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บทน ำ 
 

ประเทศไทยก ำลังเข้ำสู่กำรปฏิรูปประเทศครั้งส ำคัญ มีกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมำเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญในกำรปฏิรูปประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยปฏิรูปทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
ไปพร้อมกัน เพ่ือน ำพำประเทศสู่กำรเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)” 

 
 
 
 

 
 
เทคโนโลยีดิจิทัลถูกเลือกให้ เป็นเครื่องมือหลัก ในกำรน ำประเทศสู่ เป้ำหมำยที่ตั้ ง ไว้   

โดยกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร่วมกับกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท ำ
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) ขึ้นทดแทนแผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศที่
ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) ได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2559 และมีมติให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสำหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนของรัฐ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล  
ระยะ 3 ปี ของหน่วยงำนแทนกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเดิม 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ส ำนักงำน ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงำนที่มี
ภำรกิจหลักเกี่ยวกับกำรป้องกัน กำรปรำบปรำม กำรบ ำบัดรักษำ และกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรสนับสนุนภำครัฐบำล ภำคเอกชน
และองค์กรภำคประชำชนในกำรด ำเนินงำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ให้หมดไปจำกประเทศ โดยส ำนักงำน 
ป.ป.ส. เป็นองค์กรภำครัฐ ที่มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรปรำบปรำมยำเสพติด งำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด งำนด้ำนกำรต่ำงประเทศ กำร
บริหำรจัดกำรภำยใน และสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีทิศทำงที่ชัดเจน เนื่องจำกส ำนักงำน 
ป.ป.ส. ได้มีกำรจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง มำทั้งสิ้น 5 ฉบับ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะหมดวำระลงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 นี้  

กำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ แต่ละฉบับนั้น ส ำนักงำน ป.ป.ส. ได้มีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ 
ที่ชัดเจนและต่อเนื่องมำโดยล ำดับ โดยในระยะแรกส ำนักงำน ป.ป.ส. ได้มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำ 
ระบบสำรสนเทศให้เกิดควำมครอบคลุมสำมำรถสนับสนุนงำนได้ในทุกภำรกิจหลัก  ในระยะถัดมำ 
เมื่อเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร และเครื่องมือด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศมีกำรพัฒนำขึ้นจนเอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรขยำยผลกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ ส ำนักงำน ป.ป.ส. จึงได้มุ่งเน้นกำรพัฒนำต่อยอดให้เกิด 

บทที่ 1 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์  
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  

และสังคมของประเทศ ไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน1 
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กำรเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนบูรณำกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนยำเสพติดทั้งภำยในหน่วยงำน และภำยนอก
หน่วยงำน ตลอดจนมีกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศที่สำมำรถใช้งำนได้จำกภำยนอกส ำนักงำน ป.ป.ส.  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรระดับนำนำชำติ และระดับประเทศ มีควำมหลำกหลำย  
มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว อีกทั้งกรอบนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำล อำทิ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT Master Plan 2020) แผนปฏิบัติกำร 
แม่น้ ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลำ 3 ปี (2559 - 2561) โดยมีแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Thailand) แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะที่ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) แนวทำงกำรบูรณำกำร
ข้อมูลภำครัฐ แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 - 2559 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศกระบวนกำรยุติธรรม
แห่งชำติ (2559 - 2562) และแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564 ส่งผลให้มีกำรติดต่อ
และแลกเปลี่ยนข้อมูลส ำหรับงำนด้ำนยำเสพติดระหว่ำงประเทศ และในภูมิภำคอำเซียน ดังนั้น ส ำนักงำน 
ป.ป.ส. จึงจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำง และกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 – 2564 อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่
ส ำนักงำน ป.ป.ส. จะน ำมำประยุกต์ใช้ เกิดควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดของส ำนักงำน ป.ป.ส. และเป็นไปตำมนโยบำยและแผนพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ทั้งใน
ระดับนำนำชำติ ระดับประเทศ และระดับองค์กร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงและกรอบกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังช่วย
ส่งผลดีต่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศในภำพรวม 

ดังนั้น เพ่ือให้ส ำนักงำน ป.ป.ส. มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่องประกอบกับผลกำรศึกษำ
สภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในปัจจุบันของส ำนักงำน ป .ป.ส. พบว่ำ 
ข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำน ป.ป.ส. นั้นเป็นองค์ประกอบหลักที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ 
ส ำนักงำน ป.ป.ส. ดังนั้น แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับนี้ นอกจำก
จะสอดคล้องกับแผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มุ่งเน้นกำรพัฒนำข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนยำเสพติดที่ทันสมัย รวดเร็ว และถูกต้อง มุ่งสู่กำรเป็นศูนย์กลำงข้อมูลด้ำนยำเสพติดของ
อำเซียน โดยในภำพรวมแล้วเนื้อหำของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 – 2564  
ฉบับนี้ มีเป้ำหมำยเพ่ือน ำ ส ำนักงำน ป.ป.ส. ไปสู่แนวคิดที่เรียกว่ำ ป.ป.ส. 4.0 โดยเป้ำหมำยของแผนฯ 
ฉบับนี้เพื่อให้ 

 
 
 
 
 
ซ่ึงระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นตำมแผนฯ ฉบับนี้จะมีกำรน ำแนวคิดของกำรสร้ำงระบบอัจฉริยะ

ที่ช่วยสนับสนุนผู้ใช้งำนโดยใช้พ้ืนฐำนของกำรพัฒนำระบบ Artificial Intelligence หรือ AI ร่วมกับ
เทคโนโลยีทำงด้ำน Social Network และ Intelligent Analytic มำช่วยในกำรพัฒนำระบบด้วย ซึ่งเมื่อ
น ำเทคโนโลยีทั้งหมดมำใช้ร่วมกันในกำรพัฒนำระบบที่จะเกิดขึ้นในภำพรวมในแผนฯ นี้จะเรียกเทคโนโลยี
แนวใหม่นี้ว่ำ Intelligent ONCB หรือ iONCB ทั้งนี้เพ่ือน ำส ำนักงำน ป.ป.ส. ไปสู่กำรเป็น ป.ป.ส. 4.0 
ภำยในปี พ.ศ. 2564 ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

“ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย โดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
รูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการใช้งานที่สะดวก รวดเร็ว มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในรูปแบบต่าง ๆ ลดภาระการน าเข้าข้อมูล และน าเสนอข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
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แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของส ำนักงำน ป.ป.ส. ฉบับนี้ จะระบุถึง ทิศทำงขององค์กร และนโยบำย
ภำพรวม ทิศทำงกำรใช้ระบบสำรสนเทศ วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ โดยแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำน ป.ป.ส. 
พ.ศ. 2560 – 2564 มีรำยละเอียดของวัตถุประสงค์กำรจัดท ำ และโครงสร้ำงของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
ส ำนักงำน ป.ป.ส. ดังนี้  
 
1.1 วัตถุประสงคก์ำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 - 2564  

1.1.1 เพ่ือให้ส ำนักงำน ป.ป.ส. มีทิศทำงที่เหมำะสมในกำรพัฒนำ และกำรลงทุนระบบสำรสนเทศ 
โดยประเมินควำมเหมำะสม กำรวำงแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อให้
มีควำมสอดคล้อง สำมำรถรองรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักทั้ง 4 แผนของส ำนักงำน ป.ป.ส. 
และรองรับทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนำคต 

1.1.2 เพ่ือให้ส ำนักงำน ป.ป.ส. มีแนวทำงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จัดขั้นตอน
ของแผนปฏิบัติงำนตำมล ำดับของควำมส ำคัญของกิจกรรม ตลอดจนก ำหนดแนวทำง หรือ 
รูปแบบกำรพัฒนำที่มีควำมเหมำะสม 

 
1.2 โครงสร้ำงของแผนปฏิบัติกำรดิ จิทัลส ำนักงำน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 - 2564  

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนัก ป.ป.ส.  พ.ศ. 2560 - 2564 ประกอบด้วย 5 บท ซึ่งมีเนื้อหำ
โดยสังเขป ดังนี้ 
บทที่ 1 : บทน ำ 
 
บทที่ 2 : ทิศทำงขององค์กรและนโยบำยในภำพรวม 

บทนี้กล่ำวถึงสรุปผลทิศทำง และนโยบำยของประเทศ กระทรวง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
โดยกำรศึกษำข้อมูลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง อำทิ แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของอำเซียน พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT Master Plan 2020) แผนปฏิบัติกำรแม่น้ ำโขงปลอดภัย 
6 ประเทศ ระยะเวลำ 3 ปี (2559 - 2561) ทิศทำงพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศไทย แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
แนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ แผนยุทธศำสตร์ของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556 - 2559 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศกระบวนกำรยุติธรรมแห่งชำติ (2559 - 2562) 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564 และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 
บทที่ 3 : ทิศทำงของกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 

บทนี้จะกล่ำวถึงทิศทำงของเทคโนโลยีสำรสนเทศในอนำคตที่ทั้งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และที่น ำมำประยุกต์ใช้กับกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำน ป.ป.ส. ที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนเดิม กำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศมำปรับปรุงพฤติกรรมกำรใช้ระบบสำรสนเทศในอนำคตที่ต้องมีกำรใช้งำน
ที่ง่ำย ยืดหยุ่น และกำรน ำระบบกำรวิเครำะห์ข้อมูลมำใช้ เพ่ือมุ่งสู่กำรเป็น iONCB 
(Smart, Safe, Secure and Social) 
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บทที่ 4 : วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ และโครงกำร 
บทนี้กล่ำวถึงสถำปัตยกรรมหลักที่จะใช้เป็นแนวทำงทำงเทคนิคในกำรพัฒนำ 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของส ำนักงำน ป.ป.ส. ในอนำคต ให้เป็นไป
อย่ำงมีทิศทำง และสำมำรถพัฒนำร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

บทที่ 5 : รำยละเอียดโครงกำรประกอบแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลส ำนักงำน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 - 2564  
บทนี้กล่ำวถึงรำยละเอียดแผนงำน และโครงกำรภำยในยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ซึ่งมี
รำยละเอียดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ขอบเขต ตัวชี้วัด ประมำณกำรงบประมำณและ
แผนกำรด ำเนินงำน 
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ทิศทางขององค์กรและนโยบายในภาพรวม 
 

บทนี้กล่าวถึงสรุปผลทิศทาง และนโยบายของประเทศ กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยการศึกษาข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
อาเซียน พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT Master Plan 2020) แผนปฏิบัติการแม่น้้าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ 
ระยะเวลา 3 ปี (2559 - 2561) ทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2559 - 2561) แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2558 - 2561 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของกระทรวงยุติธรรม  
พ.ศ. 2556 - 2559 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ (2559 - 2562) และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564 แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในอนาคต (Technology Trend) 

 
2.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. และแผนที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเอกสารทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของอาเซียน พ.ศ. 2563 (ASEAN ICT Master Plan 2020) แผนปฏิบัติการแม่น้้าโขง
ปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 - 2561) ทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ของประเทศไทย แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2558 - 2561 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2556 – 2559 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ (2559 - 2562) และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2560-2564   แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในอนาคต (Technology Trend) พบว่า ทุกแผนฯ ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก 3 ด้าน ที่มี
ผลกระทบมากท่ีสุด คือ “ด้านระบบข้อมูล” “ด้านความครอบคลุมของระบบเครือข่าย” และ “ด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ” หมายถึง จะต้องมีการพิจารณาสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันให้พร้อมโดยเฉพาะ
ทางด้าน “ข้อมูล” ซึ่งเป็นประเด็นส้าคัญที่สุดเพราะเป็นแกนหลักของระบบสารสนเทศทั้งหมดที่มี ตามมา
ด้วย “ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ” และ “ด้านความครอบคลุมของระบบเครือข่าย” เพราะระบบใน
อนาคตจะถูกเรียกใช้ หรือ มีการเข้าถึงจากจ้านวนผู้ใช้งานที่เพ่ิมขึ้น โดยมีการเรียกใช้จากหลากหลายที่ 
ไม่ใช่เฉพาะภายในส้านักงาน ป.ป.ส. เท่านั้น 

