัดหาอุปกรณ์ระบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม (Threat intelligence) 
สำหรับคัดกรองและคัดแยกส่วนที่เป็นการสื่อสารข้อมูลขยะออกไม่ให้ไปรบกวน
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การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันบุกรุกชั้นนอก (DMZ) ในส่วนของอินเทอร์เน็ต
ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายใน สำนักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีความสามารถในการวิเคราะห์และปิดกั ้นการถู กโจมตี                          

หรือการต่อต้านการทำสงครามไซเบอร์ ในเชิงลึกได้ ในรูปแบบ Advanced Threat 
Intelligence  โดยพิสูจน์ทราบ ใครเป็นผู ้เบื ้องหลังการโจมตี (Threat Actors) 
ประเภทของการโจมตี  วิธีการโจมตี Indicator of Compromise วิธีการแก้ไข
ปัญหา ทั ้งทางระบบเครือข่าย และทางซอฟท์แวร์ (Network and Software 
Mitigation)  รายละเอียดของช่องโหว่ทางความปลอดภัยที ่ถ ูกใช้ในการโจมตี 
(Exploit) และ Application ที่มีช่องโหว ่

- ลดขยะการสื่อสารในส่วนก่อนเข้าสู่ระบบเครือข่ายส่วนบริการ DMZ ลดลง 
โดยสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการได้
อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมใช้งาน 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบนระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ส 
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง (Advanced 

Protection Threat : APT) และ อุปกรณ์ระบบตรวจสอบและต่อต้านภัย
คุกคาม (Threat intelligence) 

- ทดสอบการใช้งานและบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมของ สำนักงาน ป.ป.ส. 
- การกำหนดค่าเริ ่มต้นนโยบายการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ               

บนเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย และบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- การฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมระบบ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-9 แผนการดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การต่อต้านการทำสงครามไซเบอร์ (Cyber 
Warfare Task Force) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     
2 การติดตั้งและทดสอบใช้งาน พร้อมการอบรม 

 
   

3 การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน 
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบป้องกันภัยคุกคามและความเสี่ยงจากภัยคุกคามทาง

ไซเบอร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ส. 
6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-10 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การต่อต้านการทำสงคราม                  
ไซเบอร์ (Cyber Warfare Task Force) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณร์ะบบปอ้งกันภัยคุกคามขั้นสูง
แบบต่อเนื่อง (Advanced Protection Threat : 
APT) 

1 8,774,000 8,774,000 

2 อุปกรณร์ะบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม 
(Threat intelligence) 

1 2,898,900 2,898,900 

3 ค่าติดตั้งระบบ 1 674,100 674,100 
 รวม 12,347,000   

 

5.2.6-1 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile 

Device Management : MDM) 

ปัญหาของการใช้อุปกรณ์สื่อสารขององค์กร คือ ข้อมูลขององค์กรอยู่ในอุปกรณ์ส่วนตัว 
พอมีหลายอุปกรณ์ต้องการเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกัน จึงทำให้เกิดแนวคิดนำระบบคลาวด์  มาใช้งาน 
ถึงแม้ว่าองค์กรซื้อเครื่องให้พนักงาน พนักงานก็จะนำเครื่องนี้ไปใช้งานส่วนตัวด้วยเช่นกัน ดังนั้นประเด็น 
การนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (BYOD) มาใช้ในการปฏิบัติงานจึงเกิดขึ้นมา   

Consumerization ทำการศึกษาวิจ ัยว ่าใน 600 บริษ ัทชั ้นนำในสหรัฐ เยอรมัน                     
และญี่ปุ ่น มีองค์กรใดบ้างที่อนุญาตให้พนักงานใช้อุปกรณ์ส่วนตัวกับงานที่ทำอยู่ พบว่า  มีถึง 56%                 
ที่อนุญาต แบ่งเป็น US 75% ส่วน ประเทศญี่ปุ่น ระวังเรื่องนี้มากจึงอนุญาติเพียงแค่ 36% เท่านั้น ดังนั้น
องค์กรควรจะมีนโยบายควบคุมอุปกรณ์สื ่อสารที่ทำการเชื ่อมต่อกับทรัพยากรขององค์กร  แต่ก่อน
โทรศัพท์มือถือมีไว้แค่เพื่อความบันเทิง แต่ปัจจุบันโทรศัพท์นั้นถูกนำมาใช้ในธุรกิจขององค์กร 

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำระบบดังกล่าวมาใช้งาน 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการผ่านมือถือขึ้น และมีแนวโน้มพัฒนาเพิ่มเติม
พร้อมผู้ใช้เริ่มมีความสนใจต้องการนำมือถือส่วนตัวมาใช้ทำงานมากขึ้น 
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1) วัตถุประสงค ์
- ศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile 

Device Management : MDM) โดยจัดหาระบบดังกล่าวมาติดตั ้งใช้งาน                  
และพัฒนาประยุกต์ใช้งาน 

2) เป้าหมาย 
- ภายในปี 2564 สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์จำพวก BYOD               

ทั ้งส่วนราชการ และส่วนตัวให้ใช้งานระบบสารสนเทศและข้ อมูลข้อสนเทศ                   
มีมาตรฐานและปลอดภัย รองรับผู้ใช้งาน จำนวนไม่น้อยกว่า  2,000 อุปกรณ ์

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกัน ระบบสารสนเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ที ่ให้บริการ                    

สู่ช่องทาง internet ลักษณะโมบาย หรือมือถือ  (Smart Phone) 
- ทบทวนการกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในลักษณะ             

โมบาย หรือมือถือ  (Smart Phone) ในส่วนของทางราชการและอุปกรณ์ส่วนตัว 
- จัดหาและติดตั ้ง ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile Device 

Management : MDM) 
- การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบการทำงาน Security Base Line 
- ทดสอบการใช้งาน  
- การฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมระบบ และผู้ใช้บริการ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-11 แผนการดำเนินโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย 
(Mobile Device Management : MDM) 

ลำดับ

ที ่
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ทบทวนเขตการป้องกัน ระบบสารสนเทศ ของ สำนักงาน ป.ป.ส. 

ที่ให้บริการสู่ชอ่งทาง internet ลักษณะโมบาย หรือมือถือ  

(Smart Phone) 

    

2 ทบทวนการกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ  ในลักษณะโมบาย หรือมือถือ  (Smart Phone) ใน

ส่วนของทางราชการและอุปกรณ์ส่วนตัว 
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ลำดับ

ที ่
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 

3 จัดหาและติดตั้ง ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย 

(Mobile Device Management : MDM) 

 
   

4 การกำหนดค่าเริ่มต้นของระบบการทำงาน Security Base Line   
 

 

5 ทดสอบการใช้งาน     

6 การฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมระบบ และผูใ้ช้บริการ     

7 การส่งมอบและการตรวจรับพัสด ุ     

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 

- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile/Smart 

Phone)  ที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 

ของสำนักงาน ป.ป.ส.  

- เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของส่วนตัว เข้าถึง

ข้อมูลข้อสนเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด และข้อมูลที่จำเป็นในการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันทีร้อยละ 90 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-12 งบประมาณดำเนินการสำหรับ โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหาร
จัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile Device Management : MDM) พ.ศ. 2565 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile 
Device Management : MDM) พร้อม
ลิขสิทธิ ์

2,000 3,649 7,297,400 

2 การติดตั้งและฝึกอบรม 1 90,105 90,105 
 รวม 7,387,505 
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5.2.7-1 โครงการจัดหาระบบป้องกันการสูญเสียไฟล์สำคัญขององค์กร ( Data Loss Prevention 
(DLP) 

 สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกำหนด กำกับ ติดตาม และประสานนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์กลางของระบบสารสนเทศ
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศในแบบ C I A คือ                  
การรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องแท้จริง ( Integrity) ความสามารถพร้อมใช้งาน 
(Availability)ดังนั ้น สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการติดตั ้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ระบบรักษา                    
ความปลอดภัยระบบเครือข่าย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และปัจจุ บัน 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยการประเมินความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย สำนักงาน ป.ป.ส. ยังพบช่องโหว่และความเสี ่ยงด้านข้อมูลสูญหายจากสิทธิ์                       
ของบริษัทผู้รับจ้างในการเข้าถึง แบบผู้พัฒนาระบบและผู้ควบคุมระบบ  (Data Loss)     

1) วัตถุประสงค ์
- เพื ่อจัดหาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (Privileged 

Account Security : PAM) 
- เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยการป้องกันเปลี่ยนแปลงไฟล์บน

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนย้าย

ข้อมูล 
2) เป้าหมาย 

- สำนักงาน ป.ป.ส. มีกระบวนการตรวจสอบความมั ่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร  รองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2559 ในลักษณะการป้องกันครอบคลุมพื้นที่       
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Centre) และการถ่ายโอนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบผ่าน
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกให้มีความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับ
ได้ตามมาตรฐานสากล รองรับจำนวน 1,600 นาย 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- จัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ (Privileged 

Account Security : PAM) รองรับ 10 ผู ้ใช้งาน ที ่ห้องเครื ่องคอมพิวเตอร์ 
(Data Centre) 

- จัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการความปลอดภัยการป้องกันเปลี่ยนแปลง
ไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รองรับ 40 เครื่อง 
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- จัดหาและติดตั ้งระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลบนอุปกรณ์
เคลื ่อนย้ายข้อมูลพร้อมมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที ่เข้ารหัส (รองรับ 1,600 
อุปกรณ์) 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-13 แผนการดำเนินโครงการจัดหาระบบป้องกันการสูญเสียไฟล์สำคัญขององค์กร ( Data 
Loss Prevention (DLP) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ดูแล
ระบบ (Privileged Account Security : PAM) รองรับ 10 
ผู้ใช้งาน ที่ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ (Data Centre) /.จัดหาและ
ติดต้ังระบบบริหารจัดการความปลอดภัยการป้องกัน
เปลี่ยนแปลงไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รองรับ 40 
เครื่อง /.จัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนย้ายข้อมูลพร้อมมอีุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่
เข้ารหัส (รองรบั 1,600 อุปกรณ์) 

    

2 การทดสอบระบบ และการดำเนินการปรับปรุงระบบ หรือการ
ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  
 

 

5) ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีกระบวนการตรวจสอบความมั ่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศและการสื่อสาร  รองรับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการในการทำธุรกรรม           
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2559 ในลักษณะการป้องกันครอบคลุมพื้นที่    
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Centre) และการถ่ายโอนแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบผ่าน
อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกให้มีความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมและยอมรับ
ได้ตามมาตรฐานสากล รองรับจำนวน 1,600 นาย 

6) งบประมาณดำเนินการ 
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ตาราง 5.2-14 งบประมาณดำเนินการสำหรับ โครงการจัดหาระบบป้องกันการสูญเสียไฟล์สำคัญของ
องค์กร ( Data Loss Prevention (DLP) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้ดูแล
ระบบ (Privileged Account Security : 
PAM) (รองรับ 10 ผูใ้ช้) 

1 1,776,735 1,776,735 

2 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยการ
ป้องกันเปลี่ยนแปลงไฟล์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(รองรับ 40 เครื่อง) 

1 2,000,000 2,000,000 

3 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลบน
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายข้อมูล พร้อมมีอุปกรณ์
บันทึกข้อมูลทีเ่ข้ารหัส (รองรบั 1,600
อุปกรณ์) 

1 1,200,000 1,200,000 

 รวม 7,387,505 

 
แผนงาน 2 : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

5.2.1-2  โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
 ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้ ICT        
หรือสื ่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื ่องมือสำคัญของการพัฒนา การบูรณาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ               
และกระบวนการดำเนินงาน เพื ่อสร้างความเชื ่อมโยงลดความซ้ำซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
และสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา 
และรองรับการขยายงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ในอนาคต  

 จากเหตุดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบริหารยุทธศาสตร์
องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ขึ ้น ให้แก่บุคลากรภายในของสำนักงาน ป.ป.ส.          
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสถาปัตยกรรมของ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรในด้านกระบวนการภารกิจ (Business) และด้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ  
(Information Technology) อย่างเป็นระบบ ตั ้งแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ       
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และขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร     
ให้สามารถสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการในอนาคต 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้เข้าใจแนวทางการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: 

EA) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT)  

- เพื่อให้ทราบแนวทางการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงาน
ที ่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรม      
ขององค์กร กลุ่มระบบงาน กลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ในระดับ
ปฏิบัติการไปจนถึงนโยบายขององค์กร เพื ่อขับเคลื ่อนให้องค์กรสามารถ
ดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริง
ด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการ
ทำงาน และผลักด ันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร           
ด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลสำเร็จ 

2) เป้าหมาย 
- เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างธุรกิจกับระบบไอซีที และบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน 
- เป็นเครื ่องมือช่วยในการวางแผนและออกแบบกระบวนการทางธ ุรกิจ          

และระบบไอซีทีเพื่อรองรับการทำงานตามกระบวนการที่กำหนด 
- เป็นเครื่องมอืช่วยการใช้ระบบไอซีทีอย่างมีธรรมาภิบาล 
- เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม    

ทั้งสามซึ่งไดแ้ก่ Business architecture, Information Architecture และ  
Technology Architecture 

- เป็นเครื่องมือช่วยการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน 
เมื่อสถาปัตยกรรมส่วนอื่นขององค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง 

- ช่วยแก้ปัญหาของการลงทุนไอซีทีซ้ำซ้อนอันเกิดจากการบริหารจัดการไอซีที
อย่างไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับไอซีทีที่องค์กรได้
ลงทุนไปแล้ว 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
▪ จัดทำแผนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน ป.ป.ส. (Enterprise 

Architecture : EA)  
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▪ ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
▪ ด้านบำบัดรักษายาเสพติด 
▪ ด้านปราบปรามยาเสพติด 

▪ จ ัดทำแผนผ ังกระบวนการขององค ์กร (Business Process Model and 
Notation : BPMN)  ทั้ง 3 ด้าน 

▪ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ทั้ง 3 ด้าน 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-15 แผนการดำเนินโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)            
ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดทำแผนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)          
2 จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนผังกระบวนการของ

องค์กร (Business Process Model and Notation : 
BPMN)  เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA)   

 
       

3 ฝึกอบรมหลักการพื้นฐานการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) และการจดัทำแผนผัง
กระบวนการขององค์กร (Business Process Model 
and Notation : BPMN)  

 
       

4 จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนผังกระบวนการของ
องค์กร (Business Process Model and Notation : 
BPMN) ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

  
 

     

5 ฝึกอบรมและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) ด้านบรหิารจัดการ ของสำนักงาน 
ป.ป.ส. 

        

6 จัดทำแผนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน 
ป.ป.ส. (Enterprise Architecture : EA) ดา้นป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด ด้านบำบัดรักษายาเสพติด 
ด้านปราบปรามยาเสพติด 

        

7 จัดแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business Process 
Model and Notation : BPMN) ทั้ง 3ด้าน 

        

8 จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) ทั้ง 3 ดา้น 
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีสถาปัตยกรรมองค์กรที่ใช้สนับสนุนการทำงานขององค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-16 งบประมาณดำเนินการโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)      
ของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน

คน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 จัดโครงการฝึกอบรมหลักการพื้นฐานการ
จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) และการจัดทำแผนผัง
กระบวนการขององค์กร (Business 
Process Model and Notation : BPMN)  

120 5,000 600,000 

2 จัดฝึกอบรมและจัดทำสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture : EA) 

40 15,600 624,000 

 รวม 1,224,000 
 

ตาราง 5.2-17 งบประมาณดำเนินการโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)              
ของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนผัง
กระบวนการขององค์กร (Business Process 
Model and Notation : BPMN)  

40 17,500 700,000 

2 จัดฝึกอบรมและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) 

40 17,500 700,000 

 รวม 1,400,000 
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5.2.2-2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
เพื ่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. มีกรอบแนวทางการดำเนินงานด้าน เทคโนโลยีดิจทัล                 

และดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจทัลที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย/แผนงานองค์กร นโยบาย/แผนงาน
ภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ป.ส. ให้สอดคล้องกับนโยบาย/

แผนงานองค์กร นโยบาย/แผนงานภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสากล 

- เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจทัลของสำนักงาน 
ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- จัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นไปใน

ทิศทางที่เหมาะสมตามหลักวิชาการจำเป็นจะต้องดำเนินการโดย  ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ต้องดำเนินการดังนี้ 
▪ ประเมินความเหมาะสมและวิเคราะห์ปัจจัยเกื ้อหนุนการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีดิจทัลในปัจจุบัน  
▪ จัดทำรายงานการวิเคราะห์สภาพองค์กรด้านการประยุกต์ใช ้งาน

เทคโนโลยีดิจทัลในปัจจุบันขององค์กร 
▪ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีดิจทัล 
▪ ออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

ระบบคอมพ ิ ว เ ตอร ์  (Software & Hardware)  ระบบ เคร ื อ ข ่ า ย 
(Network)  

▪ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่ง
แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 
▪ วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจทัล 
▪ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจทัล 
▪ แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีดิจทัล  
▪ แผนงานและโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
▪ งบประมาณดำเนินการและจดัลำดับความสำคัญของแผนงาน/

โครงการ 
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4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-18 แผนการดำเนินโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2566 – 2570  

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 การวางแผนการดำเนินงานโครงการ     
2 การศึกษาวิเคราะห์ สภาพเทคโนโลยีดิจทัล ปัจจุบัน      
3 กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทัล     
4 ออกแบบและกำหนดสถาปัตยกรรมระบบ     
5 จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

- 2570 
    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-19 งบประมาณดำเนินการโครงการจัดทำแผนปฏิบัต ิการดิจ ิท ัล  สำนักงาน ป.ป.ส. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที ่

รายการ เดือน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ป.ส.  

1 ผู้จัดการโครงการ 4 105,000       420,000  
2 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 8 120,000 960,000         
3 ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 120,000        960,000  
4 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 1 8 45,000        360,000  
5 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 2 8 45,000        360,000  
6 วิศวกรระบบอาวุโส 8 45,000        360,000  

 รวม    3,420,000  

 

 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565 

หน้า 5-58 

 

แผนงาน 3 : ผลักดันนโยบายการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.2.1-3 โครงการจัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
- เพื่อให้การปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและ

เกิดประโยชน์สูงสุด 
- เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการป้องกันสินทรัพย์ขององค์กร 

2) เป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงาน 

ป.ป.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อองค์กร 
3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- ศึกษาแนวทางการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้
งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

- ดำเนินการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการการบริหารจัดการการใช้
งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงาน ป.ป.ส.  

- จัดส่งร่างนโยบายฯ ให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามผล
และพิจารณาแก้ไขตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เพื่อผลักดันให้ผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

- ประกาศบังคับใช้นโยบายฯ กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสำนักงาน ป.ป.ส.      
ทราบ และติดตามตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว 

- ปรับแก้ เพิ่มเติม ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ กรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-20 โครงการจัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดตั้งคณะทำงาน                     
2 ศึกษาแนวทางการจัดทำร่าง

นโยบายการบริหารจัดการ และ
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ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

แนวปฏิบัติการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3 จัดส่งร่างฯ ให้ผู้บริหารพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

        
 

           

4 ประกาศใช้นโยบาย           
 

         
5 ปรับแก้ไข หรอื เพิ่มเติม นโยบาย 

ให้รองรับกับนโยบายการ
บริหารงาน หรือสถานการณ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไป 

                    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีคู ่มือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
6) งบประมาณดำเนินการ  

- จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 

5.2.2-3 โครงการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ

สำนักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) วัตถุประสงค ์

- เพื ่อเสริมสร้างการรับรู ้ ในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงาน 

ป.ป.ส. 

- เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ ในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน 

ป.ป.ส. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดต่อองค์กร 

- เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยี

ดิจ ิท ัล โดยให้สอดคล้องตามภารกิจขององค์กร และไม่ขัดต่อกฎหมาย                

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2) เป้าหมาย 

- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. เกิดความตระหนักรู้ ในการใช้งานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้เกิดประสิทธิภาพต่อตนเอง และองค์กร 
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- เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. มีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยดีิจิทัล     

ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

- สำนักงาน ป.ป.ส. มีทิศทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ชัดเจน     

เป็นรูปธรรม 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้าน     

เทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

- ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ ์

- จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงาน 

ป.ป.ส. 

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่ได้วางไว้ 

- ตรวจสอบทบทวนการดำเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

- จัดฝึกอบรม หรือ สัมมนา แนวปฏิบัติในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ 

การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงาน ป.ป.ส.  

- เผยแพร่แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 

- ระดมการมีส่วนร่วมและลงสูภาคปฏิบัติด้วยการกำกับ ติดตาม ประเมินผล      

และสำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 

- รวบรวม สรุป รายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารรับทราบ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-21 แผนการดำเนินโครงการสร้างความตระหนัก ความเขา้ใจ และการใช้งานดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัตงิานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดตั้งคำสั่งคณะทำงานฯ                     
2 ศึกษา วางแผน จัดหาแนวทางในการ

ประชาสัมพันธ ์
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ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการ
รับรู้ การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

        
 

           

4 จัดฝึกอบรม หรือ สัมมนา แนว
ปฏิบัติในการสร้างความตระหนัก 
ความเข้าใจ การใช้งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ของสำนักงาน ป.ป.ส.  

                    

5 รวบรวม สรุป และรายงานผลการ
ประชาสัมพันธ์ฯ ให้ผู้บริหารรับทราบ 

          
 

         

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ร ้อยละความสำเร ็จของการดำเน ินการประชาสัมพันธ ์ สร ้างการร ับรู้                     

ความเข้าใจในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้กับ
เจ้าหน้าที ่สำนักงาน ป.ป.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ป.ป.ส. ทุกคน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-22 งบประมาณดำเนินการโครงการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลำดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  
ปีพ.ศ. 2565 

1 จัดฝึกอบรม หรือ สัมมนา แนวปฏิบัติ
ในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ 
การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
สำนักงาน ป.ป.ส. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

 รวม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
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5.2.3-3 โครงการจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 

 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2560 และวันที่ 26 กันยายน 2560 ให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขับเคลื่อน
การดำเนินงานในเรื่องการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สพร. จึงได้จัดทำร่างกรอบการกำกับดูแล
ข้อมูล (Data Governance Framework) เพื ่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความมั ่นคงปลอดภัย                  
ของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล อีกทั้งยังไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม   
ซึ่งจำเป็นต้องให้หน่วยงานภาครัฐมีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและกำกับ
ดูแลข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อมูลจัดเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน                    
และปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ที ่ใช้สนับสนุนการขับเคลื ่อนองค์กร แต่ในปัจจุบัน
สำนักงาน ป.ป.ส. ยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมู ล 
เช่น ความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล       
และยังไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ส. จึงจำเป็นต้องจัดทำ
มาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติ                     
ในการกำกับดูแลข้อมูลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงสามารถรองรับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ส. มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

ตลอดจนสามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 
- เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูล 
- เพื่อให้คณะทำงานด้านการกำกับดูแลข้อมูลและผู้ที่เกี ่ยวข้องมีความเข้าใจ

กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล 
2) เป้าหมาย 

-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูล 
- ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับ      

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 
3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- จัดตั้งคณะทำงานด้านกำกับดูแลข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ส. และกำหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูลตรวจ
ประเมิน 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการกำกับดูแลข้อมูล 
- กำกับดูแลข้อมูลปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูที่แลข้อมูล 
- กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล 
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ตาราง 5.2-23 แผนการดำเนินโครงโครงการจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดตั้งคณะทำงานด้านกำกับดูแลข้อมูล
ของสำน ักงาน ป.ป.ส. และกำหนด
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลข้อมูลตรวจ
ประเมิน 

                

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อนการ
กำกับดูแลข้อมูล 

                

3 กำกับดูแลข้อมูลปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามกรอบการกำกับดูที่แลข้อมูล 

                

4 กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน
ตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล 

                

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูล รวมถึง

ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับ      

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-24 งบประมาณดำเนินการโครงการจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
ราคา 
(บาท) 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการกำกับ
ดูแลข้อมูล 

1 40,000  40,000 

 รวม 40,000/ป ี
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5.2.4-3 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO2IEC 
27001:2013  

 สำนักงาน ป.ป.ส. ถือเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งต้องกระทำ
ตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด ตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์       
เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กร หรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
สำคัญของประเทศ ซึ่งต้องกระทำตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด พ.ศ.2559 

ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทสำคัญในการ
ดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ดังนั้น การดำเนินภารกิจขององค์กรในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้อง                 
กับข้อมูลลับและข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการนำระบบเทคโนโลยีดิจทัล มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ
และประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจขององค์กร ทั้งนี ้ ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง องค์กรจึ งมีความต้องการ
จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลด้านการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้คำปรึกษาแก่องค์กรในการจัดทำ
ระบบบร ิหารความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( Information Security Management System: ISMS)                 
ตามข้อกำหนดของมาตรฐานดังกล่าว เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ สามารถดำเนินภารกิจและปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กร ให้ก้าวไปสู่ระดับสากล 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใชบ้ริการบริการข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เป็นการ

ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่หน่วยงานแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 
2) เป้าหมาย 

- สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 พร้อม
ประกาศความพร้อมด้านบริหารจัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นสูง 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
 ผู้รับจ้างต้องให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ในส่วนของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 
(Data Center) และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง (Management of Facility) ของสำนักงาน ป.ป.ส. ดังนี ้

- ดําเนินการให้คำปรึกษา และร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการ
พัฒนาหรือปรับปรุง ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 พร้อมทั้ง
ดําเนินการให้คำปรึกษา และร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการ
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ประเมินความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยงฯ โดยการประเมินความเสี่ยงฯ ต้องมีบริบทครอบคลุมขอบเขต     
ที่ขอรับรองมาตรฐาน 

- ดำเนินการให้คำปรึกษาและร่วมเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส.ในการทบทวน
และปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

- ดำเนินการให้คำปรึกษาและร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการพัฒนา
หรือปรับปรุงขั ้นตอนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมความมั ่นคงปลอดภัย             
ให ้ สอดคล ้องก ับภาคผนวก A (Annex A) ของ มาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 

- ดำเนินการให้คำปรึกษาและร่วมดำเนินการในการพัฒนาเอกสารสรุป
มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เลือกใช้ในระบบบริหาร
จัดการความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Statement of Applicability : 
SOA) ตามขอบเขตการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

- จัดฝึกอบรม ISO 27001 Internal Audit Training จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลา 1 วัน 
- ดำเนินการให้คำปรึกษาในการจัดทำกิจกรรมตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit Activity) 
- ดำเนินการให้คำปรึกษาในการแก้ไข ปรับปรุง หลังจากได้รับการตรวจสอบ

จากผู้ตรวจสอบภายใน 
- ดำเนินการให้คำปรึกษาและร่วมจัดเตรียมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน              

ของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่ คณะกรรมการ               
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Management Review) 

- ดำเนินการให้คำปรึกษาการคัดเลือกผู ้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 (Certification Body) ที่มีชื ่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

- ดำเนินการให้คำปรึกษาและร่วมกับเจ้าหน้าที่  สำนักงาน ป.ป.ส. ในการ
จัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารสำหรับให้ผู ้ตรวจสอบรับรองมาตรฐาน              
มาดำเนินการตรวจสอบและต้องเข้าร่วมสนับสนุนการตรวจสอบเพื ่อขอ
รับรองมาตรฐานพร้อมกับ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้การสนับสนุนการหา
หลักฐานเอกสารและแนะนำจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ 

- ดำเนินการให้คำปรึกษาและร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ในการจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สิน ( Inventory of Asset) เพื ่อระบุทรัพย์สนสารสนเทศ                
ที่สำคัญและสร้างรายการเพื่อพิจารณาภัยคุกคามและชองโหว่ ให้สอดคล้อง
ตามสภาพแวดล้อม (Threat and Vulnerability Catalog) 
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- ดำเนินการให้คำปรึกษาและร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อประเมิน
ความเสี ่ยงความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (Information Security Risk 
Assessing) และจัดทำผลการประเมินความเสยงความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-25 แผนการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน ISO2IEC 27001:2013 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดทำเอกสารขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง     
2 จัดทำเอกสารนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

ความมั่นคงปลอดภัย 
    

3 จัดทำเอกสารสรุปมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ     
4 ฝึกอบรม ISO 27001 Internal Audit Training     
5 รายงานผลการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report)     
6 รายงานผลการตรวจประเมินจากผู้ตรวจสอบใบรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2013 (Certification Body) 
    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 พร้อม

ประกาศความพร้อมด้านบริหารจัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศขั้นสูง สร้างความเชื ่อมั ่นให้ผู ้ใช้บริการบริการข้อมูลทั้งภายใน                
และภายนอก เป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่หน่วยงานแห่งนวัตกรรม
ดิจิทัล 

6) งบประมาณดำเนินการ 
ตาราง 5.2-26 งบประมาณดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

จำนวน 
(ครั้ง) 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
(บาท) 

1 ผู้อำนวยการโครงการ 1 20 10,375.25      207,505  
2 ผู้จัดการโครงการ 1 40 8,524.63      340,985  
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ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

จำนวน 
(ครั้ง) 

ราคา 
ต่อหน่วย 

ราคา 
(บาท) 

3 ที่ปรึกษาด้าน ความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

2 50 6,486      648,600  

4 ค่าวัสดุและอุปกรณ ์ - - 100000 100000 
5 ค่าเดินทาง          80,000         80,000  
6 ค่าใช้จ่ายสำหรับการ

ฝึกอบรม 
       200,000       200,000  

  รวม 1,577,090 
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

7% 
110,396 

  รวมทั้งสิ้น 1,687,487 
 

5.2.5-3 โครงการตรวจประเมินและรองรับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO2IEC 20000:2018 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)           

เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การติดตาม 

ประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดของประเทศ ตลอดจนเป็นหน่วย

ประสานการปฏิบัติงาน สนับสนุนข้อมูล ข่าวสารวิชาการ และเป็นหน่วยงานกลางในการประสาน     

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที ่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด                                 

ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานเพื่อการบูรณาการการทำงานในด้านการกำหนดยุทธศาสตร์     

และการบริหารจัดการการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการรักษาความมั่นคงของประเทศ  

โดยเทคโนโลย ีสารสนเทศสามารถสนับสน ุนให ้การบ ูรณาการข ้อม ูลข ่าวสารด ้านยาเสพติด                            

และกระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหา           

ยาเสพติดของประเทศในภาพรวม    

   เพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีระบบและมีกระบวนการ

บริหารจัดการที ่เป็นมาตรฐาน  และเป็นที ่ยอมรับในระดับสากล สามารถเชื ่อมโยงแลกเปลี ่ยน                       

และสามารถตอบสนองความต้องการรับบริการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ   ภายในสำนักงาน ป.ป.ส.               

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน 

ป.ป.ส. จึงจัดทำข้อตกลงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น โดยนำหลักการบริหารจัดการ                 
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การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Service Management: ITSM)                   

ตามกรอบมาตรฐาน ISO/IEC 20000:20018 มาประยุกต์ใช้สำหรับกำหนดกรอบการดำเนินงาน                

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติดมีมาตรฐานการให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน            

ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ตรงตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว ้

1) วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นไปตาม

มาตรฐาน ISO 20000:2018 

- เพื่อรองรับการให้บริการการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไป

ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 20000:2018 

- เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม

กระบวนการหรือขั้นตอนของมาตรฐาน ISO 20000:2018 

2) เป้าหมาย 

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 

20000:2018 

- การให้บริการการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เป็นไปตามกระบวนการ

มาตรฐาน ISO 20000:2018 

- เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิัติงานได้ตามกระบวนการหรือขั้นตอน

ของมาตรฐาน ISO 20000:2018 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

-   ตรวจสอบเอกสารตามข้อตกลงที่เก่ียวข้อง 

-   ตรวจประเมิน 

-   แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด  

-   รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน 

-   รับรองผลการตรวจประเมิน 

4) แผนการดำเนินการ 
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ตาราง 5.2-27 แผนการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจรับอง
มาตรฐาน ISO2IEC ISO20000:2018 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบ 

ประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ตรวจสอบเอกสารตามข้อตกลงที่เก่ียวข้อง     
2 นัดตรวจประเมินรอบที่ 1     
3 แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด (ถ้ามี)     
4 นัดตรวจประเมินรอบที่ 2     
5 แก้ไข ปรับปรุงรายละเอียด (ถ้ามี)     
6 รายงานสรุปผลการตรวจประเมิน     
7 รับรองผลการตรวจประเมิน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร ับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC ISO20000:2018  

พร้อมประกาศความพร้อมด้านบริหารจัดการการบริการด้านเทคโนโลยี
ส า ร ส น เทศ  ( Information Technology Service Management: ITSM)   
และสร้างความเชื ่อมั ่นให้ผู ้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายใน 
ภายนอกองค์กร เป็นไปตามมาตรฐานสากลและยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สู่หน่วยงานแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.2-28 งบประมาณดำเนินการโครงการโครงการตรวจประเมินและรองรับการตรวจรับรอง
มาตรฐาน ISO20000:2018 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 
ราคา 

ต่อหน่วย 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าตรวจประเมินและรองรับการตรวจ
รับรองมาตรฐาน ISO20000:2018 

1 100,000 100,000 

 รวม 100,000 
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5.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน 
และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล  

จะมุ ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ            
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้      
มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ  
เพื่อรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงาน 30 
โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

แผนงาน 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างบูรณาการ 

5.3.1-1 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลย ีWeb Service  
สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านมาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการ แต่จากนโยบาย และทิศทางการพัฒนาระบบ e-Government ของรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ส. 
จำเป็นจะต้องมีการออกแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ 
อาทิ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่มีการนำเสนออยู่แล้วในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Website ของสำนักงาน ป.ป.ส.               
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว โครงการนี้เป็นโครงการออกแบบ
และพัฒนาระบบ Web Service เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นสาธารณะกับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ 
ที่ต้องการข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางนโยบาย e-Government ของรัฐบาลที่ต้องการให้บริการ
ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

1) วัตถุประสงค ์
- เพ ื ่อออกแบบและพัฒนาระบบ Web Service ที่พร ้อมให้บร ิการข ้อมูล           

ที ่สามารถให้บริการได้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งที ่ เป ็นหน่วยงานภาครัฐ                    
และภาคเอกชน ประกอบด้วย  
▪ โครงการเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ

ภาครัฐ (Linkage Center)  
▪ จัดทำระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง   
▪ การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล กับ สำนักงานอัยการสูงสุด 
▪ โครงการเชื่อมโยงระบบคดีอาญา (เฉพาะคดียาเสพติด 6-41/6-42)   
▪ เชื่อมโยงข้อมูลด้านการบำบัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
▪ เชื่อมโยงข้อมูลด้านการป้องกันยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
▪ ข้อมูล CCTV กรมศุลกากร/การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย/

กรุงเทพมหานคร 
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2) เป้าหมาย 
- มีระบบ Web Service ที ่พร้อมให้บริการข้อมูลที ่สามารถให้บริการให้แก่

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
3) ขอบเขตการดำเนินการ 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบ Web Service โดยมีขอบเขต              
การดำเนินงานดังนี้ 
▪ ออกแบบ และกำหนดข้อมูล ระดับ และเงื ่อนไขของการเข้าถึงข้อมูล              

ของแต่ละ Service  
▪ พัฒนาระบบ Web Service ที่ถูกออกแบบไว้  
▪ ทดสอบการเรียกใช้ Service หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการเข้าถึง

ข้อมูลที่กำหนดไว้ 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-1 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Web Service  

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 โครงการพัฒนาระบบการเช่ือมโยง
ข้อมูลด้วยเทคโนโลย ี
 Web Service 

                    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบ Web Service ให้การบริการข้อมูลเพื ่อรองรับ  

e-Government 
6) งบประมาณดำเนินการ 

- พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 
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แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.3.1-2 โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics 
Information Systems: INIS)   

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษา 
ยาเสพติด โดยมีพื้นฐานมาจากระบบต่าง ๆ ที่หลากหลายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิ ระบบ NISPA ระบบ RI 
ระบบ SP และระบบ DrugNews ทั ้งน ี ้รวมถึงว ิธ ีการทำงานของระบบการวิเคราะห์ข ้อมูลที ่ใช้                            
อยู่ในปัจจุบัน อาทิ ระบบ I2 ระบบ Investigator ระบบ VisualLink และระบบแผนที่ GIS ให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Social Network และเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
ที่สามารถรองรับการบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้งแบบที่เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง  
โดยการพัฒนาระบบ INIS ดังกล่าวจะเน้นการพัฒนาระบบที่ใช้งานได้ง่ายคล้ายกับแอพลิเคชัน Line              
ที่ใช้งานอยู่อย่างแพร่หลาย การนำเข้าข้อมูล และนำเสนอข้อมูลที่อัจฉริยะ กล่าวคือ ระบบจะช่วยนำ
ข้อมูลที่คาดว่า ผู ้ใช้งานต้องการนำเสนอแบบอัตโนมัติ เพื ่อให้ผู ้ใช้งานลดขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล                  
อีกทั้งยังสามารถนำเข้าข้อมูลได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง รวมถึงรูปภาพ และวิดิโอ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบสามารถสืบค้นได้ อย่างสะดวก คล้ายกับการทำงานของ Search Engine               
ที่สามารถค้นหาโดยใช้ประโยคทั่ว ๆ ไปได้ การนำเสนอผลของการค้นหาสามารถแสดงผลได้หลากหลาย
รูปแบบทั้งแบบข้อความ หรือ ภาพที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้งานสามารถให้ระบบจัดเก็บข้อความที่สนทนา                
เข้าไปในฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ เพื ่อลดการนำเข้าข้อมูลที ่ซ้ำซ้อนได้อีกด้วย  และสุดท้ายระบบ                     
ที่พัฒนาขึ้นจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อการบูรณาการ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ลดการซ้ำซ้อน และปัญหาต่าง ๆ ของข้อมูล  

1) วัตถุประสงค ์
- เพ ื ่อพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉร ิยะ (Intelligent Narcotics 

Information Systems: INIS) ให้รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ ์

2) เป้าหมาย 
- มีระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics Information 

Systems: INIS) 
3) ขอบเขตการดำเนินการ 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. พัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี ้
▪ ร ่วมก ับท ี ่ปร ึกษาฯ เพ ื ่อออกแบบ และกำหนดขอบเขตการพ ัฒนา 

ระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics Information 
Systems: INIS)  
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▪ ออกแบบการนำเข้าข้อมูล โดยมุ่งเน้นการลดขั้นตอนการนำเข้าข้อมูล 
▪ ออกแบบการใช้งานระบบที่ใช้งานง่าย มีความสะดวกในการนำเข้าข้อมูล 
▪ ออกแบบการนำเข้าข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ รูปภาพ วิดิโอ 
▪ พัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics 

Information Systems: INIS) ตามที่ได้ออกแบบไว ้
▪ ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent 

Narcotics Information Systems: INIS) 
▪ พัฒนาการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน 

 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-2 แผนการดำเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ 
(Intelligent Narcotics Information Systems: INIS) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ออกแบบ ระบบสารสนเทศยาเสพติดอ ัจฉร ิยะ (Intelligent 

Narcotics Information Systems: INIS) 
    

2 พัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics 
Information Systems: INIS) 

    

3 ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent 
Narcotics Information Systems: INIS) 

    

4 นำไปใช้งาน     
5 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
6 การนำระบบไปใช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- มีระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics Information 

Systems: INIS) 
6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-3 งบประมาณดำเนินการโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ 
(Intelligent Narcotics Information Systems: INIS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลำดับ 
ที ่ รายการ จำนวน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 6 130,000 780,000 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 4 350,000 1,400,000 

 รวม 2,180,000    
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5.3.2-2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 
เนื่องจากปัจจุบัน ป.ป.ส. มีขาดการจัดเก็บข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ส.                 

มีการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ เมื่อมีการเคลื่อนย้าย หรือ เปลี่ยนแปลง จะทำได้ติดตามได้ยาก รวมถึง 
การเรียกดูข้อมูลวัสดุ หรือครุภัณฑ์ทำได้ยาก และใช้เวลานาน โครงการพัฒนาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ จึงพัฒนาขึ ้นมาเพื ่อรองรับการติดตามวัสดุครุภัณฑ์ทั ้งหมดของสำนักงาน ป.ป.ส.                  
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio frequency identification: RFID) 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- มีระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ส. 
3) ขอบเขตการดำเนินการ 

- โครงการพัฒนาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้พัฒนาจะต้อง
ดำเนินการตามขอบเขตดังนี ้

- ดำเนินการศึกษากระบวนการ และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน 
- ศึกษาความต้องการ และออกแบบระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- พัฒนาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส ์ดังนี ้

▪ รองรับการใช้งานแบบ Web Application 

▪ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และสืบค้นข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ 

▪ สามารถค้นหาวัสดุครุภัณฑ์ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ  โดยการสแกน   

อาร์เอฟไอดี (Radio frequency identification: RFID) 

▪ สามารถแก้ไขที่อยู ่และสถานะของวัสดุครุภัณฑ์ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

โดยการสแกนอาร์เอฟไอดี (Radio frequency identification: RFID) 

▪ สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบได ้

▪ สามารถออกรายงานรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ สถานที่จัดเก็บ และสถานะ

วัสดุครุภัณฑ์ได ้

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-4 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษา และกระบวนการทำงาน     
2 จัดหาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์     
3 ติดต้ังและทดสอบระบบ     
4 ฝึกอบรมผูใ้ช้งาน     
5 นำระบบไปใช้งาน     

 
5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 

- มีระบบบริหารจัดการและติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส ์
6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-5 งบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ ์ 1 
ระบบ 

3,755,300 3,755,300 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์มือ (PDA)  15 
เครื่อง 

35,000 525,000 

3 แท่นชาร์ตคอมพิวเตอร์มือถือ 15 
เครื่อง 

8,100 121,500 

4 อุปกรณ์เครื่องอ่าน RFID แบบพกพา ชนิดมี 
Bluetooth 

15 
เครื่อง 

42,000 630,000 

5 แท่นชาร์ตแบตเตอรี่เครื่องอ่าน RFID แบบ
พกพา 

15 
เครื่อง 

15,000 225,000 

6 แบตเตอรี่สำรองเครื่องอ่าน RFID แบบ
พกพา 

15 
เครื่อง 

5,700 85,500 

7 เครื่องพิมพ์ข้อมูลลงบนแถว RFID และ 
Barcode  

2 
เครื่อง 

69,000 138,000 

8 RFID TAG แบบสติ๊กเกอร์ ขนาด 10 cm x 
1.2 cm  

30,000  
แผ่น 

10 300,000 
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ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

9 หมึกพิมพ์บาร์โค้ต ชนิดเรซิ่น  15 
ชุด 

280 4,200 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 
เครื่อง 

130,000 130,000 

รวม 5,914,500 

 

5.3.3-2 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด (Intelligent 
Data Warehouse for Narcotic Analytics) 
  สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการดำเนินการจัดหาระบบคลังข้อมูลเพื ่อการดำเนินการ  
ด้านยาเสพติด (Data Warehouse) เพ ื ่อเป ็นศ ูนย ์กลางข ้อม ูลระบบข้อม ูลสำหรับการป้องกัน                        
และปราบปรามยาเสพติดของประเทศ ระบบดังกล่าวได้มีการจัดหาและติดตั ้งใช้งานมาตั ้งแต่ปี             
พ.ศ. 2550 ปัจจุบันพบว่าเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานมีความล้าสมัยไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบปัญหาด้านการบำรุงรักษา ส่งผลให้ระบบคลังข้อมูลที่ไม่อยู่ไม่สามารถทำงาน
ร่วมกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และ  Internet Browser รุ่นใหม่ ทำให้การประมวลผล             
และแสดงผลข้อมูลมีความล่าช้า และปัญหาด้านมิติมุมมองต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถจะแสดง
ข้อมูลยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้ เช่น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู ้เสพผู ้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์               
การป้องกันกลุ่มผู ้มีโอกาสเข้าไปเกี ่ยวข้องกับยาเสพติด ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู ้ค ้ายาเสพติ ด  
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ตลอดจนภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ยาเสพติด                
ในปัจจุบัน เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบคลังข้อมูลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และง่ายต่อการ
บำรุงรักษา สามารถตอบสนองการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่และระบบสารสนเทศใหม่           
ที ่จะมีการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ ฉบับนี ้ จ ึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดหาระบบคลังข้อมูลใหม่                       
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ในอนาคต 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้มีสำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะที่มีข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอรายงานสารสนเทศ  
การวางแผนและการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 
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2) เป้าหมาย 
- ในระยะเวลา 3 ปีระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด

ของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
พร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทำการ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- จัดหาและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำหรับการใช้งาน และการพัฒนาะรบบ รวมถึง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง 

- พัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด ประกอบไป
ด้วยการศึกษาระบบงานและข้อมูลที่มีอยู่ การออกแบบระบบและข้อมูลใหม่ 
รวมถึงการโอนย้ายหรือการเช่ือมข้อมูลจากคลังข้อมูลเดิม 

- ทดสอบการใช้งานระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด
และบูรณาการเข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่ 

- ฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานและดูแลรักษาระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- รับประกันคุณภาพการใช้งานระบบ พร้อมให้บริการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขการ
รับประกัน 

4) แผนการดำเนินการโครงการ 

ตาราง 5.3-6 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
ยาเสพติด (Intelligent Data Warehouse for Narcotic Analytics) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดหาและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสำหรับการใช้งาน และ

การพัฒนาะรบบ รวมถึงพื ้นที ่จัดเก็บข้อมูลสำหรับ
ระบบระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือ 

 
       

2 พัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
ยาเสพติด ประกอบไปด้วยการศึกษาระบบงานและ
ข้อมูลที่มีอยู่ การออกแบบระบบและข้อมูลใหม่ รวมถึง
การโอนย้ายหรือการเช่ือมข้อมูลจากคลังข้อมูลเดิม 
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
3 ทดสอบการใช้งานระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดและบูรณาการเข้ากับระบบ
เดิมที่มีอยู ่

 
 

      

4 ฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้
งานและดูแลรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
       

5 รับประกันคุณภาพการใช้งานระบบ พร้อมให้บริการ
บำรุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

        

6 พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน         

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินการ 
- ภายในปี พ.ศ. 2561 ระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื ่อการวิเคราะห์ข้อมูล                       

ยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
และสามารถให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาทำการ 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-7 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ยาเสพติด 
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ
ที ่

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการใช้งานจริง  2 1,450,000 2,900,000 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับทดสอบ 

และพัฒนาระบบ 
1 1,450,000 1,450,000 

3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 650,000 650,000 
4 ลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์คลังข้อมูล  และซอฟต์แวร์

วิเคราะห์ธุรกิจ 
1 10,200,000 10,200,000 

5 ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 1 11,000,000 11,000,000 
   รวม 26,200,000 
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ตาราง 5.3-8 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ยาเสพติด 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 1 10,000,000 10,000,000 
   รวม 10,000,000 

 
5.3.4-2  โครงการระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Password Self-Service) 

   สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการนำระบบบัญชีผู้ใช้งาน Active Directory (AD) มาใช้งาน 
ด ้านการควบค ุม บร ิหารการใช ้งานทร ัพยากรคอมพิวเตอร ์จากจ ุดศ ูนย ์กลางภายใต ้โดเมน                        
ของสำนักงาน ป.ป.ส. และให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account)/รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Client) และระบบสารสนเทศต่างๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับผู้ใช้งาน (Client) สำนักงาน ป.ป.ส. ส่วนใหญ่ทำการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ AD  
  ปัจจุบัน มีผ ู ้ท ี ่ม ีบัญชีผู ้ใช ้งานสำหรับเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ส.               
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ทั้งปฏิบัติงานในสำนักงานและภาคสนาม และที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งการเปลี่ยนหรือจัดการรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานด้วยตนเองนั้น ถูกจำกัดเฉพาะการใช้งาน
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับโดเมนของสำนักงาน ป.ป.ส. เท่านั้น หรือต้องอาศัยการติดต่อ            
ขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบผ่านช่องทางอื่นๆ  ในการเปลี่ยน รีเซ็ต หรือปลดล็อครหัสผ่าน                     
ทำให้ ไม่มีความสะดวก เหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร อนึ่ง รหัสผ่านที่ สำนักงาน 
ป.ป.ส. ออกให้กับผู้ใช้งานแต่ละรายถือเป็นความลับส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนเข้าถึงหรือใช้งานระบบ
สารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส. อันเป็นข้อมูลหรือความลับของทางราชการในแต่ละระดับจึงจะต้องให้
ความสำคัญด้านมาตรการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย สร้างความน่าเชื ่อถือต่อผู ้ใช้งาน ตลอดจน                         
ลดช่องโหว่และความเสียงในการถูกบุกรุก โจมตีระบบ จากผู้ไม่ประสงค์ดี  
   สำนักงาน ป.ป.ส. เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการจัดซื ้อจัดหา                     
และติดตั้งระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Password Self-Service) ที่มีประสิทธิภาพ 
ให้ผู้ใช้งานมีช่องทางในการจัดการรหัสผ่านส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้เป็นไปตามมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส.  

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดซื้อจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง 

(Password Self-Service) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ส. ให้ผ ู ้ใช ้งาน (Users) 

สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง อย่างสะดวกและปลอดภัย 
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2) เป้าหมาย 
-  บังคับใช้นโยบายด้านความมั ่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล        

เพื่อลดช่องโหว่ในการถูกโจมตีสู่ระบบเครือข่ายและระบบพิสูจน์ตัวตน 

-  มีช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยน/รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง 

-  มีช่องทางให้ผู ้ใช้งานสามารถปลดล็อคบัญชีผู ้ใช้งาน กรณีใส่รหัสผ่านผิด                

เกินกว่า 5 ครั้งแล้วบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งานเข้าระบบ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ดำเนินการศึกษาระบบปัจจุบันของสำนักงาน ป.ป.ส. 

- ดำเนินการออกแบบระบบ Password Self-Service 

- ดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย Password Self-Service 

- ดำเนินการลงทะเบียนให้ผู้ใช้งานด้วยอีเมล์ 

- ดำเนินการนำร่องบังคับใช้ระบบ Password Self-Service กับ ศทส.  

- ดำเนินการเปิดใช้งานระบบ Password Self-Service กับทั้งผู้ใช้งานสำนักงาน 

ป.ป.ส. และผู้ใช้งานหน่วยงานภายนอก 

- อบรมการใช ้งานระบบ Password Self-Service ให ้ก ับผ ู ้ ใช ้งานภายใน 

สำนักงาน ป.ป.ส. และผู้ดูแลระบบ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-9 แผนการดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Password 
Self-Service)  

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาระบบและออกแบบระบบ     
2 ติดต้ังระบบและใช้งาน     
3 อบรมการใช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. ม ีระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู ้ใช ้งานด้วยตนเอง 

(Password Self-Service)  

6) งบประมาณดำเนินการ 
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ตาราง 5.3-10 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการบริหารจัดการรหัสผ่านผู ้ใช้งานด้วยตนเอง 
(Password Self-Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู ้ใช้งานด้วย
ตนเอง (Password Self-Service) 

2,500 400 1,000,000 

2 ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2016 
หรือล่าสุด 

1  45,000 45,000 

3 ค่าบริการรับ/ส่งข้อความผ่านเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ (SMS Gateway provider) 
5000 sms/เดือน  

12 5,000 60,000 

4 ค่าใช้จ่ายในการบริการ/ติดตั้งระบบ     
(Implement Service) 

1 100,000 100,000 

   รวม 1,205,000 
 

5.3.5-2 โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร     

ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันขาดระบบ           
ที่จะช่วยในการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรม และการให้บริการข้อมูลด้านการฝึกอบรม โดยปัจจุบัน
ข้อมูลดังกล่าว ได้มีการจัดเก็บอยู ่ในรูปแบบเอกสาร ไม่มีการนำเข้าข้อมูลลงระบบสารสนเทศ                      
ทำให้มีปัญหาในด้านการสืบค้น หรือ วางแผนการฝึกอบรมในครั้งถัดไป 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารบริหารบุคลากร     

2) เป้าหมาย 
- มีระบบบริหารจัดการบริหารบุคลากร ให้บริการข้อมูล และข้อมูลสำหรับ

วางแผนงานด้านการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. 
3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- โครงการระบบบริหารจัดการบริหารบุคลากร สามารถบันทึกประวัติการ

ฝึกอบรมของสำนักงาน ป.ป.ส. รายละเอียดหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่เคยมี การ
ฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าดูข้อมูลประวัติการฝึกอบรมของตัวเองได้ 
รวมถึงประวัติวิทยากรที่เคยมาฝึกอบรม การใช้สถานที่ฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูล
ในการวางแผนฝึกอบรมในครั้งถัดไป  
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▪ ดำเนินการศึกษากระบวนการ และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน 

▪ ศึกษาความต้องการ และออกแบบระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม  

▪ พัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-11 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร     

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษา และวิเคราะห์     

2 ออกแบบระบบ     

3 พัฒนาระบบ     

4 ติดต้ังและทดสอบระบบ     

5 ฝึกอบรมผูใ้ช้งาน     

6 นำระบบไปใช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- มีระบบบริหารจัดการบริหารบุคลากร เพื่อรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ 

สำนักงาน ป.ป.ส 
6) งบประมาณดำเนินการ 
- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 

 
 5.3.6-2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทางโทรศัพท์ (IT Call Center Support System) 
ปัจจุบ ันสำนักงาน ป .ป.ส . มีส ่วนเทคโนโลยีระบบปฏิบัต ิการและระบบบริการ 

ความช่วยเหลือเป็นหน่วยงานซึ่งให้บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งานภายในสำนักงาน ป .ป.ส. 
อย่างไรก็ตาม จากสภาพการใช้งานปัจจุบันซึ่งมีอัตราการใช้งานเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง
ซ ึ ่งสามารถสนับสนุนเพื ่อให ้ผ ู ้ ใช ้งานเก ิดความสะดวกสบาย  และใช้งานระบบสารสนเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Help Desk) 
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- เพื่อพัฒนาการให้ระบบให้บริการการช่วยเหลือผู้ใช้งาน (Help Desk) ให้สามารถ
ตอบสนองการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้อง 

2) เป้าหมาย 
- มีระบบสารสนเทศเพื ่อรองรับการให้บริการการช่วยเหลือผู ้ใช้งานระบบ

เทคโนโลยีดิจทัล (Help Desk) 
3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศทางโทรศัพท์ ( IT Call Center Support System) โดยผู ้พ ัฒนา
จะต้องดำเนินการตามขอบเขตดังนี้ 
▪ สามารถให้บริการข้อมูลเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 
▪ สามารถรับฝากข้อความได้ 
▪ สามารถบันทึกข้อความสนทนาได้ 
▪ สามารถโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได ้
▪ ระบบรับ-ส่งข้อความอัตโนมัต ิ
▪ จัดทำรายงานเชิงสถิติแบบ Real-time 
▪ จัดทำรายงานทางสถิติเพื่อรายงานผู้บริหาร 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.3-12 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศทางโทรศัพท์ (IT Call Center Support System) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดหาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางโทรศัพท์ 

(IT Call Center Support System) 

    

2 ติดต้ังและทดสอบระบบ      
3 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
4 การนำระบบไปใช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป .ป .ส . มีระบบสนับสนุนการบร ิการเทคโนโลย ีสารสนเทศ  

ทางโทรศัพท์ (IT Call Center Support System) 

6) งบประมาณดำเนินการ 
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ตาราง 5.3-13 งบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางโทรศัพท์ (IT Call Center Support System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับที ่ รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Call Center) 

1 1,500,000 1,500,000 

 รวม 1,500,000    
 

 
5.3.7-2 โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส.  (ONCB Payment)  

ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. มีการดำเนินการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเอกสาร 
กล่าวคือการรับจ่ายเงินยังอยู ่ในรูปแบบของการโอนเงินหรือเช็ค ด้วยทิศทางของประเทศที ่มุ ่งสู่   
Digital Economy ซึ ่งหน ึ ่งในเป ้าหมายคือการส ่งเสร ิมการทำธ ุรกรรมทางการเง ินผ ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโครงการ e-Payment ภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ที่สนับสนุนการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ควบคู่กับการรับจ่ายเงินกับประชาชน ลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการดำเนินการ และเป็นการ
ป้องกันการทุจริตในการรับจ่ายเงินด้วยเงินสด เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และอำนวย                
ความสะดวกด้านธุรกรรมทางการเงินระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. หรือประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส.   
โดยที่ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะมีการต่อเชื่อมกับระบบการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล                      
และมีความพร้อมสำหรับการต่อเชื่อมกับระบบ e-payment ของภาครัฐ เพื่อรองรับธุรกรรมทางเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (หมายเหตุ การพัฒนาระบบเพ่ือเช่ือมต่อกับ e-Payment Gateway 
ของภาครัฐ ต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐในส่วนของข้อมูลที่ต้องใช้ในการแลกเปลี่ยน เพื่อรองรับ
ธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส)์ 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื ่อพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส.  รองรับ  

e-Payment ภาครัฐ 
2) เป้าหมาย 
- มีระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส. ที่รองรับ e-Payment 

ภาครัฐ 
3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นการ   

จัดจ้างพัฒนาระบบ/พัฒนา ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส. 
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เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. 
และหน่วยงานภาครัฐหรือประชาชน โดยต้องดำเนินการตามขอบเขตดังต่อไปนี้ 
▪ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสำนักงาน 

ป.ป.ส. และระบบ e-Payment Gateway ที่จะพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงการคลัง 
▪ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี

รหัสเฉพาะสำหรับระบุตัวบุคคล อาทิ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 
ให้สอดคล้องกับโครงการ e-Payment ภาครัฐ กระทรวงการคลัง 

▪ เชื่อมต่อกับระบบ e-Payment Gateway ของกระทรวงการคลังและทดสอบ
การใช้งาน 

▪ ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-14 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส.  

