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บทสรุปผู้บรหิาร 
 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจหลักเกี ่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ รวมทั ้งการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสนับสนุนภาครัฐบาล ภาคเอกชนและองค์กรภาค
ประชาชนในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส. ถือเป็นองค์กรภาครัฐซึ่งเป็นผู้ริเริ่มประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการดําเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดในระยะแรก และได้มีการดําเนินการจัดทําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งสิ้น 4 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน
ซ่ึงจะหมดวาระลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้โดยในแผนแม่บทฯ ที่ผ่านมาแต่ละฉบับ สํานักงาน ป .ป.ส. 
ได้มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและต่อเนื่องมาโดยลําดับ โดยในระยะแรก สํานักงาน ป.ป.ส. ได้
มุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดความครอบคลุมสามารถสนับสนุนงานได้ในทุก
ภารกิจหลัก ในระยะต่อมาเมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารและเครื่องมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้น
จนเอ้ืออํานวยต่อการขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศสํานักงาน ป .ป.ส. จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดให้
เกิดการเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนบูรณาการข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดทั้งภายในหน่วยงาน และกับหน่วยงาน
ภายนอก รวมทั้งให้ความสําคัญในการบริหารจัดการให้เกิดการพึ่งพาและสามารถบริหารจัดการระบบของ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  

ดังนั้นเพื่อให้สํานักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการดําเนินงานที่ต่อเนื่องจากการดําเนินงานในอดีตและ
สามารถดําเนินงานบริหารจัดการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างยั่งยืนต่อใน
อนาคต แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป .ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2559 ฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างต่อเนื่องใน 2 ทิศทาง ได้แก่ การเสริมสร้างทักษะและองค์
ความรู้ให้แก่บุคลากรให้เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ใช้งานให้มีความเป็น
มืออาชีพยิ่งขึ้น ให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการทั้งในส่วนของ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพ่ือสนับสนุนการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแก่หน่วยงานผู้ใช้งานในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างมีประสิทธิภาพ ครบวงจรอย่างยั่งยืน และนวัตกรรมที่จะต้องมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและใช้งานประกอบ
ไปด้วยนวัตกรรมด้านการสื่อสารองค์กรนวัตกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้งานข้อมูลใน
รูปแบบบูรณาการ มีความครบถ้วน รวมทั้งสร้างเสริมความสามารถในการประมวลผลข้อมูลให้เกิดประโยชน์
มากยิ่งขึ้น  

โดยแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับนี้ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
กรอบการวางแผนงบประมาณเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
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(1) วิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 

 “เป็นองค์กรที่เป็นเลิศในด้านทุนมนุษย์ 
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน ICTในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง ครบวงจร” 

 
“The Excellent Agency in Human Capital and Innovative ICT Enablement Toward all 

Aspects of Narcotics Control” 
 

 
(2) พันธกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้าน

การบริหารจัดการ การปฏิบัติการ การให้บริการ และการสรรสร้างนวัตกรรม 
 พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพสูง 
 พัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเฝ้าระวัง

และการป้องกันการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดและพัฒนาการบูรณาการ
ข้อมูลยาเสพติดอย่างครบวงจร 

(3) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป .ป.ส. ประกอบไปด้วย

ยุทธศาสตร์ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ฐานราก (Foundation) และ ยุทธศาสตร์เสาหลัก (Pillar)  ซึ่ง
ภาพรวมยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแสดงดังภาพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ฐานราก (Foundation) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- เพ่ิมสมรรถนะของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่  
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ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆระบบการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารระบบสื่อสารสารสนเทศ โดยการ
ปรับปรุงทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ และจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ 
ๆ เพื่อเพ่ิมสมรรถนะและรองรับระบบสารสนเทศที่จะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องใน
กลุ่มต่าง ๆ เป็นทุนมนุษย์เพ่ือนําไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างยั่งยืนและครบวงจร  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการและเพิ่มขีดความสามารถการจัดการ 

- การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้งานระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพกําหนดแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงาน ป .ป.ส. อย่างบูรณาการ 
สนับสนุนการผู้ใช้งานในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง กระตุ้นให้เกิดความตระหนักต่อการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความต่อเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์เสาหลัก (Pillar) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการสารสนเทศ 