ในด้านอ่ืน ๆ อาทิ “ด้านบุคลากร” ผลกระทบจะเป็นไปในด้านการสนับสนุน เนื่องจากนโยบาย
ของทั้งรัฐบาลในภาพรวม และกระทรวงยุติธรรม ต้องการการสนับสนุนด้านบุคลากร แต่มีประเด็น
เพ่ิมเติม คือ มีการเพ่ิมการสื่อสารที่เป็นภาษาอังกฤษ หากแผนของ ASEAN ท้าไปได้ตามแผนที่วางไว้
ความต้องการด้านการสื่อสาร การใช้ระบบจากประเทศเพ่ือนบ้านอาจจะมีมากขึ้น ซึ่งท้าให้การสื่อสาร
โดยใช้ภาษาอังกฤษมีความส้าคัญ 

บทที่ 2 
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“ด้านการใช้ระบบสารสนเทศที่มี” ส่วนใหญ่จะมีผลกระทบ คือ จะมีความต้องการใช้ระบบที่มี 
การบูรณาการร่วมกันมากขึ้นทั้งจากแผนฯ ของ ASEAN แผนฯ ของประเทศ และแผนฯ ของกระทรวงยุติธรรม 
มีเป้าหมายทีมุ่่งเน้นการบูรณาการระบบสารสนเทศ 

ส่วนสุดท้าย คือ “ด้านแนวทางการพัฒนาระบบที่ใช้อยู่” จะมีผลกระทบอันเกิดจาก “แผนปฏิบัติการ
แม่น้้าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559 - 2561)” เพราะในแผนฯ นี้ต้องการการสนับสนุน
ที่มี “ประสิทธิภาพ” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึง “รวดเร็ว” ในการสนับสนุนและปรับเปลี่ยนรับให้ทันกับ 
ความต้องการ ทั้งนี้รวมไปถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (Digital Thailand) และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ที่ต้องการการสนับสนุน 
ด้านข้อมูลที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น  การปรับเปลี่ยนวิธีการการพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส้านักงาน ป.ป.ส. จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับความต้องการ  

จากการศึกษาปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (Technology Trend) 
สามารถสรุปประเด็นที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส้านักงาน ป.ป.ส. 
โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน และจ้าแนกตามแผนฯ รายละเอียดดังตาราง 2.1-1 
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ตาราง 2.1-1 สรุปผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. โดยจ าแนกตามแผนฯ 
 

 
ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. 

แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร
ของอาเซียน 
พ.ศ. 2563 

(ASEAN ICT 
Master Plan 
2020: AIM 

2020) 

แผนปฏิบัติการ
แม่น้้าโขง
ปลอดภัย 
6 ประเทศ  
ระยะ 3 ป ี
(2559 - 2561) 

แผนพัฒนา
ดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 
(Digital 

Thailand)  

แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศ

ไทยระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2559 - 

2561) 

แผนยุทธศาสตร์
ของกระทรวง

ยุติธรรม  
พ.ศ.  2558 - 2561 

แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร
ของกระทรวง

ยุติธรรม  
(ฉบับที่ 5)  

พ.ศ. 2556 - 2559 

แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กระบวน 

การยุติธรรม
แห่งชาติ  

(2559 - 2562) 

โครงสร้าง 
อ้านาจหน้าที่ 
ภารกิจ และ
แผนงานของ
ส้านักงาน 
ป.ป.ส. 

แนวโน้ม 
การพัฒนา

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
ในอนาคต 
(Technology 

Trend) 

ด้านบุคลากร -   -    -   -    -   -   

ด้านระบบข้อมูล          

ด้านความครอบคลุมของระบบเครือข่าย          

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ          

ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ -  -         

ด้านแนวทางการพัฒนาระบบ  -  -     -  -   -    
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2.2 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิ จิทัลส านักงาน ป.ป.ส. กับแผนพัฒนาดิ จิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

เพ่ือให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลส้านักงาน ป.ป.ส. กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Thailand) รายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก้าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
โดยมีกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand)

ทั้งหมด 4 กลไก คือ 
1) ขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมและเร่งด่วน 
2) ปฏิรูปการท้างาน 
3) บูรณาการงานและทรัพยากร 
4) ติดตามและประเมินผล 
และเพ่ือให้เกิดการเห็นผลที่เป็นรูปธรรม กิจกรรม/โครงการในระยะเร่งด่วนในระยะช่วง 1 ปี 6 เดือนแรก 

จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1) โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ 
1.2) โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยให้เชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์กลาง 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก 
1.3) โครงการจัดท้านโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งปรับแก้กฎหมาย เพ่ือ

สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต 
2) ด้านเศรษฐกิจ 

2.1) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือเพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง 

2.2) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทย เพ่ือเข้าสู่ระบบการค้า
ดิจิทัลและเชื่อมโยงไปสู่ระบบการค้าสากล 

2.3) โครงการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์ดิจิทัลตามนโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และ Super Cluster 

2.4) โครงการพัฒนากาลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Startup) เพ่ือให้เกิด
บุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ 

2.5) โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างอนาคตให้ธุรกิจไทยในเวทีโลก 
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3) ด้านสังคม 
3.1) โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพ่ือให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เป็นจุดบริการ

ภาครัฐสู่ชุมชนผ่านระบบดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านบริการ e-Learning และบริการการเรียนรู้ระบบเปิด