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อกับ

ระบบ Gateway ของกระทรวงการคลัง 

    

2 ออกแบบระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรหัสเฉพาะสำหรับ
ระบุตัวบุคคล อาทิ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

    

3 พัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส ์     
4 ติดต้ังและทดสอบระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส ์     
5 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
6 การนำระบบไปใช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดสำเร็จของการดำเนินการ 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ONCB Payment) 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-15 งบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์สำนักงาน ป.ป.ส. 
(ONCB Payment) ปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Payment) 

1 2,000,000 2,000,000 

 รวม 2,000,000    
 

*หมายเหตุ โครงการนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโครงการ e-Payment Gateway ของภาครัฐแล้วเสร็จ 
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5.3.8-2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย 
สืบเนื่องจากปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดบริเวณลำน้ำโขงที่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง                  

และส่งผลกระทบต่อความมั ่นคงในภาพรวมของประเทศต่างๆ ที ่อยู ่บริเวณลำน้ำโขง ทำให้เกิด                   
ความร่วมมือในโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันของ 4 ประเทศ คือ จีน สปป.
ลาว เมียนมา และไทย เริ่มโครงการระยะแรกโดยจีนเป็นเจ้าภาพในปี 2556 ผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการปฏิบัติการร่วมแม่น้ำโขงปลอดภัยประสบความสำเร็จอย่างดีโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ร่วม และในปี 2558 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแม่น้ำโขง
ปลอดภัยที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างดี มีผลการจับกุม               
ยาเสพติดและสามารถสกัดกั้นสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าในยังแหล่งผลิตได้ในปริมาณมาก 

จากผลของความสำเร็จดังกล่าว ส่งผลให้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรี               
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ระหว่าง
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และเพื่อให้การดำเนินการ                 
เพื ่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื ้นที ่สามเหลี ่ยมทองคำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศสมาชิก                    
แต่ละประเทศเห็นพ้องต้องกันว่าควรกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย              
6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรมสำคัญ  ได้แก่                       
(1) การสกัดกั้นสารต้ังต้น เคมีภััณฑ์ และอุปกรณ์ผลิตยาเสพติดมิให้เข้ามายังแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคำ รวมถึงการลักลอบลำเลียงอาวุธปืนและเครื ่องกระสุน (2) การสกัดกั ้นการค้ายาเสพติดตาม                      
ลำน้ำโขงและเส้นทางบก (3) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายนักค้ายาเสพติดและพื้นที ่เป้าหมายสำคัญ                    
เพื่อการสืบสวนสอบสวนและปราบปราม (4) การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติ                 
ในระดับพื้นที่ (5) การสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน 
(BLO) และการสร้างภาคีพันธมิตรร่วม และ (6) การพัฒนาโครงสร้าง กลไกและการจัดการ การพัฒนา
งานการข่าวและฐานข้อมลู 

 สำนักงาน ป.ปส. ได้พัฒนาระบบศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยขึ้น เพื่อรองรับ
มาตรการและแผนงานในการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ และใช้เป็นศูนย์กลาง           
ในการประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสารและเป็นฐานข้อมูลกลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถ          
ใช้ร่วมกันในศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยของทั้ง 6 ประเทศ ระบบฯ ดังกล่าวใช้งานผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ซึ่งแต่ละประเทศสามารถนำเข้าข้อมูล (ข้อความและรูปภาพ) ผลการปฏิบัติงาน การจับกุม
ยาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ด่านตรวจ/จุดสกัด ท่าเรือ เป็นต้น                
โดยระบบรองรับการนำเข้าข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษและภาษาราชการของแต่ละประเทศได้ ซึ่งจะมีการ
พัฒนา/ปรับปรุงระบบเพิ่มเติมให้รองรับแผนฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 
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1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองระหว่างกัน 

ของทั้ง 6 ประเทศ 
- เพื ่อให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและสามารถ

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย  ทำให้สามารถติดตามประเมินผลติดตาม               
และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

- เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบที่มีการอ้างอิงกับตำแหน่งบนพื้นโลกร่วมกับ
ข้อมูลการข่าวและการจับกุม มาวิเคราะห์เพื่อทราบพื้นที่ปัญหาและสภาพ
สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ รวมทั้งนำเข้ามูลมาวิเคราะห์เพื่อกำหนด
พื้นที่ปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 

2) เป้าหมาย 
- ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี ่ยนข้อมูล                

และข่าวกรองระหว่างกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความทันสมัย  ใช้ในการ
แก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ 
- วิเคราะห์และออกแบบ  
- สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดคำสั่ง Stored Procedures 
- พัฒนาโปรแกรมนำเข้าข้อมูลและแสดงผล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม 
- ติดต้ังระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.3-16 แผนการดำเนินโครงการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับแผนปฏิบัติการแม่นำ้โขง
ปลอดภัย 6 ประเทศ 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการ
ของระบบ 

                    

2 วิเคราะห์และออกแบบ          
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ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

3 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบ
และพ ัฒนาช ุดคำส ั ่ ง  Stored 
Procedures 

        
 

           

4 พัฒนาโปรแกรมนำเข้าข้อมูลและ
แสดงผล 

          
 

         

5 ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบ
โปรแกรม 

                    

6 ติดตั้งระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/
แก้ไขปัญหา 

                    

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ข่าวกรองระหว่างกัน สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

6) งบประมาณดำเนินการ 
                     -  พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 
 

5.3.9-2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน 
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียนเป็นโครงการหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในด้านความร่วมมือทางวิชาการ

และพัฒนาศ ักยภาพ และอย ู ่ภายใต ้การดำเน ินงานของ ASEAN-NARCO โดยเป ็นความร ิเริ่ม                  

ของ สำนักงาน ป.ป.ส. ประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี  2558 เพื่อกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียน     

ได้มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด และการดำเนินการต่อปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน  

ได้ อันนำไปสู ่การจัดตั ้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน (ASEAN Drug Monitoring 

Network-ADMN) โดยกำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน            

ปีละ 2 ครั้ง ผลงานสำคัญของโครงการ คือ ได้มีการกำหนดแบบสำรวจข้อมูลยาเสพติด ซึ่งสมาชิกทุก

ประเทศจะต้องรวบรวมข้อมูลตามแบบและรายงานเข้ามายังศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติด

อาเซียน สำนักงาน ป.ป.ส. ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำเว็บไซต์ ASEAN-NARCO เพื่อเผยแพร่การดำเนินงาน
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ต่อต้านยาเสพติดของอาเซียน และเป็นช่องทางในการนำเข้าข้อมูลเฝ้าระวังของประเทศสมาชิกอาเซียน 

และได้มีการจัดทำรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียนประจำปี 2558 ซึ ่งเป็นครั ้งแรก           

ที่ประเทศในภูมิภาคได้มีการจัดทำรายงานสถานการณ์ยาเสพติดร่วมกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียนทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาเน้นไปที่การรวบรวมและนำเสนอข้อมูลตามแบบ

รายงาน รวมถึงการปรับแบบรายงานให้เหมาะสำหรับการนำไปใช้  

ในปี พ.ศ. 2560 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

อาเซียน ครั้งที่ 3 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบรายงานเพื่อการสร้างฐานข้อมูลเฝ้าระวัง

ยาเสพติดของอาเซียนเพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่รวดเร็ว

ประหยัดเวลาและทรัพยากรของทุกประเทศ รวมถึงมีความทันสมัยทัดเทียมกับภูม ิภาคอื ่น  ๆ                       

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. คาดว่าจะสามารถจัดให้มีการพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถนำเข้าข้อมูลได้โดยตรงประมาณเดือนกันยายน 2560 

1) วัตถุประสงค ์

- เพื่อประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลยาเสพติดในระบบออนไลน์ร่วมกัน 

-  เพื่อประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันใช้ข้อมูลจัดทำรายงานเฝ้าระวังสถานการณ์

ยาเสพติดอาเซียนได ้

- เพื่อประเทศสมาชิกอาเซียนมีความร่วมมือในการดำเนินการต่อปัญหายาเสพติด

ในภูมิภาคอาเซียน 

2) เป้าหมาย 

- สมาชิกอาเซียนได้นำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้ม      

ของสภาพปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์

ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างทันท่วงท ี

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ 

- วิเคราะห์และออกแบบ  

- สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดคำสั่ง Stored Procedures 

- พัฒนาโปรแกรมนำเข้าข้อมูลและแสดงผล 

- ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม 

- ติดต้ังระบบใช้งานจริง 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-17 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 หารือกับผู ้ใช้/ศึกษาความต้องการ

ของระบบ 

 
           

2 วิเคราะห์และออกแบบ  
 

           
3 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและ

พัฒนาชุดคำสั่ง Stored Procedures 
 

 
          

4 พัฒนาโปรแกรมนำเข้าข้อมูลและ
แสดงผล 

 
           

5 ตรวจสอบความถ ูกต ้อง/ทดสอบ
โปรแกรม 

            

6 ติดตั ้งระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/
แก้ไขปัญหา 

            

 

5) ดัชนีชี้วัดสำเร็จของการดำเนินการ 
- ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน     

ใช้งานร่วมกัน 

6) งบประมาณดำเนินการ 
-  พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 

5.3.10-2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่   
ปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. มีการจัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางไกล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูล โดยได้มีการจัดทำระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล เพื่อป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบ
เครือข่ายของสำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยข้อมูลต่าง ๆ อาทิ อุปกรณ์ 
Firewall อุปกรณ์ IPS อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เป็นต้น  

        การปฏิบัติที่ผ่านมา ศทส. ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ใช้งานจาก กอง/ศูนย์/สำนัก ที่สามารถ
ใช้งานระบบงานภายในผ่านระบบ VPN ซึ่งมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานด้วยการใช้ Username      
และ Password เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย              
ของข้อมูลและปลอดภัยจากการถูกดักจับข้อมูลขณะใช้งานในกรณีของการเชื ่อมโยงผ่านเครือข่าย
สาธารณะหรือกับหน่วยงานภายนอก 
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          เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยการใช้ระบบสารสนเทศยาเสพติดเพื่อการสืบค้นข้อมูล
ระหว่างปฏิบัติการ และการปฏิบัติงานอยู่นอกสถานที่ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน 
ป.ป.ส. จากอุปกรณ์ Smart Mobile ต่าง ๆ จากเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายที่เชื ่อมโยงใช้งาน             
จากหน่วยงานภายนอก ดังนั ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่อ งมือเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ                
การรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัย                 
ของข้อมูล ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง การจัดการทะเบียนผู้ใช้งาน และการ
บันทึกประวัติการใช้งาน  

1) วัตถุประสงค ์
- เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยสารสนเทศ                 

ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้รองรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ แบบ 2 Factor 
Authentication ทดแทนระบบเดิมที่ใช้เทคโนโลยีล้าสมัย (แบบ e-Token) 

- เพื่อจัดหาซอฟท์แวร์และอุปกรณ์สำหรับจัดการผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้เป็นไป
ตามนโยบายการจัดการรหัสผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. 
2) เป้าหมาย 

- ในระยะเวลา 3  ปี สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกันการบุกรุกระบบสารสนเทศ 
จากการใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบมือถือ               
ซึ่งประกอบด้วย 
▪ การพิสูจน์สิทธิ์การเข้าถึงที่ออกแบบ สำหรับตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล

แบบ  2 ชั้น (Two-Factor Authentication) 
▪ การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Authorization) 
▪ การบริหารจัดการทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน (Accounting) 
▪ การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Profile) 
▪ การตรวจสอบสถานะ การใช้งาน (Posturing) 
▪ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าถึงและใช้งาน (Provisioning) 

- จัดหาติดตั้งและทดสอบระบบที่ทำการส่งมอบร่วมกับคณะกรรมการฯของสำนักงาน 
ป.ป.ส. 

- ทดสอบการใช้งานระบบ และรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบพร้อม
ให้บริการบำรุงรักษาตามเง่ือนไขการรับประกัน 
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- การส่งมอบงานหรือระบบที่มีคุณสมบัติตาม “ข้อกำหนดทางเทคนิค” จัดทำ
เอกสารส่งมอบ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-18 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่   

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     
2 การติดตั้งและทดสอบใช้งาน     
3 การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดสำเร็จของการดำเนินการ 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการบริหารจัดการสิทธิ ์การใช้งานเครือข่ายผ่าน

อุปกรณ์เคลื่อนที่   

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-19 งบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ ์การใช้งาน
เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์สร้างรหัสผ่านแบบใชค้รั้งเดียวชนิด 
(Hardware Token OTP) 

300 1,070 321,000 

2 ระบบบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งาน  
(Management System) หรือระบบยืนยัน
ตัวตนผู้ใช้งาน (authentication)    

1,000 5,350 5,350,000 

3 ซอฟท์แวร์สร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวชนิด 
Software สำหรับอุปกรณ์ Mobile 

700 1,070 749,000 

4 การติดตั้งพร้อมปรับแต่งค่าเริ่มต้น และ
บริการหลังการขาย  1 ปี 

1 214,000 214,000 

 รวม 6,634,000 
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5.3.11-2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน
ป.ป.ส. (ONCB Portal)   

ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. 
สำหรับให้บริการข้อมูลข้อสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้บริการผู้ใช้งาน                 
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน แต่ระบบดังกล่าวยังขาดความยึดหยุ่นในการใช้งาน กล่าวคือผู้ใช้งาน
ของสำนักงาน ป.ป.ส. ไม ่สามารถเร ียกใช ้ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายใน ( Intranet )                      
จากภายนอกสำนักงาน ป.ป.ส. และยังไม่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิกส์เคลื ่อนที่                   
เช่น Smartphone และ Tablet และยังไม่รองรับ Application Mobile ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
ปรับปรุงและขยายระบบบริการจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. ให้สามารถใช้งานผ่าน Smart 
Mobile และรองรับผู้ใช้งานในปริมาณทีม่ากขึ้น 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการ              

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลข้อสนเทศและผู้ใช้ระบบระบบศูนย์กลาง

ข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด (Manage Content Information and Users) 

- เพื่อพัฒนาระบบการสร้างชุมชนและเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Build Community 

and Social Networks) 

- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยีเสมือน 

(Virtualization Technology) มาใช้งาน ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม              

ที่หมดอายุการใช้งาน 

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเดิมให้รองรับการใช้งานผ่าน Mobile Device 

- เพื่อนำเสนอและเรียกใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆบนเว็บไซต์ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร

จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Smartphone และ Tablet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. ตามข้อกำหนด

ขององค์การมาตรฐาน เวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium: W3C) 

สำหรับ WCAG 2.0 อย่างน้อย ระดับ AAA 

2) เป้าหมาย 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบศูนย์กลางข้อมูลและระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

ที่มีข่าวสารและสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สมบูรณ์

และทันสมัย 
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- เสริมสร้างความเข็มแข็งของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการเป็นศูนย์กลางข่าวสาร

และสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

- การแลกเปลี ่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพทำให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการประสานงานความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงบูรณาการ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟต์แวร ์

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. 

จำนวน 1 งาน ประกอบด้วยฟังชั่นก ์

▪ เว็บไซต์หลักสำนักงาน ป.ป.ส. www.oncb.go.th (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

▪ เว็บไซต์ย่อยสำนักงาน ปปส. ภาค 1 – 9/กทม. สวพ. สพส. 

▪ ระบบบริหารจัดการภายใน http://intranet.oncbnet.go.th 

▪ Government Data Exchange (GDX ) http://extranet.oncb.go.th 

▪ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Web Mail) https://webmail.oncb.go.th 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-20 แผนการดำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูล
สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Portal) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณค์อมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟต์แวร ์     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาและทดสอบระบบ     
4 ติดต้ังระบบ     
5 ฝึกอบรมผูใ้ช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดสำเร็จของการดำเนินการ 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. 

(ONCB Portal) 

6) งบประมาณดำเนินการ 
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ตาราง 5.3-21 งบประมาณดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์กลาง
ข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Portal) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 3 1,230,000 3,690,000 
2 อุปกรณ์กระจายโหลด 

 (Server Load Balancer) 
1 1,600,000 1,600,000 

3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาด 10 
TB 

1 1,600,000 1,600,000 

4 โปรแกรม Microsoft SQL Server 2016  8  450,000 3,600,000 
5 โปรแกรม Microsoft SharePoint 2016 1 150,000 150,000 
6 ค่าพัฒนาระบบ 1 2,744,800 2,744,800 

 รวม 13,384,800     
 

5.3.12-2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.   
  ตามพระราชบัญญัต ิป ้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.  2519 กำหนดให้

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีอำนาจและหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยมีบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมฤทธิ์ผล
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สำนักงาน ป.ป.ส จึงได้จัดทำระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อจัดเก็บข้อมูล
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการแต่งตั้ง ต่ออายุ ยกเลิก เจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. ตั้งแต่ การตรวจสอบประวัติหรือสถานะบุคคล การแต่งตั้ง การแจ้งเตือนการต่ออายุบัตร การต่อ
อายุ การใช้ข้อมูลเพื่อการพิมพ์บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. การยกเลิกการแต่งตั้ง ขั้นตอนกระบวนงาน
เหล่านี ้จำเป็นต้องอาศัยระบบโปรแกรมการใช้ข้อมูลที ่มีรายละเอียดของการใช้หลากหลายด้าน                    
เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในกระบวนงานและระยะเวลา
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื ่องจากระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เดิมที ่จัดทำขึ ้นในปี                   
พ.ศ. 2554 ไม่สนับสนุนการทำงานในขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อมูลระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ใน
ปัจจุบันเท่าที่ควร บางฟังค์ชั่นการทำงานไม่สามารถรองรับข้อมูลจำนวนเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่เพิ่มขึ้นได้  
นอกจากนี้ ระบบการจัดการในการรายงานผลการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อน ทั้งนี้ ยังไม่สามารถ
เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์บัตรกับระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้ระบบไม่สะดวกในการทำงานเท่าที่ควร  
ไม่สามารถ Scan และเก็บไฟล์ รูปถ่าย และลายเซ็นต์ ไว้ในระบบเพื่อเตรียมพิมพ์บัตรได้ เนื่องจากระบบ
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เดิมพัฒนาแยกส่วนกันกับเครื่องพิมพ์บัตร  นอกจากนี้การเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ภายในเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลบุคคล เช่น ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและไม่เป็นปัจจุบัน (Real time) 

1) วัตถุประสงค ์
- ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเจ ้าพนักงาน ป.ป.ส. ใหม่                      

ให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการทำงาน ในกระบวนการแต่งตั ้ง/
ปรับปรุง/ยกเลิก/ต่ออายุ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. ที่ได้รับการแต่งตั้ง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบกับเครื่องพิมพ์
บัตรได้โดยสะดวก และลดขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานได้
มากกว่าระบบข้อมูลในปัจจุบัน 

2) เป้าหมาย 
- ได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการทำงานในทุกกระบวนการ

ทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
- ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลให้มี

ความถูกต้อง และข้อมูลมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- พัฒนาระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์รองรับในการพิมพ์

บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยสามารถเชื ่อมต่อข้อมูลให้สามารถพิมพ์บัตร     
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบที่ออกแบบต้องสามารถรองรับ
กระบวนการดำเนินงานในการแต่งตั ้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในทุกขั ้นตอน 
สอดคล้องกับการทำงานจริงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-22 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.   

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 วางแผนการดำเนินงานโครงการ     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ     
4 ทดสอบระบบ     
5 ติดต้ังระบบ     
6 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
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5) ดัชนีชี้วัดสำเร็จของการดำเนินการ 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.   