- สร้างนวัตกรรมการพัฒนาการเชื่อมโยงและการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจาก
แหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก บูรณาการให้เกิดการค้นหาข้อมูลหลายแหล่งจาก
ช่องทางเดียว (Single Point of Service) เพ่ือสร้างความสะดวกสบายและการใช้ข้อมูล
สารสนเทศ    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมศักยภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ 

- มุ่งเน้นการสร้างรูปแบบการปฏิบัติงานในลักษณะใหม่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบที่มี
ความยืดหยุ่น เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการนําไปปฏิบัติงานต่อ 
อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุน
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้บริการภาคประชาชนและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

 
(4) เป้าหมายการดําเนินงาน 
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เป้าหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส.แบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1:  เป้าหมายที่ต้องดําเนินการให้บรรลุภายในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงองค์ประกอบซึ่งเป็นฐานรากของการดําเนินการพัฒนา และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป .ป.ส. อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารกระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการเพ่ือให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. มีความคุ้มค่า และเป็นไปอย่างยั่งยืน 

ระยะที่ 2:  เป้าหมายที่ต้องดําเนินการให้บรรลุภายในปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 มุ่งเน้นการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน การบริการข้อมูลสู่ภายนอกได้อย่าง
ครอบคลุมในทุก ๆ ภารกิจหลักของยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ทั้งในส่วนของการ
บริหารจัดการภายในองค์กร การปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด และ
การป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด การให้บริการแก่ภาคประชาชน การ
ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลด
ข้อจํากัดด้านช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

 
 

ซึ่งการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ภายในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้
ประกอบไปด้วย 9 แผนงานหลัก ซึ่งมีกรอบแผนการใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 – 2559 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน งบประมาณ (บาท/ปี) รวม
งบประมาณ 

2557 2558 2559  (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1  สร้างเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 82,261,000 82,493,840 26,712,000 195,586,840 



บทสรุปผู้บริหาร 

หน้า 1-v 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 82,261,000 82,493,840 26,712,000 195,586,840 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1  ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

-    -                   2,145,000  2,145,000  

แผนงานที่ 2  เพ่ิมศักยภาพของผู้บริหารในการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

316,500 1,750,000 2,282,000 4,348,500 

แผนงานที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5,379,500 6,448,000 7,298,500 19,126,000 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 5,696,000 8,198,000 11,725,500 25,619,500 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพิ่มขีดความสามารถการจัดการ 
แผนงานที่ 1  พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีด
ความสามารถการจัดการ 330,000 2,290,000 3,750,000 6,370,000 
แผนงานที่ 2  บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

57,130,000 56,758,000 66,338,700 180,226,700 

 รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 51,460,000 59,048,000 70,088,700 186,596,700 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการสารสนเทศ 
แผนงานที่ 1  พัฒนาการบูรณาการข้อมูล 8,384,100  984,000  984,000  10,352,100 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 8,384,100 984,000 984,000 10,352,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมศักยภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ 
แผนงานที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
เฝ้าระวังและการป้องกันยาเสพติด 

- -   2,300,000    2,300,000 

แผนงานที่ 2  ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศยาเสพติด 

5,038,250    7,123,000    -    12,161,250 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 5,038,250    7,123,000 2,300,000 14,461,250 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 158,839,350  157,846,840  111,810,200  353,606,390 

 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 
 

 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 
 

 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 
 

 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 
 

 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 
 

 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 

 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ   

 
 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ (ต่อ)  

 
 
 
 
 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ  (ต่อ) 

 
 
 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมศักยภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมศักยภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ (ต่อ) 

 
 



สรุปงบประมาณโครงการรายยุทธศาสตร์ 

 
 
 



สรุปความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
ตาราง สรุปความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

แผนแม่บท ICT 
ของส านักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ 
ของส านักงาน ป.ป.ส. 