ส้าหรับมหาชน (MOOC) 
3.3) โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะดิจิทัล ให้แก่ 

เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป 
4) ด้านบริการภาครัฐ 

4.1) โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพ่ือปรับกระบวนการด้าเนินงานภาครัฐ บูรณาการ
ข้อมูลและระบบงาน และอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

4.2) การผลักดันชุดกฎหมายที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 

จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) กิจกรรม/โครงการในระยะ
เร่งด่วนในระยะช่วง 1 ปี 6 เดือนแรก สามารถสรุปความเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส้านักงาน ป.ป.ส. กับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) รายละเอียดดังตาราง 2.2-1 

 
ตาราง 2.2-1 ความเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. กับกิจกรรม/โครงการในระยะ

เร่งด่วนในระยะช่วง 1 ปี 6 เดือนแรก ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ส านักงาน ป.ป.ส. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมหมู่บ้านทั่วประเทศ - 
โครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยให้เชื่อมต่อโดยตรงกับ
ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของโลก 

- 

โครงการจัดท้านโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งปรับแก้
กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคต 

 

ด้านเศรษฐกิจ 
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือเพ่ิมโอกาสการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนและขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง 

- 

โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจไทย เพ่ือเข้าสู่ระบบ
การค้าดิจิทัลและเชื่อมโยงไปสู่ระบบการค้าสากล 

- 

โครงการผลักดันการพัฒนาคลัสเตอร์ดิจิทัลตามนโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและ Super Cluster 

- 
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ส านักงาน ป.ป.ส. 

โครงการพัฒนาก้าลังคนในธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology 
Startup) เพ่ือให้เกิดบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ 

 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างอนาคตให้
ธุรกิจไทยในเวทีโลก 

- 

ด้านสังคม 
โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพ่ือให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
เป็นจุดบริการภาครัฐสู่ชุมชนผ่านระบบดิจิทัล และเป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านบริการ e-Learning และบริการการ
เรียนรู้ระบบเปิดส้าหรับมหาชน (MOOC) 

 

โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะดิจิทัล ให้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

 

ด้านบริการภาครัฐ 
โครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพ่ือปรับกระบวนการด้าเนินงาน
ภาครัฐ บูรณาการข้อมูลและระบบงาน และอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 

การผลักดันชุดกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

- 

 
2.3 ความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงยุติธรรม  

เพ่ือให้ทราบถึงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลส้านักงาน ป.ป.ส. กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวง
ยุติธรรม รายละเอียด ดังนี้ 

 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการ
ทั่วถึง มั่นคง และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อน
กระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงานและการ
บริการที่เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
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จากการศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560-2564  ในแต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบไป
ด้วยกิจกรรมหลัก 4 ด้าน คือ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการให้บริการ 
1.2) สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

2) ด้านนโยบาย 
2.1) ผลักดันนโยบายการจัดท้ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.2) เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) ด้านบริการภาครัฐ 
3.1) พัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2) ยกระดับการให้บริการประชาชนดว้ยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) ด้านพัฒนาบุคลากร 
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 
ทั้งนี้ สามารถสรุปความเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส้านักงาน ป.ป.ส. กับแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงยุติธรรม รายละเอียดดังตาราง 2.3-1 
 

ตาราง 2.3-1 ความเชื่อมโยงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. กับกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

 
แผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ส านักงาน ป.ป.ส. 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการให้บริการ  
สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
มาตรฐานสากล 

 

ด้านนโยบาย 
ผลักดันนโยบายการจัดท้ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ด้านบริการภาครัฐ 
พัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ด้านพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล  
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ทิศทางของการใช้ระบบสารสนเทศ 
 
3.1.  ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต 

แนวโน้ม และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการจัดท าแผนฯ มีส่วนส าคัญอย่างมาก
ต่อการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากสามารถคาดการณ์ถึงสิ่งที่
จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น เพ่ือให้การศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มเป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และ
อ้างอิงได้ คณะที่ปรึกษาฯ ขออ้างอิงเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560-2564 ดังนี้ 

 
3.1.1. 3rd Generation Platform  

เทคโนโลยีกลุ่มแรกที่มีการศึกษา คณะที่ปรึกษาฯ ได้อ้างอิงการศึกษาจากบริษัท IDC1 ซึ่ง
เป็นบริษัทชั้นน าที่ยอมรับทั่วโลกจากผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุค 3rd Generation Platform ดังภาพ 3.1-1 แสดงสภาพแวดล้อม หรือ 
Platform ดังกล่าว  

 

 
 

ภาพ 3.1-1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุค 3rd Platform2 
3rd Generation Platform หรือ แพลตฟอร์มยุคที่ 3 นี้ คือ แพลตฟอร์มหรือสภาพแวดล้อมที่

                                                 
1 http://www.idc.com/prodserv/3rd-platform/ 
2 http://www.idc.com/prodserv/3rd-platform/ 
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เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทั้งภาครัฐ  
และเอกชน โดยที่ในยุคท่ีผ่านมาท้ัง 2 ยุค คือ 

ยุคที่ 1 คือ ยุคของการใช้ระบบ Mainframe กล่าวคือ ในยุคที่ 1 นั้นระบบต่าง ๆ จะถูก
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือ Run บนระบบ Mainframe เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจากมุมมองขององค์กร ยุคนี้ผู้ใช้งานต้องท า
ตามระบบอย่างเดียว ระบบท างานสลับซับซ้อน 

ยุคที่  2 คือ ยุคของการใช้ระบบ Internet ในยุคนี้ระบบต่าง ๆ ส่วนใหญ่ของทั้งภาครัฐ 
และเอกชนจะ Run บนเครือข่าย Internet เป็นส่วนมาก ซึ่งจากมุมมองขององค์กร ยุคนี้ผู้ใช้งานเริ่มที่จะ
สามารถมีอ านาจต่อรองในการที่จะให้ระบบต่าง ๆ ใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และใช้งานระบบได้จากทั้งใน
และนอกองค์กรของตน 