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-23 งบประมาณดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

ลำดับที ่ รายการ 
จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องพิมพ์บัตร 1 406,600 406,600 
2 ค่าพัฒนาระบบ 1 3,276,340 3,276,340 

 รวม 3,682,940    

 

5.3.13-2 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษปรับ)   
  ในปี พ.ศ. 2548 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS)                     

ในส่วนของระบบการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดไปแล้ว แต่ยังขาดในส่วนของการบริหารจัดการ
ข้อมูลบังคับคดีโทษปรับ ดังนั้น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน จึงจำเป็นต้องดำเนินการ
พัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (ส่วนบังคับโทษปรับ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ทำงานให้สามารถดำเนินการทางโทษปรับอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบทรัพย์สินส่วนบังคับโทษปรับ เพื่อให้การ

ดำเนินการทรัพย์สินของผู้ต้องหา สู ่กระบวนการบังคับโทษปรับได้รวดเร็ว           
มีประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมาย 
- สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่ส่งมาบังคับโทษปรับได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถติดตามความคืบหน้าของทรัพย์สินที่บังคับโทษปรับได้ 
- สามารถประมวลผลความสำเร็จของการบังคับโทษปรับในแต่ละห้วงเวลา              

หรือรายคดีได ้
- สามารถตรวจสอบการดำเนินการบังค ับโทษปรับของผู ้ร ับมอบอำนาจ                   

เป็นรายบุคคลหรือสรุปรายสำนักงาน ได้ตามต้องการ 
- สามารถสรุปรายได้ จากการบังคับคดีในแต่ละห้วงเวลา หรือตามต้องการได้ 
- สามารถค้นหาข้อมูลผู้ต้องหาและข้อมูลทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม

ทุกขั้นตอนของการดำเนินการบังคับโทษปรับ 
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- มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบรักษาความปลอดภัย
ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ทำการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้ระบบให้คลอบคลุมการทำงาน             

ในปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำเอกสารสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการส่งมอบให้กับสำนักงาน ป.ป.ส. 

- ออกแบบฐานข้อมูลและระบบการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติดบนระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ที่ดำเนินการบน
เครือข่าย Intranet สำนักงาน ป.ป.ส.  โดยระบบต้องได้รับการออกแบบ              
ให้สะดวกและง่ายต่อการทำงานของผู้ใช้ระบบ  และสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ดำเนินการทดสอบระบบทั้งในแบบ การทดสอบระบบย่อย (Subsystem Test) 
การทดสอบการทำงานร ่วมก ันของระบบ  (System Integration Test)                  
และ การทดสอบเพ่ือการยอมรับ (User Acceptance Test) 

- ดำเนินการทดสอบระบบในขั้นสุดท้ายภายใต้สภาวะการใช้งานจริง (Final 
Acceptance Test) 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของ สำนักงาน ป.ป.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีการอบรม ผู้ดูแลระบบภายใต้หลักสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ 
โดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-24 แผนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษปรับ)  

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาความเป็นไปได ้     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาและทดสอบระบบ     
4 ติดต้ังระบบ     
5 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดสำเร็จของการดำเนินการ 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษปรับ) 
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6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-25 งบประมาณดำเนินการโครงการปรบัปรงุระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษปรบั) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบ 1 3,806,793 3,806,793 
 รวม 3,806,793 

 

5.3.14-2 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เห็นชอบร่างกฎกระทรวง              

การขออนุญาตและอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5                
เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ... และได้มอบให้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(สำนักงาน อย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์           
(กัญชง) ให้เข้มงวด รัดกุม และสอดคล้องนโยบายการควบคุมยาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงมหาดไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กร
มหาชน) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ       
ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืช
เศรษฐกิจ และการจัดตั้งกลไกในการกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ในระดับต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ            
จากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2560 แล้วนั้น และมีประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื ่อ 6 มกราคม 2560             
จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 

  จากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ปัญหาพืชเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ  
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง)               
ตามห้วงเวลาที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด   

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 

2) เป้าหมาย 
- เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 
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3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบการพัฒนาระบบ 
- ผู้ที่ขออนุญาตมีหน้าที่นำเข้าข้อมูลพื้นที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง)  
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ 

(กัญชง) 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-26 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
เป็นพืชเศรษฐกิจ  

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดคำสั่ง Stored Procedures     
2 พัฒนาโปรแกรมนำเข้าข้อมูลและแสดงผล     
3 ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม     
4 ติดต้ังระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา     

5) ดัชนีชี้วัดสำเร็จของการดำเนินการ 
- มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืช

เศรษฐกิจ 
6) งบประมาณดำเนินการ 
- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 

 

5.3.15-2 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและกำกับติดตามกัญชา/กระท่อม 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษหลัง สนช. มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ โดยให้อำนาจ ป.ป.ส.   
มีอำนาจร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมการใช้กัญชาในทางการแพทย์ ซึ่งต้องได้ความยินยอม
จากหน่วยงานที ่ได้มอบหมายให้เป็นผู ้กำกับดูแลให้มีกัญชาและกระท่อมไว้ในครอบครองไม่เกิน                  
ความจำเป็นหรือมีไว้ใช้สำหรับรักษาโดยเฉพาะ หรือจำเป็นในการรักษาพยาบาล เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
และให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคที่จะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของผู้ประกอบโรคศิลป์ หรือเพื่อการรักษาวิจัย 
และกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาต จำหน่าย กัญชาได้ ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ โดย ป.ป.ส. มีอำนาจกำหนดเขต
พื้นที่ปลูก ผลิต หรือทดสอบกัญชา และกำหนดพื้นที่เสพโดยไม่มีความผิด โดยกระทรวงกระทรวง
สาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมไว้เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายฉบับเดิมที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาควบคุม 
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 ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะเป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดนั้น 
จึงเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการควบคุมและกำกับติดตามกัญชา/กระท่อม  เพื่อจัดเก็บข้อมูล
และควบคุมผลการดำเนินงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชาและกระท่อม 

1)  วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชาและกระท่อม 

2) เป้าหมาย 
- เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการปลูกกัญชาและกระท่อม 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบการพัฒนาระบบ 
- ผู้ที่ขออนุญาตมีหน้าที่นำเข้าข้อมูลพื้นที่ปลูกกัญชาและกระท่อม 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมและกำกับดูแลการปลูก

กัญชาและกระท่อม 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-27 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการควบคุมและกำกับติดตามกัญชา/กระท่อม  

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดคำสั่ง Stored Procedures     
2 พัฒนาโปรแกรมนำเข้าข้อมูลและแสดงผล     
3 ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม     
4 ติดต้ังระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา     

5) ดัชนีชี้วัดสำเร็จของการดำเนินการ 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและกำกับดูแลและติดตาม

กัญชา/กระท่อม 

6) งบประมาณดำเนินการ 
- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 
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5.3.16-2 โครงการพัฒนาระบบการข่าวสารยาเสพติด (Drugs Information Analysis : DIA) 
    สำนักงาน ป.ป.ส มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน มาตรการ 
และกลไกในการสกัดกั ้น ป้องกันและปราบปราม บำบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่                    
ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
ครบวงจรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการ
ประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เพื ่อปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด รวมทั้ง
ประสานงานการข่าวเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามจับกุมขบวนการและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ แต่เนื่องจากในปัจจุบัน การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการของกลุ่มบุคคลเป้าหมายผู้ค้าหรือ
ผู้ผลิตยาเสพติด เครือข่ายการค้า ได้มีการพัฒนาการทำงานอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ 
หรืออุปกรณ์ Digital ที่ทันสมัยมีการประสานการทำงานกันในเครือข่ายผู้ค้ารายใหญ่ รายย่อย ทำให้การ
ปราบปรามยาเสพติดของประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบาก    
             สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เริ่มพัฒนาระบบงานโดยติดตั้งอยู่บน Mainframe คอมพิวเตอร์ 
เพื ่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที ่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมาตั ้งแต่ปี 2525                   
และได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานโดยการ Migrate Data เป็นเทคโนโลยีแบบ Web base Application            
ในปี พ.ศ. 2551 โดยมีระบบงานคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ตามโครงสร้างการทำงานแบบเดิม จึงขาดการวิเคราะห์                
และออกแบบการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานในปัจจุบัน ระบบงานคอมพิวเตอร์บางระบบจึงมีความ
ซ้ำซ้อนและมีการทำงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น ระบบการข่าวยาเสพติด (DN) และระบบทะเบียนประวัติ
บุคคลผู้ต้องสงสัยและผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด (SP) นอกจากนี้ยังมีปัญหาการที่ระบบงานบางระบบ              
มีข้อกำหนดที่ไม่สามารถปรับปรุงให้รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้โดยสะดวก เนื่องจากปัญหา
ข้อจำกัดของ Software ที ่ใช้งาน ศทส. ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการบูรณการระบบการข่าว               
ของสำนักงาน ป.ป.ส โดยนำระบบงานต่าง ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด                        
มาวิเคราะห์และออกแบบการทำงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับกับการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่              
ที ่เกี ่ยวข้อง โดยนำเทคโนโลยีในยุค Digital ที ่ทันสมัยมาสนับสนุนการทำงานพร้อมการวิเคราะห์                    
และออกแบบระบบโดยใช้เทคโนโลยี Big Data ในการพัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่
ในการหาข้อมูลสนับสนุนการทำงานเพื่อหยุดยั้งการค้ายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบบูรณาการด้านการข่าวยาเสพติด

ให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนของการทำงานแบบเดิม สามารถสนับสนุน
การทำงานของเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวยาเสพติด หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

- เพื ่อนำเทคโนโลยีท ี ่ท ันสมัย สนับสนุนช่วยเหลือในการแสวงหาข้อมูล                    
เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผู้ค้า หาเครือข่ายการค้า                  
ยาเสพติด และแจ้งเตือนพฤติกรรมที ่เป้าหมายมีความเคลื ่อนไหวในสื่อ
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สาธารณะ รวมถึงการคาคการณ์ ความน่าจะเป็นและโอกาสที ่จะเกิด                   
ของสถานการณ์สำคัญในอนาคตได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริง 

2) เป้าหมาย 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการด้านการข่าวยาเสพติดที ่ม ีความทันสมัย 

ตอบสนองการทำงานด้านการข่าวยาเสพติด จำนวน 1 ระบบ 
3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- ดำเนินการศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานและผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. 
และสรุปความต้องการดังกล่าวนำเสนอ ป.ป.ส. พร้อมแผนการพัฒนาระบบ
โดยละเอียด 

- ดำเนินการวิเคราะห์ออกแบบระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ระบบภายใต้ผลการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการพร้อมเสนอแนวทาง               
การทบทวนและปรับปรุงระบบงาน เพื ่อให้ได้ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ               
และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่น ๆ            
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขยายงานในอนาคต 

- พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลด้านการข่าวยาเสพติด จากการวิเคราะห์
ฐานข้อมูลเดิมด้านการข่าวยาเสพติด ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารยาเสพติด (RI) ข้อมูล
ทะเบียนประวัติผู ้ต้องสงสัยและผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติด (SP) และข้อมูล              
การข่าวยาเสพติด (DN) และอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ให้ตรงตามความต้องการ               
ของผู้ใช้งาน 

- พัฒนาระบบให้สามารถสนับสนุนกระบวนการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ 
ข้อมูลข่าวสารที ่เกี ่ยวข้องกับยาเสพติด โดยต้องสามารถรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารของการสืบสวนได้ทั้งจากฐานข้อมูลเดิมที่สำนักงาน ป.ป.ส. มีอยู่แล้ว 
ฐานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) โดยการทำงานต้องสามารถดำเนินการได้อย่างมีกระบวนการ
ที่มีมาตรฐานสอดคล้องกันทั้งระบบ 

- ระบบสามารถทำงานในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) 
โดยรองรับการทำงานผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ชนิดต่าง ๆ เช่น 
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome เป็นต้น  

- ระบบสามารถนำเข้าข้อมูลที ่ใช้ในงานสืบสวน เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูล
พฤติการณ์ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง   

- ระบบการนำเข้าข้อมูลที่ผู้ใช้มีการสืบสวนหาข่าว บุคคล พฤติการณ์ ทั้งที่อยู่
ในรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง โดยระบบจะมีการนำเข้าได้ 
3 แบบ คือ  
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▪ สามารถนำเข้าข้อมูลโดยการ Load file ในรูปแบบ Txt File ,doc, 
docx, xls, xlsx, pdf ที่มีอยู่แล้ว และระบบต้องสามารถจัดกลุ่มหัวข้อ
ของข้อมูลให้ผู ้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนมีการนำเข้า
ฐานข้อมูล พร้อมทั้งควบคุมรูปแบบของการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้ข้อมูล
เป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น โทรศัพท์ เลข 13 หลัก เป็นต้น   

▪ เชื่อมโยงข้อมูลมาจากภายนอก แบ่งเป็น 2 ส่วน 
-    ค้นหา ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลที่มีการเชื ่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน

ภายนอก เช่น ข้อมูลรถยนต์ ที่ดิน ธนาคาร ผู้ต้องขัง เป็นต้น 
-    ค้นหาและเชื ่อมโยงข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องที ่สำนักงาน ป.ป.ส. จัดเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูล หรือในรูปแบบอื่น เช่น ข้อมูลโทรศัพท์ (CDR/ Phonebook/call 
log/รายละเอียดเจ้าของและผู้ถือ ) ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด 

- มีระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตและมีระบบคัดกรอง 
แยกแยะ ข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเท่าน้ัน  

- มีระบบการว ิ เคราะห์ข ้อม ูลเคร ือข ่ายเป ้าหมายเพ ื ่อแสดงแผนภา พ               
ความเช่ือมโยงได้โดยอัตโนมัติ   

- มีระบบการบริหารจัดการสิทธิการใช้งาน และการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล
ตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด และสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้ทะเบียนผู้ใช้               
ใน Microsoft Active Directory Service ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ดำเนินการติดตั ้งซอฟต์แวร์สนับสนุนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับ         
ใช้ในโครงการพร้อมทั้งทำการเช่ือมโยงระบบเข้าหากันทั้งหมด 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-28 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการข่าวยาเสพติด (Drugs Information Analysis : DIA) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดซื้อจัดจ้าง         
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ         
3 พัฒนาระบบ         
4 ทดสอบระบบ         
5 ติดต้ังระบบ         
6 ฝึกอบรมผูใ้ช้งาน         
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  มีระบบการด้านการข่าวยาเสพติดที่มีความทันสมัย ตอบสนองการทำงานด้าน

การข่าวยาเสพติด จำนวน 1 ระบบ 
6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-29 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาระบบการข่าวยาเสพติด (Drugs Information 
Analysis : DIA) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

1 อุปกรณก์ระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 
ช่อง แบบที ่2  

4 21,000 84,000 

2 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)  5 240,000 1,200,000 
3 Blade Server แบบที่ 1  2 642,000 1,284,000 
4 Blade Server แบบที่ 2 4 642,000 2,568,000 
5 Blade Server แบบที่ 3 2 642,000 1,284,000 
6 ตู ้Blade Enclosure 2 695,500 1,391,000 
7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Rack Server แบบที่ 1 1 642,000 642,000 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Rack Server แบบที่ 2 2 350,000 700,000 
9 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก Storage 1 5,350,000 5,350,000 
10 ซอฟตแ์วร์บรกิารจัดการเครื่องแม่ข่าย 4 214,000 856,000 
11 ซอฟต์แวรร์ะบบจดัการเอกสารและ search 

engine 
1 16,585,000 16,585,000 

12 ซอฟต์แวรร์ะบบการแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้
เปน็ไฟล์ข้อความ (OCR) 

1 1,070,000 1,070,000 

13 ซอฟต์แวรร์ะบบตรวจสอบเครือ่งลูกขา่ย 1 1,605,000 1,605,000 
14 ซอฟต์แวรร์ะบบการบรหิารสิทธิแ์ละทะเบียน

ผู้ใช้งานระบบ 
1 1,605,000 1,605,000 

15 ซอฟตแ์วร์ระบบจัดการใบรับรองอเิเล็กทรอนกิส ์ 1 1,605,000 1,605,000 
16 ซอฟต์แวรเ์ขา้รหัสการเชื่อมต่อแบบ Trust 

Path 
1 535,000 535,000 

17 ซอฟต์แวรร์ะบบอัตโนมตัิเพื่อรวบรวมขา่วสาร
จากอน ิเตอร์เน็ตและระบบวเิคราะห์ข้อมลู
ขนาดใหญ ่

1 32,100,000 32,100,000 
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ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

18 ซอฟต์แวรร์ะบบวเิคราะห์เครอืขา่ยเปา้หมาย 1 16,050,000 16,050,000 
19 ซอฟตแ์วร์ระบบการประมวลผลและนำเสนอผล

การวิเคราะห ์
1 7,757,500 7,757,500 

20 ซอฟต์แวรด์ึงขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอก  1 12,840,000 12,840,000 
21 เครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร ์ 10 42,800 428,000 
22 ค่าใช้จ่ายบคุลากรสำหรบัการพฒันาระบบ 1 11,800,000 11,800,000 

   รวม 119,339,500 
 

5.3.17-2 โครงการปรับปรุงระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Drug Profile) 
   ตามพระราชบัญญัต ิป ้องก ันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.  2519 กำหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอำนาจหน้าที่ในการประสานนโยบาย แผนงบประมาณ
ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน                    
พร้อมทั้งสนับสนุน ข้อมูลข่าวสาร วิชาการตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในและหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 
ครบวงจร เก ิดประสิทธิภาพและประสิทธ ิผลสูงส ุด พร้อมทั ้งกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง                          
ในการประสานความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ เพื่อปราบปรามการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติด ปัจจุบัน
ปัญหายาเสพติดยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น มีการผลิตยาเสพติดรู ปแบบใหม่ 
ลักลอบค้าขายทั่วไปในหลายพื้นที่ ส่วนใหญ่ได้จากการนำเข้ามาจากประเทศผู้ผลิต ซึ่งจะมีรูปแบบเฉพาะ                  
ในแต่ละโรงงานการผลิต ทำให้สามารถจัดกลุ่มของรูปแบบเม็ดยา ลักษณะหีบห่อได้จากการตรวจพิสูจน์
ยาเสพติดในแต่ละคดี เนื่องจากปัจจุบันได้มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ และมีจำนวน
ยาเสพติดที่จับได้มากขึ้นในทุกปี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจพิสูจน์มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถคัด
แยก จัดกลุ่มและตรวจสอบชนิดของยาเสพติดรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรูปแบบใหม่ ๆ ทดแทนการทำงาน
แบบเดิม  เนื ่องจากการทำงานในการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จำเป็นต้องเก็บภาพถ่ายรูปแบบหีบห่อ              
และภาพเม็ดยาเสพติดจำนวนมากในแต่ละคดี ทำให้ระบบในปัจจุบันไม่สามารถรองรับภาพดังกล่ าว                  
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. จำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่เกี ่ยวข้องจาก
หน่วยงานตรวจพิสูจน์อื่น ๆ เช่น ระบบตรวจพิสูจน์ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ระบบตรวจพิสูจน์                    
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื ่อรวบรวมเป็นข้อมูลของยาเสพติดของทั ้งประเทศ รวมทั้ง                 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ข้อมูลคดียาเสพติดของสำนักงาน
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ตำรวจแห่งชาติจากระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งยังมีการนำเข้าข้อมูลตรวจพิสูจน์
จากหน่วยตรวจพิสูจน์ของประเทศในอาเซียน ซึ่งข้อมูลบางส่วนมีความจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน   
               ศทส. จึงได้หารือกับ สวพ. เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติด (DIS) โดยเพิ ่มระบบการวิเคราะห์ร ูปภาพที ่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)                       
ช่วยในการวิเคราะห์ ลักษณะทางกายภาพของเม็ดยา หีบห่อ จะทำให้การจำแนกกลุ่มเม็ดยามีความ
แม่นยำ น่าเชื่อถือ ลดภาระหน้าที่การทำงานแบบเดิม นอกจากนี้ ระบบที่ปรับปรุงขึ้น ใหม่ จะทำให้
เจ้าหน้าที่สามารถทราบข้อมูล เส้นทางการลำเลียงยาเสพติด เส้นทางการค้าการผลิต สามารถติดตามกลุ่ม
การค้าการผลิต โดยเพิ่มเติมกลไกทางการข่าว เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำผิดในคดียาเสพติดจากระบบ             
ที ่ เก ี ่ยวข้องเป็นประโยชน์ต ่อการดำเนินการป้องกันและปร าบปรามยาเสพติดของประเทศได้                        
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (DIS)  