แผนแม่บท ICT 
ของอาเซียน 2015 

แผนแม่บท ICT(ฉบับที่ 2) 
ของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่ ICT ของกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สร้างเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1  สร้างเสริม
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.1 พัฒนาระบบ
เชื่อมต่อบรอดแบนด์ 
แผนงาน พัฒนาระบบ
เชื่อมต่อบรอดแบนด์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเครือข่ายสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความ
มั่นคงปลอดภัย  
ตามมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
แผนงานที่ 1  ส่งเสริมการ   
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
บุคลากร 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
การพัฒนาทุนมนุษย์  
แผนงาน 2 การจัดท า
โปรแกรมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพด้านไอซีที และการ
เพ่ิมความรู้ทักษะด้านไอซีที 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาก าลังคนด้าน ICT 
และบุคคลทั่วไปให้มี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้
สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีด
สมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 



ตาราง สรุปความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
แผนแม่บท ICT 

ของอาเซียน 2015 
แผนแม่บท ICT(ฉบับที่ 2) 

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่ ICT ของกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ) 
แผนงานที่ 2  เพ่ิมศักยภาพ
ของผู้บริหารในการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
การพัฒนาทุนมนุษย์  
แผนงาน 2 การจัดท า
โปรแกรมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพด้านไอซีที และการ
เพ่ิมความรู้ทักษะด้านไอซีที 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาก าลังคนด้าน ICT 
และบุคคลทั่วไปให้มี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้
สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีด
สมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

แผนงานที่ 3  พัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5: 
การพัฒนาทุนมนุษย์  
แผนงาน 2 การจัดท า
โปรแกรมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพด้านไอซีที และการ
เพ่ิมความรู้ทักษะด้านไอซีที 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาก าลังคนด้าน ICT 
และบุคคลทั่วไปให้มี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้
สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีด
สมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 



ตาราง สรุปความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
แผนแม่บท ICT 

ของอาเซียน 2015 
แผนแม่บท ICT(ฉบับที่ 2) 

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่ ICT ของกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพิ่มขีดความสามารถการจัดการ 
แผนงานที่ 1  พัฒนา
กระบวนการและเพ่ิมขีด
ความสามารถการจัดการ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.1 พัฒนาระบบ
เชื่อมต่อบรอดแบนด์ 
แผนงาน ร่วมสร้างกรอบว่า
ด้วยความมั่นคงและความ
ปลอดภัยเครือข่าย 
 
แผนงาน ร่วมสร้างกรอบเพ่ือ
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการระบบ ICT 
ของประเทศอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  
พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเครือข่ายสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความ
มั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานระดับ
สากล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวง
ยุติธรรม  
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี 

 
 
 
 
 



ตาราง สรุปความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
แผนแม่บท ICT 

ของอาเซียน 2015 
แผนแม่บท ICT(ฉบับที่ 2) 

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่ ICT ของกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพิ่มขีดความสามารถการจัดการ(ต่อ) 
แผนงานที่ 2  แผนงานการ
จัดการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

-  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การบริหารจัดการระบบ ICT 
ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารและบริการงานอ านวยความ
ยุติธรรมต่อผู้รับบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์/แนวทาง 
1.พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการและบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร
และผู้รับบริการทุกระดับได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตาราง สรุปความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
แผนแม่บท ICT 

ของอาเซียน 2015 
แผนแม่บท ICT(ฉบับที่ 2) 

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่ ICT ของกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บูรณาการสารสนเทศ 
แผนงานที่ 1  พัฒนาการ 
บูรณาการข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการ 
 

- - ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
พัฒนาและยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานเครือข่ายสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและมีความมั่นคงปลอดภัย 
ตามมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมศักยภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ 
แผนงานที่ 1  พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการเฝ้าระวัง
และการป้องกันยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: 
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันกลุ่มผู้มี
โอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด (Potential 
Demand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
การสร้างพลังและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน (People 
empowerment and 
engagement) 
แผนงาน 1การส่งเสริมการท า
ธุรกรรมที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยภายในภูมิภาค
อาเซียน 
 

- - 

 
 
 



ตาราง สรุปความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 
แผนแม่บท ICT 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ 

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
แผนแม่บท ICT 

ของอาเซียน 2015 
แผนแม่บท ICT(ฉบับที่ 2) 

ของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2552-2556) 

แผนแม่ ICT ของกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมศักยภาพ และสร้างนวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศ(ต่อ) 
แผนงานที่ 2  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและ
ผู้ค้ายาเสพติด (Supply) 

- - ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีด
สมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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