ในปัจจุบันที่เข้าสู่แพลตฟอร์มยุคที่ 3 ผู้ใช้งานมีอ านาจต่อรองมากขึ้น ระบบจะต้องท างานได้
อย่างรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการ องค์กรส่วนใหญ่ยอมรับการพัฒนาที่รวดเร็ว  
และยอมเสี่ยงกับความปลอดภัยที่ต้องลดลง 

เทคโนโลยีหลักที่อยู่ ในส่วนของ 3rd Generation Platform ประกอบไปด้วยเทคโนโลยี 
หลัก ดังนี้ 

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

- Mobility 
ในที่นี้จะหมายถึงการที่การท าธุรกรรมของธุรกิจหรือองค์กรสมัยใหม่จะต้องค านึงถึง
ระบบที่ให้บริการของตนที่ต้อง Run บนระบบ Mobile ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายหลาย
ขนาด และหลากหลายระบบปฏิบัติการ 

- Big Data/Analytics 
ในส่วนนี้จะหมายถึงการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันจะต้องค านึงถึง
การน าข้อมูล ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ธุรกิจของตนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่าง ๆ มา
วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถเข้าใจผู้ใช้งานของตนเพื่อการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการของตนให้ดียิ่งขึ้น อีกท้ังยังสามารถน าไปสู่ผู้ใช้หรือลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้ 

- Social Business 
ในส่วนที่ 4 หรือ เทคโนโลยีที่ 4 ของ 3rd Generation Platform คือ ระบบ Social 
ต่าง ๆ ที่ได้รับการยอมรับ และมีการใช้งานอย่างมาก จากผู้ใช้งานทั่วโลกตลอดเวลา 
ไม่ใช่เฉพาะช่วงท างานหรือช่วงหยุดงานเท่านั้น ในกรณีนี้เทคโนโลยี Social ดังกล่าวนี้
ถูกมองว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ผู้พัฒนาระบบส าหรับองค์กรควรให้ความสนใจ
เพราะจะท าให้องค์กรเข้าถึงผู้ ใช้งานได้ง่าย  และการพัฒนาไม่ได้มีขั้นตอนที่
สลับซับซ้อนสามารถท าได้เองโดยผู้ใช้งาน  
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ในบริบทของส านักงาน ป.ป.ส. จะเห็นได้ว่า การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มยุคที่  3 นี้ เป็น 
ความท้าทายอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากข้อมูลที่มีเป็นจ านวน
มากของส านักงาน ป.ป.ส. นั้นเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ระบบที่รองรับต้องมีความปลอดภัยสูง แต่จะขัด
กับการท างานของแพลตฟอร์มยุคที่ 3 ที่มุ่งเน้นที่ความรวดเร็ว ซึ่งประเด็นดังกล่าว จะมีผลกระทบ
โดยตรงกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. แต่เพ่ือใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ส.  
แผนฯ ฉบับนี้ได้มีการก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีทั้งหมดใน 3rd Generation Platform มาใช้กับ
โครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน เพ่ือทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจแก่ผู้บริหารในทุก ๆ ระดับอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบของข้อมูลดิบ และ
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว โดยในภาพรวมแล้วเทคโนโลยีทั้งหมดใน 3rd Generation Platform ถูก
น ามาใช้ในการสร้างระบบตามแนวคิดของ iONCB คือ การพัฒนาระบบที่ช่วยการท างานของผู้ใช้งาน  
ลดปริมาณการน าเข้าข้อมูล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายชนิดอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายระบบที่
พัฒนาขึ้นจะต้องถูกพัฒนาบนเทคโนโลยี Social Network ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่คุ้นเคย โดยทั้งหมดต้อง
ค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นส าคัญ หรือ เป็นหัวใจหลักของการพัฒนา 

 
3.1.2. การให้บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย์)  

การให้บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย์) หรือ อีกชื่อคือ Any ID เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์
ของ National e-Payment ของรัฐบาลไทย เพ่ืออ านวยความสะดวกทั้งภาคประชาชนในการโอนเงิน 
และภาครัฐในการจ่ายสวัสดิการของรัฐ และการคืนเงินภาษีแก่ประชาชน เป็นการให้บริการโอนเงิน และ
รับเงินแบบใหม่ โดยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับ หมายเลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะ
ท าให้การโอนเงินสะดวกและง่ายขึ้น โดยบริการนี้ด าเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชย์ทุกแห่งได้ร่วมมือพัฒนาขึ้น เพ่ือสนับสนุนระบบการช าระเงินแบบ Any ID ภายใต้โครงการ 
National e-Payment ลดการใช้เงินสด เน้นการใช้จ่ายเงินผ่านทาง e-Payment มากขึ้น โดยมี
เป้ าหมายปริมาณการใช้บริ การการช าระเงินทาง อิ เล็กทรอนิกส์ ต่อจ านวนประชากรไทย  
อยู่ที่ 150 ครั้ง/ปี/คน ในปี 2563 โดยเป้าหมายการเจริญเติบโตของปริมาณการใช้บริการการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อจ านวนประชากรไทย แสดงดังภาพ 3.1-2 
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ภาพ 3.1-2 เป้าหมายปริมาณการใช้บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อจ านวนประชากรไทย 

 
ในบริบทของส านักงาน ป.ป.ส. จะเห็นได้ว่า การให้บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย์) จะมี

ผลกระทบโดยตรงกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน  ป.ป.ส.       
ที่จะต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการ PROMPT PAY (พรอมเพย์) ไม่ว่าจะเป็นทาง
ภาคประชาชนโอนเงินให้แก่ ส านักงาน ป.ป.ส. หรือ ทางส านักงาน ป.ป.ส. จ่ายเงินให้แก่ประชาชน 
 