ใหม่ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยี  
Image Processing   ในการนำเทคโนโลย ีป ัญญาประด ิษฐ ์  ( Artificial 
Intelligence) หรือ AI ร่วมในการจัดทำการจำแนกกลุ่มยาเสพติด ตามลักษณะ
รูปพรรณสัณฐานของยาเสพติด เช่น ลักษณะเม็ดยา หีบห่อ หรืออื ่น ๆ             
ที ่เกี ่ยวข้องในคดียาเสพติด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้
สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นข้อมูล
การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของประเทศ สามารถคาดการณ์ เส้นทางแหล่งผลิต 
หรือที่มาของยาเสพติด สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ด้านปราบปราม               
ได้อย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมาย 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. ระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่มีการใช้นำเทคโนโลยีที่มีความ

ทันสมัย โดยการใช้เทคโนโลยีป ัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)                 
หรือ AI มาประยุกต์ร่วมกับการทำงานตรวจพิสูจน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จำนวน 1 ระบบ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 
- จัดหากล้องถ่ายภาพ พร้อมกล่องควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการถ่ายภาพ

ตัวยา/หีบห่อ 
- พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน 

ป.ป.ส. 
4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-30 แผนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Drug Profile) 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 วางแผนการดำเนินงานโครงการ     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ     
4 ทดสอบระบบ     
5 ติดต้ังระบบ     
6 ฝึกอบรมผูใ้ช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  มีระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติดที่มีการใช้นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย โดยการ

ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI มาประยุกต์
ร่วมกับการทำงานตรวจพิสูจน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ 

6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-31 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงระบบตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Drug Profile) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์แม่ข ่าย (x86-based) ที่
รองร ั บเทคโนโลย ี เสม ื อน (Virtualization 
Technology) พร้อมระบบปฏิบ ัต ิการเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับติดตั้งที่ DC 

2 1,535,450 3,070,900 

2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับติดตั้งที ่DC 1 1,976,290 1,976,290 
3 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (x86-based) ที่รองรับ

เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) 
พร้อมระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
สำหรับติดตั้งที่ DR 

1 1,337,500 1,337,500 

4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับติดตั้งที ่DR 1 1,105,310 1,105,310 
5 กล้องถ่ายภาพ (พร้อมกล่องควบคุม

สภาพแวดล้อม) 
1 535,000 535,000 
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ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

6 ลิขสิทธิ์ (License) การใช้งานโปรแกรม Veritas 
NetBackup 

1 2,461,000 2,461,000 

7 ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ 1 8,958,945 8,958,945 
8 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ - - 9,680,455 

   รวม 29,125,400 

 
5.3.18-2 โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการกระบวนงาน (Workflow) 

   จากการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื ่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค                       
เมืองทองธานี  รัฐบาลได้มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ
ตลอดจนการใช้งานทรัพยากรของภาครัฐให้ม ีประสิทธิภาพมากขึ ้น ภายใต้การพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐไปสู่ดิจิทัลและขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 จากข้อสั่งการ
ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  ได้มีแนวคิด                 
ในการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหางานซ้ำซ้อน ลดปัญหาเอกสารอนุมัติล่าช้า 
สามารถติดตามงาน และกระจายงานได้ เป็นต้น โดยการจัดหาซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนงาน                 
หรือ Workflow มาใช้เพื ่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดงานด้านการจัดทำเอกสาร                 
และประหยัดกระดาษ ที่ใช้ในการทำสำเนา สามารถคัดแยกและลดขั้นตอนที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์                 
ในกระบวนการ (non-value added process) ออกได้ โดยการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนในกระบวนการ
ทำงานจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
   ดังนั ้น เพื ่อให้การบริหารจัดการลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร               
หรือหน่วยงาน โดยกำหนดเป็นกฎเกณฑ์และใช้เอกสารหรือคอมพิวเตอร์มาช่วยในการกำกับงาน                     
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล พร้อมขับเคลื่อนไปสู่ 
Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ส. จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาซอฟต์แวร์การบริหาร
จัดการกระบวนงาน (Workflow) มาใช้ภายในองค์กร 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้สามารถคัดแยกและลดขั้นตอนที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการ 

และสามารถปรับปร ุงหร ือลดขั ้นตอนในกระบวนการปฏิบ ัต ิงานให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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- เพื่อลดการทำงานเอกสารและการติดตามเอกสาร และช่วยลดการสูญเสียเวลา
ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดการส่งต่องานตามขั ้นตอนภายในกระบวนการ                
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

- เพื่อช่วยให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความชัดเจน สามารถติดตามงานที่ต้องการ
ได ้อย ่างท ันท ีในท ุกข ั ้นตอน และสามารถบร ิหารจ ัดการงานได ้ตลอด                        
ทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนจบสิ้นกระบวนงาน 

2) เป้าหมาย 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีซอฟต์แวร์การบริหารจัดการกระบวนงาน (Workflow)     

มาใช้สำหรับบริหารจัดการ ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ 
รองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ดำเนินการส่งมอบ และติดตั้งซอฟต์แวร์ให้รองรับการพัฒนาที่มีความยืดหยุ่น  

ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บและจัดทำรายงานเพิ่มเติมได้จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย 

- ดำเน ินการฝ ึกอบรมการใช ้งานโปรแกรมให้ก ับผ ู ้ด ูแลระบบ ( Admin)                    
และผู้ใช้งานระบบ (User) 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.3-32 แผนการดำเนินโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการกระบวนงาน (Workflow) 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและจัดเก็บความต้องการเพ่ิมเติม     
2 วิเคราะห์ออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ     
4 ทดสอบระบบ     
5 ติดต้ังใช้งาน     
6 ฝึกอบรมผูใ้ช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีซอฟต์แวร์การบริหารจัดการกระบวนงาน (Workflow) มา

ใช้สำหรับบริหารจัดการ ลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
ตามขั้นตอนโดยอัตโนมัติ รองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

6) งบประมาณดำเนินการ 
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ตาราง 5.3-33 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการจัดหาระบบบริหารจัดการกระบวนงาน (Work Flow) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 โปรแกรมบริหารจัดการกระบวนงาน (Work 
flow) 

1 3,000,000 3,000,000 

   รวม 3,000,000 

 
5.3.19-2 โครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

   สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานสารบรรณ (Back office) มาใช้งาน
ภายในสำนักงาน ป.ป.ส.  ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบันเป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์การรับ-การส่งหนังสือ
ระหว่างสำนัก/กอง โดยมีเครื่อง Sever ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่  เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                 
และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งภายในสำนักงาน ป.ป.ส และสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน 
สามารถค้นหาข้อมูล การรับ - ส่งหนังสือ หรือเส้นทางการเดินของหนังสือได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันระบบงาน               
สารบรรณของสำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงเป็นระบบที ่ย ังต้องมีการใช้กระดาษเพื ่อใช้ส ั ่งการเจ้าหน้าที่                                 
ในการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นควรให้ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีระบบแบบฟอร์ม
และการลงนามอิเล็กทรอนิกส์เพื ่อสั ่งการเจ้าหน้าที ่ โดยใช้ระบบแบบฟอร์ มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)                        
เป็นการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดงานด้านการจัดทำเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร ประหยัดกระดาษ  
ที่ใช้ในการทำสำเนา และปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นระบบ Mobile Technology สามารถ
ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐไปสู่ดิจิทัล
และขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโนบายของรัฐบาล 

1) วัตถุประสงค ์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์      

ในการรับ - ส่ง หนังสือราชการ การออกเลขที่หนังสือพร้อมกับการจัดเก็บ
สำเนาเอกสารเป็นระบบดิจิทัล การให้บริการเผยแพร่หนังสือเวียนภายใน 
หนังสือภายนอกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ค้นหาหนังสือย้อนหลังจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับระบบ Mobile Technology  เจ้าหน้าที่ 
ในสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถตรวจสอบติดตามสถานะหนังสือผ่านระบบ                
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นระบบและทุกที่ทุกเวลา ลดขั ้นตอน             
และเวลาในการทำงาน ลดงานด้านการจัดทำเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร 
ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
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2) เป้าหมาย 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเพิ่มสมรรถนะระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มประสิทธิภาพของการรับ - ส่ง หนังสือราชการ รองรับการสั่งการตามลำดับ
ชั้น ติดตามสถานะหนังสือ ค้นหาหนังสือย้อนหลังจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ทุกที่ทุกเวลา ผ่านระบบ Mobile Technology และลดขั้นตอนและเวลาใน
การทำงานด้านการจัดทำเอกสารและการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบดิจิทัล 
สามารถให ้บร ิการหนังส ือเว ียนภายใน หน ังส ือภายนอก ในร ูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถใช้งานแบบ Responsive Web  Design 
- ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีระบบแบบฟอร์มและการลงนาม

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เพื่อลดการใช้งานกระดาษ ตามนโยบายภาครัฐ 
- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลรับ-ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน , EMS และ รายงาน

การส่งไปรษณีย์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทไปรษณีย์ไทย 
- ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น Mobile Technology (Smart 

Device) รองรับ Android และ IOS 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-34 แผนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและจัดเก็บความต้องการเพ่ิมเติม         
2 วิเคราะห์ออกแบบระบบ         
3 พัฒนาระบบ         
4 ทดสอบระบบ         
5 ติดต้ังใช้งาน         

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเพิ่มสมรรถนะระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เพิ่มประสิทธิภาพของการรับ - ส่ง หนังสือราชการ รองรับการสั่งการตามลำดับ
ชั้น ติดตามสถานะหนังสือ ค้นหาหนังสือย้อนหลังจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ทุกที ่ทุกเวลา ผ่านระบบ Mobile Technology และลดขั ้นตอนและเวลา                 
ในการทำงานด้านการจัดทำเอกสารและการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบดิจิทัล 
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สามารถให ้บร ิการหนังส ือเว ียนภายใน หน ังส ือภายนอก ในร ูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

6) งบประมาณดำเนินการ 
ตาราง 5.3-35 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนอกส์ 
แบบ Mobile Application Technology 

1 1,016,500 1,016,500 

2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ - 854,300 854,300 
   รวม 1,861,800 

 
5.3.20-2 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 

   สำนักงาน ป.ป.ส. ได ้พ ัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณและระบบ                        
การเบิกจ่ายเงิน สำนักงาน ป.ป.ส. ในปี พ.ศ. 2551 เพื ่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลกรอบแผนปฏิบัติ                        
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบันทึกงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงานภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 
การจัดการงบกลาง การโอนเปลี ่ยนแปลงและการส่งคืนงบประมาณ การคุมยอดและตรวจสอบ
งบประมาณการปรับปรุงข้อมูลฎีกาเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS การบันทึกและบริหารจัดการเงินยืม              
ทดรองราชการ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูลและประมวลผลรายงานและทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
เพื่อใช้ในการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินทดรองราชการ โดยเริ่มใช้ระบบดังกล่าว                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
   เนื ่องจากระบบปัจจุบันยังไม่ครบถ้วนตามความต้องการของผู ้ใช้งานยังขาดข้อมูล                  
คำขอต้ังงบประมาณ ข้อมูลโครงการกิจกรรมและการคุมยอดเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ การรายงานผล
การดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม รายงานเพื่อการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการ
ดำเนินงาน และการเรียกใช้ข้อมูลต้องประมวลข้อมูลจากหลายระบบ ซึ ่งระบบดังกล่าวได้พัฒนา                    
เพื่อใช้งานผ่านเครือข่ายภายในของสำนักงาน ป.ป.ส. และมีการใช้งานมาเป็นเวลานาน โดยโปรแกรม                      
และฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาระบบเป็นเทคโนโลยีแบบเก่าไม่สามารถปรับปรุงเพื่อรองรับกับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ได้ ดังนั้นเพื่อให้ระบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถรองรับระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 
สำนักงาน ป.ป.ส.และหน่วยงานภายนอก เช่น ระบบทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบใหม่ให้สามารถนำมาใช้     
เพื ่อการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ                 
และรองรับเทคโนโลยีใหม่ 
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1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบที่มีความครบถ้วนตอบสนองต่อความต้องกา

ผู้ใช้งานและสามารถเชื่อมโยงระบบงานที่เกี ่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล สามารถสืบค้น
และนำข้อมูลมาใช้เพื ่อการกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและภายนอกที่ สำนักงาน 
ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมาย 
-  ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน สามารถเชื่อมโยงระบบงาน               

ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการทำงานภายนอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 
ให้สามารถสืบค้นและนำข้อมูลมาใช้เพื ่อการกำกับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและภายนอก                     
โดยใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ Mobile Technology เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้งาน 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- พัฒนาระบบบร ิหารแผนงานและงบประมาณเป ็น Web Application            

ให้สามารถใช้งานแบบ Responsive Web Design และเชื ่อมโยงกับระบบงาน                     
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

- พัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณเป็น Mobile Application                
ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 

- พัฒนารายงานและการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ Dashboard เพื่อใช้ในการ
กำกับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน              
ของหน่วยงานภายในและภายนอก 

- จัดหาระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server จำนวน 1 ชุด 
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-36 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q3 Q4 Q4 Q1 Q3 Q4 Q4 
1 ศึกษาและจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน         
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ         
3 พัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบ         
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q3 Q4 Q4 Q1 Q3 Q4 Q4 
4 ทดสอบระบบ         
5 ติดต้ังใช้งาน         

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการผู้ใช้งาน สามารถเชื่อมโยงระบบงาน               

ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการทำงานภายนอกหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 
ให้สามารถสืบค้นและนำข้อมูลมาใช้เพื ่อการกำกับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในและภายนอก                     
โดยใช้งานผ่านเคร ือข ่ายอินเทอร ์เน ็ตผ ่านระบบ Mobile Technology                
เพื่อความสะดวก รวดเร็วและง่ายในการใช้งาน 

6) งบประมาณดำเนินการ 
ตาราง 5.3-37 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

1 Microsoft Windows Server 1 50,000 50,000 

2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการพัฒนาระบบ - 4,950,000 4,950,000 
   รวม 5,000,000 

 
 5.3.21-2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน (GIS Portal) 
  สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 

System : GIS) มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการจัดการและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในเรื ่อง                 
ของการวิเคราะห์สถานการณ์ การกำหนดพื้นที่เป้าหมาย การประเมินพื้นที่ปัญหา การดูแนวโน้ม                   
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปัญหา และการติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งข้อดีของ GIS คือ การแสดงผล
ข้อมูลในรูปแบบของแผนที่ ทำให้เห็นสภาพปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจนมากกว่าตาราง 
และกราฟซึ่งข้อมูล GIS ที่ใช้งานในสำนักงาน ป.ป.ส. มี 2 รูปแบบหลัก คือ ข้อมูล GIS ที่จัดเก็บในรูปแบบ
ไฟล์ Shapefile และ KML การเผยแพร่ข้อมูลจะทำการสำเนา (Copy) ข้อมูล แล้วส่งให้ผู้ใช้งานไปจัดทำ
แผนที่ โดยใช้โปรแกรมทางด้าน GIS ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลหลาย ๆ เรื่องมาวิเคราะห์ร่วมกันได้            
แต่เมื่อข้อมูลต้นทางมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่สำเนาให้ผู้ใช้จะไม่ถูกปรับปรุง ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูล              
มีความคลาดเคลื่อนไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนข้อมูล GIS ที่อยู่ในรูปแบบโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
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ผ่านระบบเครือข่าย (Web Map Application) เป็นการแสดงแผนที่เฉพาะเรื ่องการเผยแพร่ข้อมูล
สามารถทำได้โดยเรียกใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากระบบต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้จะได้ข้อมูลที่มีการปรับปรุง
อยู่เสมอ แต่ข้อมูลรูปแบบนี้ ผู้ใช้จะได้ข้อมูล GIS จำกัดอยู่เฉพาะที่ผู้พัฒนาระบบจัดเตรียมให้เท่านั้น                   
ไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติมจากที่เตรียมไว้ได ้

จากปัญหาและข้อจำกัดของข้อมูล ทำให้การนำข้อมูล GIS มาประยุกต์ใช้งานยังจำกัดอยู่                  
ในผู้ใช้งานกลุ่มเล็ก ๆ รวมทั้งข้อมูลบางเรื่องไม่ได้ปรับปรุงให้ทันสมัย ข้อมูลไม่มีความสมบูรณ์ เช่น ระบบ
พิกัดต่างรูปแบบไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมกันได้ จึงไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้ สำนักงาน ป.ป.ส. 
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารเทศ จึงจัดทำโครงการการพัฒนาระบบภูมิสารเทศกลางเพื่อให้บริการข้อมูลแผน  
ที่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (GIS Web Map Service) ของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้ผู้ใช้งาน สืบค้น
ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล GIS/แผนที่ออนไลน์                   
ที่หลากหลายข้อมูลมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ) ข้อมูล GIS/แผนที่ ที่แสดงผลผ่านระบบสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ รวมถึงสามารถแปลงหรือเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ในสำนักงาน 
ป.ป.ส. ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล GIS ได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) ตลอดจน ข้อมูล GIS ในระบบ
สามารถดาวน์โหลด (Download) ข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได ้

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ                

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล GIS/แผนที่ออนไลน์ที่หลากหลาย 
- เพื่อปรับปรุงใหข้้อมูล GIS/แผนที่ มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 
- เพื่อให้ข้อมูล GIS/แผนที่ ที่แสดงผลผ่านระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ 

และสามารถดาวน์โหลด (Download) ข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้  
- เพื่อพัฒนาให้ระบบสามารถแปลงหรือเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ                   

ในสำนักงาน ป.ป.ส. ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูล GIS ได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) 
2) เป้าหมาย 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มี ระบบภูมิสารเทศกลางเพื่อให้บริการข้อมูลแผนที่ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  (GIS Web Map Service) ของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่สืบค้นข้อมูลได้               
อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึง             
อยู่ในรูปแบบของข้อมูล GIS ได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละมาตรการ 
- ประสานกอง/สำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องใช้ในแต่ละมาตรการ 

รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักของข้อมูลในแต่ละเรื่อง  
- กำหนดวงรอบการปรับปรุงข้อมูลที่ชัดเจน 
- สำรวจ รวบรวม จัดทำ และจัดกลุ่มข้อมูล GIS ให้สอดคล้องกับมาตรการทุกด้าน 
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- ศึกษาเทคโนโลยีที่จะใช้ในการพัฒนาระบบภูมิสารเทศกลางเพื่อให้บริการข้อมูล 
GIS/แผนที่ออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

- จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานระบบภูมิสารเทศกลาง                   
เพื่อให้บริการข้อมูล GIS/แผนที่ออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ส. และ ซอฟต์แวร์
ทางด้าน GIS  