3.1.3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) 
ที่ผ่านมาการเข้าถึงระบบสารสนเทศต่าง ๆ ขององค์กรจะเป็นการเชื่อมต่อจากเครื่อง

คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะภายในองค์กรผ่านระบบเครือข่ายท้องถิ่น ระบบเครือข่ายทางไกล  หรือ  
ระบบเครือข่ายไร้สายขององค์กร ซึ่งการบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่าย และการเข้าถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถบริหารจัดการได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศต่าง ๆ เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายที่เป็นขององค์กร
ทั้งหมด แต่ในปัจจุบันการเข้าถึงระบบสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ  
เป็นการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ Smartphone และ Tablet และการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว 
มีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึนในอนาคต เพ่ือตอบสนองการให้บริการในลักษณะทุกท่ีทุกเวลา ทั้งนี้การเข้าถึง
ระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายที่นอกเหนือจากระบบเครือข่ายขององค์กร อาทิ ผ่านระบบเครือข่าย
ไร้สายสาธารณะหรือเครือข่ายมือถือ อาจส่งผลต่อความม่ันคงและปลอดภัยของข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยน
ระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ดังนั้น การน าเอาเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) ที่เหมาะสมมาใช้งานมีความจ าเป็นยิ่งต่อองค์กร 
เทคโนโลยีการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ มี 3 องค์ประกอบหลัก แสดงดังภาพ 3.1-3 
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ภาพ 3.1-3 การบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device Management) 
 

- Manage 
การจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วยการลงทะเบียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การก าหนดนโยบาย
การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล การติดตั้งโปรแกรมการใช้งาน ซึ่งการบริหารจัดการที่
เหมาะสม จะช่วยให้องค์กรสามารถน าเอาอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- Monitor 
การติดตามตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่  
การเรียกดูสถานะอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถท าให้องค์กรทราบถึงสถานะในปัจจุบัน
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีการใช้งาน ว่าเป็นลักษณะ Active หรือ Inactive รวมถึง 
การจัดท ารายงานต่าง ๆ อาทิ รายงานสถานะของอุปกรณ์เคลื่อนที่  รายงาน 
การใช้งาน  

- Secure 
ความปลอดภัย ซึ่งประกอบไปด้วยการก าหนดให้มีการใช้รหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้อุปกรณ์
เคลื่อนที่ การสั่งห้ามเข้าระบบ หรือ ปิดอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ Remote การลบข้อมูล
ทั้งหมดในอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือลบข้อมูลที่เป็นขององค์กร ในกรณีที่อุปกรณ์เคลื่อนที่
สูญหายหรือถูกขโมย ความสามารถดังกล่าวเป็นการเพ่ิมความมั่นคงความปลอดภัย
ให้แก่อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่น ามาใช้ในองค์กร และเป็นการป้องกันข้อมูลรั่วไหล  
(Data Loss Prevention: DLP) 

 
ดังนั้น การน าเอาเทคโนโลยีการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้งานในส านักงาน ป.ป.ส. 

เป็นการเสริมประสิทธิภาพการท างานของระบบเครือข่ายในปัจจุบันให้สามารถรองรับการใช้งานผ่าน
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อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัย เป็นการใช้ทรัพยากรระบบเครือข่ายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป็นการเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน 

 
3.1.4 ระบบเครือข่ายแบบ Software Defined Networking (SDN) 

ระบบเครือข่ายถือเป็นหัวใจส าคัญของการใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กร  
การบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายที่เหมาะสมสามารถท าให้ระบบเครือข่ายท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะพบอยู่เสมอ คือ การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย 
ซึ่งมีความแตกต่างไปตามผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละราย ท าให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีภาระงานใน 
การตั้งค่าอุปกรณ์ให้เหมาะสม เพ่ือให้ระบบเครือข่ายสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
นอกจากนี้ หากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กรมีความต้องการทรัพยากรระบบเครือข่ายที่ไม่
เหมือนกัน ส่งผลให้การตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายมีความซับซ้อนมากขึ้น การตั้งค่าอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม
เป็นการลดประสิทธิภาพการท างานของระบบเครือข่าย เพ่ือเป็นการแก้ปัญหานี้เทคโนโลยีเครือข่าย
รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Software Defined Networking (SDN) ได้รับการพัฒนาและเริ่มน ามาใช้ควบคุม
จากระบบเครือข่าย แนวคิดของระบบเครือข่ายแบบ SDN เป็นสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายที่แยก 
Control Plane และ Data Plane ออกจากกัน โดยที่ Control Plane เป็นการควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์เครือข่าย และการก าหนดเส้นทางในการรับส่งข้อมูล ให้มารวมอยู่ที่ซอฟต์แวร์ควบคุม และในส่วน
ของ Data Plane ที่อยู่ใน Infrastructure Layer เป็นการท างานของอุปกรณ์เครือข่ายในการส่งข้อมูล
จากต้นทางไปยังปลายทาง แสดงดังภาพ 3.1-4 

 

 
 

ภาพ  3.1-4 สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายแบบ SDN3 
 

 การติดต่อระหว่าง Control Plane และ Data Plane เป็นไปตามมาตรฐาน OpenFlow®  
โดยทีอุ่ปกรณ์เครือข่ายที่น ามาใช้งานสามารถมาจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันได้ ระบบเครือข่าย SDN สามารถ