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.3-38 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงาน 
(GIS Portal) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q3 Q4 Q4 Q1 Q3 Q4 Q4 
1 ศึกษาและจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน         
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ         
3 พัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบ         
4 ทดสอบระบบ         
5 ติดต้ังใช้งาน         

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบภูมิสารเทศกลางที่ให้บริการข้อมูล GIS และแผนที่ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีความถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกันที ่ครอบคลุมทุกมาตรการ เพื ่อใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา                       
ยาเสพติดและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

6) งบประมาณดำเนินการ 
ตาราง 5.3-39 งบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรองรับการ

ปฏิบัติงาน (GIS Portal) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับงาน GIS 
Portal 

1 560,000 560,000 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับงาน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

1  470,000 470,000 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับงานด้าน
จัดเก็บข้อมูล 

1 580,000 580,000 
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ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับรองรับงานด้าน
ภาพถ่าย 

1 480,000 480,000 

5 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

1 175,000 175,000 

6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ภาพถ่าย 
Context Capture Desktop 

1 282,000 282,000 

7 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล 1 3,300,000 3,300,000 
8 อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย 1 2,400,000 2,400,000 
9 อุปกรณ์จัดการเครือข่าย 1 100,000 100,000 
10 อุปกรณ์สวิตช์ 1 1,100,000 1,100,000 
11 ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ ArcGIS Desktop Standard 1 444,500 444,500.00 
12 ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพ Image 

Analyst for desktop 
2 158,800 317,600 

13 ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ ArcGIS Image Server (4 Core) 1 1,270,000 1,270,000 
14 ลิขส ิทธ ิ ์การใช ้งานระบบปฏิบ ัต ิการเคร ื ่อง

คอมพ ิ ว เตอร ์ แม ่ ข ่ าย (Windows Server 
Standard  16 Core License ) 

4 30,000 120,000 

15 ลิขสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Windows Server OLP NL 
Gov UsrCAL) 

32 1,240 39,680 

16 ลิขสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Windows Server 
External Connector) 

4 72,000 288,000 

17 ลิขสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Windows Server SQL) 

1 520,000 520,000 

18 ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ (Context Capture Reality 
Modeling Software) 

1  550,000 550,000 

19 การติดตั้งระบบงาน 1 800,000 800,000 
20 การฝึกอบรมสำหรับการใช้งาน 1 930,000 930,000 

   รวม 14,901,780 
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5.3.22-2 โครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ผ่านการบำบัดด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่  
1) วัตถุประสงค ์

- เพื ่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการให้มี
ประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมาย 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มี Application เพื่อติดตามผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ

สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษาและจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน 
- ข้อมูลที่ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับติดตามคือกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในระบบ

สมัครใจ (ประกาศ คสช.108/2557) 
- วิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยพัฒนาให้ Application มีฟังก์ชันในการสื่อสาร 2 

ทาง  
4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-40 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการติดตามผู้ผ่านการบำบัดด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q3 Q4 Q4 
1 ศึกษาและจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบ     
4 ทดสอบระบบ     
5 ติดต้ังใช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มี Application เพื ่อติดตามผู ้เสพผู ้ต ิดยาเสพติดแบบ               

บูรณาการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งมีการ
พัฒนาระบบให้สามารถสื่อสารได ้2 ทางระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ผ่าน
การบำบัดฟ ื ้นฟ ูในระบบสม ัครใจ (ประกาศ คสช.108/2557 ได ้อย ่าง                       
มีประสิทธิภาพ) ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 

6) งบประมาณดำเนินการ 
- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนกังาน ป.ป.ส. 
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 5.3.23-2 โครงการปรับปรุงระบบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์จำนวนหนึ่ง ให้กับ เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื ่อให้กับราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎร ปวงชนชาวไทย รวมทั้ง ความห่วงใยต่อ
ปัญหายาเสพติดเช่นนี ้ สำนักงาน ป.ป.ส.จึงได้นำพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ดังกล่าว สมทบกับ
งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำเป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี                  
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

สำนักงาน ป.ป.ส. พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นเมื่อปี 2555 โดยใช้
งานมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ข้อมูลกำลังพล ข้อมูลวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ผ่านเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาลให้หน่วยงานราชการปรับลดงบประมาณ
ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของสำนักงาน ป.ป.ส. และให้ใช้บริการระบบ Cloud 
Computing ของรัฐบาล ในปี 2563 จึงมีแนวคิดในถ่ายโอนจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)               
ไปยังระบบ Cloud Computing ซึ่งเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเครื่องหนึ่ง ซึ่งมีทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผลและเก็บข้อมูล มีการประมวลผลรวดเร็ว รองรับการใช้งานหลากหลาย 
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล รวมทั้งลดงบประมาณในดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
สำนักงาน ป.ป.ส. เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐไปสู่ดิจิทัลและ
ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโนบายของรัฐบาล 

1) วัตถุประสงค ์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มสมรรถนะระบบกองทุนแม่ของแผ่นดินและเว็บไซต์

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น การประมวลผล
รวดเร็ว ตลอดจนรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล ลดงบประมาณในดูแล
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และทำงานแบบ Responsive Web  Design  

2) เป้าหมาย 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพและโอนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์จากสำนักงาน ป.ป.ส.               

ไปยังระบบ Cloud Server 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ถ่ายโอนระบบกองทุนแม่ของแผ่นดินและเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดินจาก

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ไปยังระบบ Cloud Computing 
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- ปรับปรุงระบบสารสนเทศกองทุนแม่ของแผ่นดินและเว็บไซต์กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ให้สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น การประมวลผลรวดเร็ว 
และทำงานแบบ Responsive Web  Design 

4) แผนการดำเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-41 แผนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและจัดเก็บความต้องการเพ่ิมเติม     
2 วิเคราะห์ออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ     
4 ทดสอบระบบ     
5 ติดต้ังใช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถเพิ ่มสมรรถนะระบบกองทุนแม่ของแผ่นดิน                   

และเว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น 
การประมวลผลรวดเร็ว ตลอดจนรองรับการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมหาศาล     
และรองรับระบบ Responsive Web Design  

6) งบประมาณดำเนินการ 
- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนกังาน ป.ป.ส. 

 
5.3.24-2 โครงการพัฒนาระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 
 ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง

เคร ื ่องม ือสนับสนุนการทำงานแต่เป ็นการหลอมรวมกับว ิถ ีช ีว ิตของคนและส่งผลให้เก ิดการ                        
เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจึงเร่งนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื ่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และภาครัฐเองจำเป็นต้องเร่ง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ภายในหน่ว ยงาน                      
เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์                   
ของการขับเคลื ่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ซึ ่งได้รับความเห็นชอบ                
จากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565 

หน้า 5-122 

 

“ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที ่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล                   
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด               
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะองค์กรของภาครัฐจึงพัฒนาระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 
ภายในสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล                    
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่รูปแบบดิจิทัล       
ลดขั ้นตอนการดำเนินงานและความต้องการของผู ้รับบริการในการใช้งานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์                     
แทนกระดาษ และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดตัวชี ้วัด การพัฒนาประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการลดกระดาษและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน                   
โดยให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ  

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนาระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2) เป้าหมาย 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการปฏิบัติงาน 

สามารถลดขั ้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศ ึกษาและจ ัดเก ็บความต ้องการของผ ู ้ ใช ้ งาน  ภายในสำน ักงาน ป.ป.ส.                        

จากแบบฟอร์มที ่อยู ่ในรูปแบบเอกสารที ่เป็นกระดาษ ให้อยู ่ในรูปแบบของ
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์

- วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- การพัฒนาระบบโดยการกำหนดโครงสร้างการทำงานและกระบวนงานของ

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์
- การทดสอบระบบ 
- การฝึกอบรมการใช้งาน 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-42 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบ     
4 ทดสอบระบบ     
5 ติดต้ังใช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับการปฏิบัติงาน สามารถ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
6) งบประมาณดำเนินการ 

- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนกังาน ป.ป.ส. 

 
5.3.25-2 โครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผ่าน QR Code 
 ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง

เครื ่องมือสนับสนุนการทำงานแต่เป็นการหลอมรวมกับวิถีชีวิตของคนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจึงเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และภาครัฐเองจำเป็นต้องเร่งปรับเปลี ่ยน
กระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาปรับใช้ให ้เป ็นประโยชน์ภายในหน่วยงาน                         
เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการ
แข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของ
การขับเคลื ่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี ซึ ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 
“ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูค่วามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะองค์กรของภาครัฐจึงพัฒนาระบบการลงทะเบียนผ่าน QR Code              
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจน                   
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ลดระยะเวลาในการรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล              
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่รูปแบบดิจิทัล  

1) วัตถุประสงค ์
-  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลการลงทะเบียนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อลดระยะเวลาในการรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อมูล 

2) เป้าหมาย 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดการข้อมูลการลงทะเบียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษาขั้นตอนการทำงานของระบบ QR – Code 
- พัฒนาระบบการขำเข้ารายละเอียดการประชุม ประกอบด้วย การออก QR-

Code เพื่อตอบรับการประชุม และการส่ง QR-Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม 

- พัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคช่ัน เพื่อรับลงทะเบียน 
- พัฒนารายงานรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
- ทดสอบและใช้งาน 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.3-43 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนผ่าน QR Code 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q3 Q4 Q4 
1 ศึกษาขั้นตอนการทำงานระบบ QR-Code     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบ     
4 ทดสอบระบบ     
5 ติดต้ังใช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศที่ช่วยในการจัดการข้อมูลการลงทะเบียน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) งบประมาณดำเนินการ 

- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 
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แผนงาน 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 5.3.1-3 โครงการพัฒนาระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที ่สั ่งตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติด            
ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
  ระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที่สั ่งตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ส.  เป็นระบบ       
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนในการค้นหาข้อมูลคดีที่สั่งตรวจสอบทรัพย์สิน ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงระบบด้วยสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พัฒนาระบบเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้อง
ขอคืนทรัพย์สิน และหากได้รับทรัพย์สินคืน จะทราบผลคำร้องขอผ่าน e-Mail ที่แจ้งไว ้

1) วัตถุประสงค ์
-  เพื่อพัฒนาระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที่สั ่งตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติดของ

สำนักงาน ป.ป.ส. ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 
-  เพื ่อพัฒนาระบบสารสนทศบริการค้นหาข้อมูลคดีที ่สั ่งตรวจสอบทรัพย์สิน                   

ยาเสพติด ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบ/ติดตามผล ได้อย่างรวดเร็ว              
และทุกที่ ทุกเวลา 

2) เป้าหมาย 
-  ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที่สั่งตรวจสอบทรัพย์สิน        

ยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ด้วยโมบายแอพพลิเคชั ่น  หรือติดตามผล        
ได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา  

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- รวบรวมความต้องการของระบบจากผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ออกแบบระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที่สั่งตรวจสอบทรัพย์สินยาเสพติดด้วย      

โมบายแอพพลิเคช่ัน 
- พัฒนาระบบในส่วนของการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ การค้นหาข้อมูลตรวจสอบ

ทรัพย์สิน การยื ่นคำร้องขอคืนทรัพย์สิน การแจ้งเตือนการยื ่นคำขอไปยัง
เจ้าหน้าที่ผ่าน Line Application การตรวจสอบคำร้องและนัดวันรับทรัพย์สิน 
และการแจ้งข้อมูลการตรวจสอบทรัพย์สินไปยังประชาชนผ่าน e-Mail ที่
ลงทะเบียนไว้ 

- จัดทำคู่มือและสอนการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที่ 
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบแก่ประชาชนและนำระบบไปใช้งานจริง 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-44 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที่สั ่งตรวจสอบทรัพย์สิน                             
ยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 รวบรวมความต้องการของระบบจากผู้บริหารและผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
    

2 ออกแบบระบบ 
    

3 พัฒนาระบบ 
    

4 นำเสนอระบบต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    

5 ปรับปรุงแก้ไขระบบ 
    

6 ทดสอบระบบ 
    

7 จัดทำคู่มือและสอนการใช้งานระบบแก่เจ้าหน้าที ่
  

  
 

8 ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบแก่ประชาชนและนำระบบไปใช้งานจริง 
  

  
 

9 ติดตาม ประเมินผลการใช้งาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบบริการค้นหาข้อมูลคดีที่สั ่งตรวจสอบทรัพย์สิน            

ยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น หรือติดตามผลได้อย่าง
รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา 

6) งบประมาณดำเนินการ 
- พัฒนาระบบโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. 

 
 5.3.2-3 โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรยีนยาเสพติด (1386) 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่ออำนวยความสะดวกในการร้องเรียนยาเสพติดของประชาชนให้เข้าถึงง่ายสะดวก 

และรวดเร็ว 
2) เป้าหมาย 
- สำนักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านโมบายแอปพลิเคชัน              

ทั ้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการไอโอเอส 
(IOS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างข้อมูลของระบบการแจ้งเบาะแสยาเสพติดในปัจจุบัน 
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- ศึกษาภาษาทางการโปรแกรม เพื ่อใช้ในการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน                
ที่สามารถรองรับได้ทั้งสองระบบปฏิบัติการ (Android and IOS) 

- รวบรวมความต้องการจากประชาชนและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 
- จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบแอปพลิเคชันทั้งสองระบบปฏิบัติการ 
- ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ 
- ทดสอบการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านโมบายแอปพลิเคชัน

ดังกล่าว เพ่ือสร้างความรับรู้แก่ประชาชน 
- ดูแลติดตาม/ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.3-45 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนยาเสพติด 
(1386) 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างข้อมูลของ
ระบบการแจ้งเบาะแสยาเสพติดในปัจจุบัน 

        

2 ศึกษาภาษาทางการโปรแกรม เพื่อใช้ใน
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ที่สามารถ
รองรับได้ทั้งสองระบบปฏิบัติการ 
(Android and IOS) 

        

3 รวบรวมความต้องการจากประชาชนและ
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง 

        

4 จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทดสอบ
แอปพลิเคชันทั้งสองระบบปฏิบัติการ 

        

5 ออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
ที่รองรับทั้งสองระบบปฏิบัติการ 

        

6 ทดสอบการใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน  
        

7 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแจ้งเบาะแสยา
เสพติดผ่านโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว 
เพื่อสร้างความรับรู้แก่ประชาชน 
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ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

8 ดูแลติดตาม/ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
งานโมบายแอปพลิเคชันดังกล่าว 

        

 
5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการแจ้งเรื่องร้องเรียนยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 
6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-46 งบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเรื ่องร้องเรียน                
ยาเสพติด (1386) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์สำหรบัทดสอบแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

1 1 37,900 

2 อุปกรณ์สำหรบัทดสอบแอปพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 

1  1 45,390 

3 Google Maps SDK for Android ($14 
PRICE PER 1000 REQUESTS PER MONTH) 

15 
เดือน 

462 6,930 

4 Google Maps SDK for iOS ($14 PRICE PER 
1000 REQUESTS PER MONTH) 

15 
เดือน 

462 6,930 

5 Google Maps JavaScript API ($14 PRICE 
PER 1000 REQUESTS PER MONTH) 

15 
เดือน 

462 6,930 

   รวม 99,590 
หมายเหตุ  
- งบประมาณในส่วนของ Google Maps API จำเป็นต้องใช้จ่ายทุกเดือนตลอดการใช้งานแอปพลิเคชัน ราคาดังกล่าว สำหรับ 15 เดือน 
เฉพาะในช่วงพัฒนาเท่านั้น 
- ราคา Google Maps API คิดที่อัตราการแลกเปลี่ยน 33 บาท ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 
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5.3.3-3 โครงการปรับปรุงเว็ปไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. 
 ทั ้งนี ้ สำนักงาน ป.ป.ส. จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส.                  

เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) ตามแนวทางการพัฒนา
เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) และรองรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในส่วนของ Web 
Browser ที่ใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือการเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่                  
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  รวมถึงออกแบบและจัดทำ
เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้มีความสวยงาม ทันสมัย มีการกำหนดขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลเข้าระบบ
เว็บไซต์ใหม่ พร้อมทั้งวางโครงสร้างพื้นฐานในการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเว็บไซต ์

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ระบบริหารจัดการเนื้อหาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 
- เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ป.ป.ส. ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government 

Website Standard) ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที ่ท ุกคนเข้าถึงได้         
(Web Accessibility) 

- เพื่อออกแบบและวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมและออกแบบกราฟฟิกของเว็บไซต์ 
- เพื ่อปรับปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ให้สามารถแสดงผลผ่านระบบ

เครือข่ายสื ่อสารโดยผ่านอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์เคลื ่อนที ่ หรือเครื ่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2) เป้าหมาย 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. ปรับปรุงเว็ปไซต์เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ 

รูปแบบ เนื้อหาของข้อมูลที่ เผยแพร่มีความน่าสนใจ รวมถึงทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทุกอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

3) ขอบเขตการดำเนินงาน 
- ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. และฐานข้อมูล

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง 
- วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Map) รูปแบบ วิธีการ และแนวทาง

การนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ รวมทั้งเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ 

- ออกแบบรูปแบบ เนื้อหาของข้อมูลที่น่าสนใจและต้องการจะเผยแพร่ รวมทั้ง 
ข้อมลูที่นำเสนอบนหน้าเว็บโซต ์

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-47 แผนการดำเนินโครงการปรับปรุงเว็ปไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q3 Q4 Q4 
1 ศึกษาและจัดเก็บความต้องการของผู้ใช้งาน     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ/ปรับปรุงระบบ     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- เว็ปไซตข์องสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ รูปแบบ 

เนื้อหาของข้อมูลที่เผยแพร่มคีวามน่าสนใจ รวมถึงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ผ่านทกุอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

6) งบประมาณดำเนินการ 
- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนกังาน ป.ป.ส. 

 
5.3.4-3 โครงการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Learning) ด้านการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด 
 สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดยุทธ์ศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  ประสานการปฏิบัติงานต่างๆ  เพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้ง กับ
หน่วยงานต่างๆ ของทางภาครัฐและเอกชนไปจนถึงบริการข้อมูลต่างๆ ให้กับประชาชน  ซึ่งภารกิจหนึ่ง
สำนักงาน ป.ป.ส. ในการให้บริการคือการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและ
การให้บริกา ภายในของสำนักงาน 

 ดังนั้น เพื่อรวบรวม และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถนำมาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในของสำนักงาน ป.ป.ส. และสามารถให้บริการเชิงวิชาการแก่บุคคลและหน่วยงานภายนอกได้  ทั้งนี้ 
ระบบ e-Learning เป็นอีกระบบหนึ่งที่เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่รองรับข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ       
ที่สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอดเวลา รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการฝึกอบรมลง เป็นการ
พัฒนารูปแบบการอบรมเพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้
บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. มีรากฐานองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติด  

 สำนักงาน ป.ป.ส. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นควรจัดทำ โครงการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Learning) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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เพื่อก่อให้เกิดการใช้สื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นกานำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยี
มัลติมีเดียให้เกิดความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และการจัดระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่
สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อจัดหาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของบคลากร 
- เพื่อจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
- เพื ่อพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรทั้งการเข้าถึงเนื ้อหา วิธีการนำเสนอสื่อที่

ทันสมัย สามารถเข้าใจได้ง่าย และแบบทดสอบมีคุณภาพในระดับมาตรฐาน 
- เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถพัฒนาความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่าย e-Learning 
- เพื่อสร้างชุมชุนแห่งการเรียนรู ้และเผยแพร่บริการความรู้แก่หน่วยงาน

ภายนอกและประชาชนทั่วไป  
2) เป้าหมาย 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Learning) 

สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
3) ขอบเขตการดำเนินงาน 

- รวบรวมเนื้อหาความรู้เพ่ือการฝึกอบรมบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส.  
- กำหนดหลักสูตรสำหรับการจัดทำ e-Learning และพัฒนาเนื ้อหาตาม

หลักสูตรแต่ละบทเรียน 
- จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม 
- จัดทำคู่มือหรือจัดทำไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประกอบบทเรียน e-

Learning 
- โดยระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล (e-Learning) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีคุณสมบัติ
ทั่วไปอย่างน้อย ดังนี ้

▪ รองรับการใช้งานบนมือถือทั้งระบบ Android และ IOS 
▪ รองรับการเรียนพร้อมกันไม่น้อยกว่า 50 คน ในแต่ละหลักสูตร 
▪ รองรับผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด 
▪ รองรับการยืนยันตัวตนแบบ Two Factor Authentication 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-48 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล          
(e-Learning) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

Q1 Q3 Q4 Q4 
1 รวบรวมเนื้อหาความรู ้     
2 กำหนดหลักสูตรสำหรับการจัดทำ e-Learning และพัฒนาเน้ือหาตาม

หลักสูตรแตล่ะบทเรียน 
    

3 จัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอบรม     
4 จัดทำคู่มือหรือจัดทำไฟล์เอกสาร     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
-  สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบการเรียนรู ้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Learning) 

สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ 
6) งบประมาณดำเนินการ 

ตาราง 5.3-49 งบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล          
(e-Learning) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ลำดับ 
ที ่

รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากร       
(E-Learning) 

1 2,000,000 2,000,000 

   รวม 2,000,000 
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5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล  

จะมุ่งเน้นให้บุคลากรผู้เกี ่ยวข้องในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานได้ในยุคของดิจิทัล เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 4 แผน 6 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนงาน 1 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ส. 

5.4.1-1 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อฝึกอบรมด้านเทคโนโลยดีิจิทัล ให้แก่ผู้บริหาร  
- เพื่อเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่

ผู้บริหาร 
2) เป้าหมาย 
- ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 

3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมี

หลักสูตร ดังนี ้
  

ตาราง 5.4-1 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร 
ลำดับ 

ที่ 
หลักสูตรการฝึกอบรม 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพื่อผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2 การบริหารงานแบบ Lean Management 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.4-2 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดทำแผนการฝึกอบรม                     
2 ดำเนินการฝึกอบรม         

 
           

3 ติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
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5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 

6) งบประมาณดำเนินการ 
ตาราง 5.4-3 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (120,000 บาท/ปี) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพื่อผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

30 - 60,000 

2 การบริหารงานแบบ Lean Management 30 - 60,000 
   รวม 120,000/ป ี

หมายเหตุ: ดำเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดำเนินการฝึกอบรมภายใน สำนักงาน ป.ป.ส. 

 

แผนงาน 2 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Chief Information Office : CIO) ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

5.4.1-2 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร               
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจทิัล ใหแ้ก่ผู้บรหิาร  
- เพื่อเพิ่มทกัษะด้านการบรหิารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหแ้กผู่้บริหาร 

2) เป้าหมาย 
- ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านหลกัสูตรการฝึกอบรม 

3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมีหลักสูตร 

ดังนี้ 
ตาราง 5.4-4 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจทัลสำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลำดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพื่อผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
2 การบริหารงานแบบ Lean Management 
3 Agile Product Onwer สำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.4-5 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดทำแผนการฝึกอบรม                     
2 ดำเนินการฝึกอบรม         

 
           

3 ติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

        
 

           

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 

6) งบประมาณดำเนินการ 
ตาราง 5.4-6 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร               
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (100,000 บาท/ปี) 

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพื่อผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

1 - - 

2 การบริหารงานแบบ Lean Management 1 - - 
3 Agile Product Onwer สำหรับผู้บริหาร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 - 100,000 

   รวม 100,000/ป ี
หมายเหตุ: 

1. ลำดับที่ 1 และ 2 ฝึกอบรมร่วมกับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร  
2. ดำเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดำเนินการฝึกอบรมภายใน สำนักงาน ป.ป.ส. 
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แผนงาน 3 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ของสำนักงาน ป.ป.ส. 

5.4.1-3 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แกส่ำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล  
- เพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่

สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) เป้าหมาย 
- ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยดีิจิทลัที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 

3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 โดยมี

หลักสูตร ดังนี ้
 ตาราง 5.4-7 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพื่อผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
2 การบริหารงานแบบ Lean Management สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี

ดิจทัล 
3 Agile Product Onwer Workshop สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
4 Agile Software Development Workshop สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
5 Big Data Programming using Hadoop for Developer 
6 R Programming for Data Scientist 
7 Mobile Application Security 
8 Cisco Certified Network Associate (CCNA): Routing and Switching 
9 Cisco Certified Network Associate (CCNA): Security 
10 Cisco Certified Network Professional (CCNP): WIreless 
11 Network Server Maintenance Troubleshooting and System Administration 
12 Network and Internet Security for Network Administrator 
13 Expert VMWare 
14 Network Firewall and Security Engineer 
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ลำดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
15 IPv6 Network Administrator Workshop 
16 Certified Data Center Professional 
17 Cloud Computing Fundamentals 
18 Cloud Computing Security 

 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.4-8 แผนการดำเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู ้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ลำดับ 
ที ่

กิจกรรม 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2565 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดทำแผนการฝึกอบรม                     
2 ดำเนินการฝึกอบรม         

 
           

3 ติดตามและประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

        
 

           

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 

6) งบประมาณดำเนินการ 
ตาราง 5.4-9 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลำดับ 
ที่ 

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพื่อผู้พัฒนา 
และดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

30 - 60,000 

2 การบริหารงานแบบ Lean 
Management สำหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

30 - 60,000 

3 Agile Product Onwer Workshop 
สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

15 - 100,000 
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ลำดับ 
ที่ 

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

4 Agile Software Development 
Workshop สำหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

30 - 200,000 

5 Big Data Programming using 
Hadoop for Developer 

10 10,000 100,000 

6 R Programming for Data Scientist 10 12,000 120,000 
7 Mobile Application Security 10 25,000 250,000 
8 Cisco Certified Network Associate 

(CCNA): Routing and Switching 
10 14,500 145,000 

9 Cisco Certified Network Associate 
(CCNA): Security 

10 19,000 190,000 

10 Cisco Certified Network 
Professional (CCNP): WIreless 

10 8,500 85,000 

11 Network Server Maintenance 
Troubleshooting and System 
Administration 

10 13,500 135,000 

12 Network and Internet Security for 
Network Administrator 

10 45,000 450,000 

13 Expert VMWare 10 19,000 190,000 
14 Network Firewall and Security 

Engineer 
10 6,000 60,000 

15 IPv6 Network Administrator 
Workshop 

10 9,000 90,000 

16 Certified Data Center Professional 10 17,000 170,000 
17 Cloud Computing Fundamentals 30 9,000 270,000 
18 Cloud Computing Security 10 36,000 360,000 
   รวม 3,035,000 
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ตาราง 5.4-10 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพื่อผู้พัฒนา 
และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

30 - 60,000 

2 การบริหารงานแบบ Lean Management 
สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
ดิจทัล 

30 - 60,000 

3 Agile Product Onwer Workshop สำหรับ
ผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีดิจทัล 

15 - 100,000 

4 Agile Software Development Workshop 
สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
ดิจทัล 

30 - 200,000 

5 Big Data Programming using Hadoop for 
Developer 

10 11,000 110,000 

6 R Programming for Data Scientist 10 13,200 132,000 
7 Mobile Application Security 10 27,500 275,000 
8 Cisco Certified Network Associate 

(CCNA): Routing and Switching 
10 15,950 159,500 

9 Cisco Certified Network Associate 
(CCNA): Security 

10 20,900 209,000 

10 Cisco Certified Network Professional 
(CCNP): WIreless 

10 9,350 93,500 

11 Network Server Maintenance 
Troubleshooting and System 
Administration 

10 14,850 148,500 

12 Network and Internet Security for 
Network Administrator 

10 49,500 495,000 

13 Expert VMWare 10 20,900 209,000 
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ลำดับ 
ที ่

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

14 Network Firewall and Security Engineer 10 6,600 66,000 
15 IPv6 Network Administrator Workshop 10 9,900 99,000 
16 Certified Data Center Professional 10 18,700 187,000 
17 Cloud Computing Fundamentals 30 9,900 297,000 
18 Cloud Computing Security 10 39,600 396,000 
   รวม 3,296,500 

  
ตาราง 5.4-11 งบประมาณดำเนินการสำหรบัโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดับ 
ที่ 

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพื่อผู้พัฒนา 
และดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

30 - 60,000 

2 การบริหารงานแบบ Lean Management 
สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

30 - 60,000 

3 Agile Product Onwer Workshop 
สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

15 - 100,000 

4 Agile Software Development 
Workshop สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

30 - 200,000 

5 Big Data Programming using Hadoop 
for Developer 

10 12,100 121,000 
 

6 R Programming for Data Scientist 10 14,520 145,200 
7 Mobile Application Security 10 30,250 302,500 
8 Cisco Certified Network Associate 

(CCNA): Routing and Switching 
10 17,550 175,500 
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ลำดับ 
ที่ 

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

9 Cisco Certified Network Associate 
(CCNA): Security 

10 22,990 229,900 

10 Cisco Certified Network Professional 
(CCNP): WIreless 

10 10,290 102,900 

11 Network Server Maintenance 
Troubleshooting and System 
Administration 

10 16,340 163,400 

12 Network and Internet Security for 
Network Administrator 

10 54,450 544,500 

13 Expert VMWare 10 22,990 229,900 
14 Network Firewall and Security 

Engineer 
10 7,260 72,600 

15 IPv6 Network Administrator Workshop 10 10,890 108,900 
16 Certified Data Center Professional 10 20,570 205,700 
17 Cloud Computing Fundamentals 30 10,890 326,700 
18 Cloud Computing Security 10 43,560 435,600 
   รวม 3,584,300 

 
ตาราง 5.4-12 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลำดับ 
ที่ 

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 
ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยดีิจิทัล  

30 - 60,000 

2 
การบริหารงานแบบ Lean Management 
สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

30 - 60,000 
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ลำดับ 
ที่ 

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

3 
Agile Product Onwer Workshop 
สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

15 - 100,000 

4 
Agile Software Development 
Workshop สำหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

30 - 200,000 

5 
Big Data Programming using Hadoop 
for Developer 

10 13,310 133,100 

6 R Programming for Data Scientist 10 15,972 159,720 
7 Mobile Application Security 10 33,275 332,750 

8 
Cisco Certified Network Associate 
(CCNA): Routing and Switching 

10 19,300 192,995 

9 
Cisco Certified Network Associate 
(CCNA): Security 

10 25,289 252,890 

10 
Cisco Certified Network Professional 
(CCNP): WIreless 

10 11,314 113,135 

11 
Network Server Maintenance 
Troubleshooting and System 
Administration 

10 17,969 179,685 

12 
Network and Internet Security for 
Network Administrator 

10 59,895 598,950 

13 Expert VMWare 10 25,289 252,890 

14 
Network Firewall and Security 
Engineer 

10 7,986 79,860 

15 IPv6 Network Administrator Workshop 10 11,979 119,790 
16 Certified Data Center Professional 10 22,627 226,270 
17 Cloud Computing Fundamentals 30 11,979 359,370 
18 Cloud Computing Security 10 47,916 479,160 

    รวม 3,900,565 
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ตาราง 5.4-13 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ลำดับ
ที ่

รายการ 
จำนวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 
ทิศทางของเทคโนโลยเีพื่อผู้พัฒนาและดแูลระบบ
เทคโนโลยดีิจิทลั 

30 - 60,000 

2 
การบรหิารงานแบบ Lean Management สำหรับ
ผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยดีิจิทลั 

30 - 60,000 

3 
Agile Product Onwer Workshop สำหรับผู้พัฒนา
และดูแลระบบเทคโนโลยดีิจิทลั 

15 - 100,000 

4 
Agile Software Development Workshop 
สำหรบัผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยดีิจิทลั 

30 - 200,000 

5 
Big Data Programming using Hadoop for 
Developer 

10 14,641 146,410 

6 R Programming for Data Scientist 10 17,569 175,692 
7 Mobile Application Security 10 36,603 366,025 

8 
Cisco Certified Network Associate (CCNA): 
Routing and Switching 

10 21,229 212,295 

9 
Cisco Certified Network Associate (CCNA): 
Security 

10 27,818 278,179 

10 
Cisco Certified Network Professional (CCNP): 
WIreless 

10 12,445 124,449 

11 
Network Server Maintenance Troubleshooting 
and System Administration 

10 19,765 197,654 

12 
Network and Internet Security for Network 
Administrator 

10 65,885 658,845 

13 Expert VMWare 10 27,818 278,179 
14 Network Firewall and Security Engineer 10 8,785 87,846 
15 IPv6 Network Administrator Workshop 10 13,177 131,769 
16 Certified Data Center Professional 10 24,890 248,897 
17 Cloud Computing Fundamentals 30 13,177 395,307 
18 Cloud Computing Security 10 52,708 527,076 

    รวม 4,248,622 
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แผนงาน 4 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. 

5.4.1-4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะทำงานผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีคำสั่งที่ 417/2557 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะทำงานผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อช่วยเหลือ

แก้ไขข้อขัดข้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจทัล ภายในกอง/สำนัก และเป็น ผู้ประสานงาน    ด้านเทคโนโลยีดิจทัล

ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจทัลของสำนักงาน ป.ป.ส. ได้อย่าง

ถูกต้อง และรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีดิจทัลและ

เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของคณะทำงานผู้

ประสานงานด้านเทคโนโลยีดิจทัล สำนักงาน ป.ป.ส. จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมเพื่อการทบทวน และ

เพิ่มพูนความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านระบบงานภายใน ระบบเครือข่าย การป้องกันไวรัส

คอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

1) วัตถุประสงค ์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยดีิจิทัลของหน่วยงาน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจ

ในการติดต่อประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรคตา่งๆ ของคณะทำงาน 

ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส.  

- เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ระหว่าง ศทส. กับ สำนัก/สถาบัน/กอง/กลุ่มขึ้นตรง และก่อให้เกิดพลังร่วมในการ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

2) เป้าหมาย 

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถ

แก้ไขปัญหา และข้อขัดข้องจากการใช้ระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการดำเนินการ 

- จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านระบบสารสนเทศใหม ่และความรู้แนวโน้ม

เทคโนโลยี และการป้องกันการบุกรุกในรูปแบบต่าง ๆ 

4) แผนการดำเนินโครงการ 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2561 - 2565 

หน้า 5-145 

 

ตาราง 5.4-14 แผนดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะทำงานผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ลำดับ

ที ่
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดทำโครงการและวางแผน

ดำเนินการ 

                    

2 ดำเนินการฝึกอบรม 
 

                   

3 รับฟังและรวบรวมปัญหาอุปสรรค 
 

                   

4 สรุปผลโครงการ/แนวทางแก้ไข                     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 

- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับ 
6) งบประมาณดำเนินการ  

ตาราง 5.4-15 งบประมาณดำเนินการสำหรับพัฒนาประสิทธิภาพคณะทำงานผู้ประสานงานด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

ลำดับ

ที ่
รายการ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 
 

งบประมาณ พ.ศ. 

2562 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

งบประมาณ  

ปีพ.ศ. 2565 

 

1 ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 

 รวม 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 

 

5.4.2-4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน ป.ป.ส. 
 สำนักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศสำหรับการรองรับภารกิจงานป้องกัน/บำบัด/

ปราบปรามยาเสพติด และการบริหารจัดการ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อออก
แผนปฏิบัติการ และจัดรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเสพติดเพื่อที่สนับสนุนภารกิจดังกล่าว 
มากมาย ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่กอง/สำนัก ภายในสำนักงาน ป.ป.ส. มีความรู้ ความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมการ
ใช้ระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน ป.ป.ส. เพื ่อมีความรู ้และความเข้าใจในฐานข้อมูล และเพื่อ
ประสิทธิภาพการใช้งานสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและต้องตามวัตถุประสงค์ 
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1) วัตถุประสงค ์
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กอง/สำนัก สามาถใช้ระบบสารสนเทศตามภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และการใช้งานระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน ป.ป.ส. 

4) แผนการดำเนินโครงการ 
ตาราง 5.4-16 แผนดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายในสำนักงาน ป.ป.ส. 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดทำโครงการและวางแผน
ดำเนินการ 

                    

2 ดำเนินการฝึกอบรม 
 

                   

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศภายใน

สำนักงาน ป.ป.ส. 
6) งบประมาณดำเนินการ  

ตาราง 5.4-17 งบประมาณดำเนินการสำหรับพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
สำนักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

ลำดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ  
ปีพ.ศ. 2561  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1 ค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 

 รวม 120,000 120,000 150,000 150,000 150,000 
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5.4.3-4 โครงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในการ

สืบค้นข้อมูล และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นกิจวัตรประจำวัน  สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)  ซึ ่งหากไปใช้ในทางที ่ผิด                                 
หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยเฉพาะการแบ่งปันข้อมูล 
(Share) หรือการกดเพื่อแสดงความถูกใจ (Like) โดยขาดการไตร่ตรอง ก็อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ 
เนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่บางครั้งเป็นการเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อมูลมีทั้งที่เป็นเท็จ หรือเป็น
ข้อมูลที่ละเมิดสิทธิผู้อื ่น การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม               
ต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ  

 ฉะนั้น การสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในสังคม
อย่างปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อสร้างความตระหนักใน การรับรู้ 
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ รู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในสังคมออนไลน์
ได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และมีความรู้เท่าทันเกี ่ยวกับภัยของการสื่อสารในสังคมออนไลน์                 
และรู้จักป้องกันภัยให้กับตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความตื่นตัวกับภัยแฝงออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รู้จักหลีกเลี่ยงไม่ทำให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อ และสามารถเรียนรู้การใช้งานด้วยความรับผิดชอบ    
และนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ 

1) วัตถุประสงค ์
- เพื ่อให้เจ้าหน้าที ่ ป.ป.ส. มีความรู ้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำงานได้
อย่างถูกต้อง 

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ในสังคมออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมถึงมีความตื่นตัวกับภัยแฝง
ออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. รู้จักป้องกันภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อสื่อสังคมออนไลน์               
และการรักษาความลับของราชการ 

2) เป้าหมาย 
- เพื่อป้องการภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

สื่อสารในสังคมออนไลน ์
3) ขอบเขตการดำเนินการ 
- จัดฝึกอบรมเพื ่อให้ความรู ้และเกิดความตระหนักในการใช้เทคโนโลยี                     

ดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
4) แผนการดำเนินโครงการ 
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ตาราง 5.4-18 แผนดำเนินโครงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

ลำดับ
ที ่

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

Q1 Q2 Q3 Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดทำโครงการและวางแผน
ดำเนินการ 

                    

2 ดำเนินการฝึกอบรม 
 

                   

 

5) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน 
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความเขา้ใจและตระหนักในการใช้

เทคโนโลยดีิจิทัลอย่างปลอดภัย 
6) งบประมาณดำเนินการ  

ตาราง 5.4-19 งบประมาณดำเนินการสำหรับโครงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

ลำดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ  
ปีพ.ศ. 2561 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1 ดำเนินการบรรยายให้ความรู้ 12,000 70,000 200,000 200,000 200,000 

 รวม 12,000 70,000 200,000 200,000 200,000 

 