                                                 
3 www.opennetworing.org 
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แก้ไขปัญหาการตั้งค่าอุปกรณ์โดยที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถจัดการตั้งค่าอุปกรณ์ในจุดเดียวผ่าน
ซอฟต์แวร์ควบคุม เมื่อมีอุปกรณ์เครือข่ายใหม่ ๆ เพ่ิมเข้ามาในระบบไม่จ าเป็นต้องตั้งค่าหรือแก้ไขค่าที่ตัว
อุปกรณ์เครือข่าย แต่เป็นการตั้งค่า หรือ แก้ไขจากซอฟต์แวร์ควบคุม นอกจากนี้ ยังมี API ที่รองรับ 
การร้องขอทรัพยากรเครือข่ายจากระบบสารสนเทศโดยตรง ท าให้การควบคุมระบบเครือข่าย  และ
เส้นทางการส่งข้อมูลที่ดีที่สุดมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับความหนาแน่นของ
ระบบเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรระบบเครือข่ายในภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้  
ระบบเครือข่ายแบบ SDN เป็นเทคโนโลยีเปิดไม่ผูกติดกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น อุปกรณ์เครือข่าย
ของผู้ผลิตรายใดก็ตาม สามารถควบคุมจัดการผ่านโปรโตคอลกลางที่เรียกว่า OpenFlow ท าให้ 
การจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายและการปรับเปลี่ยนขนาดของระบบเครือข่ายสามารถท าได้เร็วขึ้น นอกจากนี้
ยังมตี้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายที่ลดลง เพราะไม่ถูกผูกขาดด้วยผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง  

จะเห็นได้ว่าการน าเอาเทคโนโลยีเครือข่ายแบบ SDN มาใช้ เป็นการลดภาระการบริหารจัดการ
และความผิดพลาดที่อาจเกิดจากผู้ดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายมีความยืดหยุ่นสูงสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการการใช้ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้นทุนในการจัดสร้างและการดูแล
ระบบเครือข่ายลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีระบบเครือข่ายแบบ SDN เป็นเทคโนโลยีใหม่ ส านักงาน ป.ป.ส. 
ควรมีการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมในการน าเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
รวมถึงการเตรียมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถน าเอาเทคโนโลยีดังกล่าว
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

3.2.  ภาพรวมของเทคโนโลยีที่ใช้ของส านักงาน ป.ป.ส. 
การตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการมุ่งสู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) 

การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของภาครัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสร้างบริการของรัฐใน
รูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต โดยมีลักษณะ 
3 ประการได้แก ่ 

1) Reintegration: การบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิด
การก ากับควบคุมการบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  

2) Needs-based holism: การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้บริการสาธารณะ ที่ให้
ความส าคัญต่อการน าความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

3) Digitalization: การใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึง
การให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งจะเข้ามา  แทนที่วิธีการท างาน
แบบเดิม (ท่ีมา: http://www.digitalthailand.in.th/glossary/glossary2)  

 
จากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. มุ่งเน้นการเป็น 

iONCB ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ 4 ประเด็นหลัก คือ Smart, Safe, Secure และ Social 

http://www.digitalthailand.in.th/glossary/glossary2
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- Smart คือ การท างานของระบบสารสนเทศที่ชาญฉลาดมากขึ้น ท างานได้อย่าง
คล่องตัว และสามารถท างานได้จากทุกที่ ทุกเวลา 

- Safe คือ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
- Secure คือ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัย 

ทั้งด้านการบริหารจัดการ และการป้องกันการเข้าถึงระดับสูง 
- Social คือ การเชื่อมโยงข้อมูลสู่สังคม และประชารัฐ 

 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ปรับเข้าหาผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ที่กระชับ มีการน าเข้าข้อมูลจากที่เดียว ลดการน าเข้าข้อมูล ข้อมูลมาจากแหล่งเดียว ลดความซ้ าซ้อน 
เน้นการท างานที่สะดวก ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้จากทุกที่  ทุกเวลา และมีการรักษาความปลอดภัย
ที่เหมาะสม ตัวอย่างระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ของส านักงาน ป.ป.ส. ดังภาพ 3.2-1 ถึง ภาพ 3.2-2 

 

 
 

ภาพ 3.2-1 ตัวอย่างหน้าจอ ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ของส านักงาน ป.ป.ส. 
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ภาพ 3.2-2 ตัวอย่างหน้าจอ ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ของส านักงาน ป.ป.ส. 
 

ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่สามารถพิมพ์ค าสั่ง อาทิ การจดรายงาน การบันทึกความคืบหน้าคดี 
การบันทึกแผนที่ และเวลา เพ่ือจดรวบรวมเป็นรายงานต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ ณ เวลาปัจจุบัน รวมถึง
การค้นหาข้อมูลได้จากระบบสารสนเทศเดียว อีกทั้งระบบยังสามารถน าเข้าข้อมูลได้เองในหลายส่วน เช่น 
ต าแหน่งของสถานที่ วันเวลา ถ้ามีการถ่ายรูปสถานที่ไว้ ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องใส่ข้อมูลเหล่านั้นอีก ระบบ
สามารถดึงข้อมูลของผู้ต้องสงสัยที่ผู้ใช้งานค้นหาโดยใช้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นได้ในหน้าจอเดียว ในระบบเดียว 
และท้ายสุดระบบสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ หรือ จัดท ารายงานได้โดยไม่ต้องน าเข้า
ข้อมูลที่ซ้ าซ้อน 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการ 
 

ในบทนี้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. 
เพ่ือเป็นนโยบายในการก าหนดทิศทางด้านการพัฒนา การบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และโครงการนี้เป็นผล
มาจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. โดยการศึกษานโยบายของ
ผู้บริหารระดับสูง ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
โดยส านักงาน ป.ป.ส. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ 5 ด้าน  ดังนี้ 

4.1 แนวทางของแผนฯ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจต่าง ๆ ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 5 กลุ่มหลัก 

ได้แก่ ด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านป้องกันยาเสพติด ด้านบ าบัดรักษายาเสพติด ด้านการต่างประเทศ 
และด้านบริหารจัดการ ซึ่งภาพรวมยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแสดง  ดังภาพ 4.1-1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.1-1 ภาพรวมยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

บทที่ 4 

ด้าน
ปราบปราม 

ด้าน
ป้องกัน 

ด้านบ าบัด 

ด้าน
ต่างประเท

ศ 

ด้านบริหาร
จัดการ 

พัฒนา Web Service 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายและพัฒนาระบบ

สารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ 
(INIS)/Web Service/EAด้าน

ปราบปราม 

ออกแบบและพัฒนา
ระบบ P-Watch 

พัฒนาระบบเจ้าพนกังาน
ป.ป.ส./ระบบบังคับโทษ

ปรับ)/Web Service 

น าระบบสู่ภาค
ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชน/ EA ด้านป้องกัน 

 
คลังข้อมูลอัจฉริยะเพือ่

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ยาเสพติดระยะที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลการบ าบัดรกัษา 

 /EA ด้านบ าบัด 

 

ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติด
อาเซียน/ระบบศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย 

คลังข้อมูล
อัจฉริยะเพือ่
การวเิคราะห์

ข้อมูล 
ยาเสพติด ระยะ

ท่ี 2 
/Web Service 

วิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดอาเซียน/๖ ประเทศ
สมาชิกแผนปฏิบัตกิารแม่น้ าโขงปลอดภัยฯ 

EA ด้านบริหาร
จัดการ การให้บรกิารภายในและภายนอกส านกังาน ป.ป.ส. แบบอเิลก็ทรอนิกส์ 

Mobile Platform 

บูรณาการ
ข้อมูลและ
พัฒนา 
Web 
Service 
เพื่อมุ่งสู ่
 e- 
Govern
ment 

ปราบปราม
ป้องกัน
บ าบัด

อัจฉริยะ 

ศูนย์กลาง   
ยาเสพติด
อาเซียน 

มุ่งสู่การเป็น
ส านักงาน
อัจฉริยะ 

i 
O 

N 

C 

B 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
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4.2 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
4.2.1 วิสัยทัศน์เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 
 

4.2.2 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. 

ตาราง 4.2-1 ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
และการให้บริการได้ทุกที่ 
ทุกเวลาอย่างม่ันคงและ
ปลอดภัย 

เพ่ิมสมรรถนะของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร อาทิ ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ระบบการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสื่อสารสารสนเทศ  
โดยการปรับปรุงทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ จัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมสมรรถนะรองรับระบบสารสนเทศท่ี
จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผลักดันนโยบายการ
จัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความสอดคล้องสามารถรองรับ
การด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 แผนของส านักงาน ป.ป.ส. และรองรับ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนการบริหาร
จัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหาร  
การปฏิบัติงาน และการ
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาระบบที่
ค านึงถึงพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้งาน และการพัฒนาระบบที่
สามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานในการเก็บและค้นหาข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน 
ก าหนดแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่ไป
กับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส านักงาน ป.ป.ส. อย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ
พัฒนาบุคลากร 
เพื่อรองรับการท างาน 
ในยุคดิจิทัล  

พัฒนาทุนมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นให้
บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รองรับการท างานในยุคดิจิทัล 

iONCB 
พัฒนาระบบ ICT  แบบอัจฉริยะ 

ทีส่ามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ทุกเวลา เพ่ือประสิทธิภาพ        
การท างานและบริหารงานของส านักงาน ป.ป.ส. 
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4.2.3 ความสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. กับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

 
ภาพ 4.2-1 วิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์” 

 
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) จึงได้ก าหนด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6 ด้าน คือ 

 
 
 
 
 

ภาพ 4.2-2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 
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ตาราง 4.2-2 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1) เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก  
2) สร้างโอกาสทางสังคม อย่างเท่าเทียม  
3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล 
4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างาน และการให้บริการของภาครัฐ 

จากการศึกษาแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) พบว่า ยุทธศาสตร์ที่
ควรน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. ดังภาพ 4.2-3 
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ภาพ 4.2-3 ความสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. กับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครงการตามยุทธศาสตร์ 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง
ให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างสังคมคุณภาพที่
ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
สร้างความเช่ือมั่นใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่     

ทุกเวลาอย่างมั่นคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท างานในยุคดิจิทัล 
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4.2.4 ความสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. กับ แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงยุติธรรม 
ตาราง 4.2-3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการทั่วถึง 

มั่นคง และปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างมาตรฐานและผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อน

กระทรวงยุติธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการ

ที่เป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 
จากการศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ควรน ามา

ประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. ดังภาพ 4.2-4   
 

ภาพ 4.2-4 ความสัมพันธ์แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. กับยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.5 รายละเอียดแผนงาน โครงการ 
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. ปี พ.ศ. 2560-2564 ใน 4 ยุทธศาสตร์ จะ
ประกอบด้วยแผนงานและโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ พร้องทั้งวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด และระยะเวลาด าเนินการในแต่ละโครงการ  

แผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงยุติธรรม 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่  ทุกเวลาอย่าง

มั่นคงและปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ท างานในยุคดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการทั่วถึง 
มั่นคง และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งสู่การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
การปฏิบัติงาน และการบริการที่

เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เสริมสร้าง
มาตรฐานและผลักดันการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
กระทรวงยุติธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาบุคลากร
เข้าสู่ยุคดิจิทัล 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์มีแผนงาน โครงการ และกรอบระยะเวลา
การด าเนินงานดังนี้ 
ตาราง 4.2-4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ยกระดับการให้บริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐานของส านักงาน ป.ป.ส. 
                  2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                  4. เพื่อขยายและเพิ่มรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบ Cloud Computing 

ดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

ในระยะเวลา 5 ปี เครื่องคอมพิวเตอร ์PC ที่มอีายุการใช้งานเกิน 5 
ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ถูกทดแทนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์PC ที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

/ / / / / 

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส.  สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของเวลาท าการและประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลในระดับ 10 
Gbps 

  / /  

3 โครงการศึกษาและเตรยีมความพร้อมการปรับเปลี่ยน IPv6 ระบบเครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส. ท้ังระบบพร้อมไปสู่มาตรฐาน 
IPv6 

   /  

4 โครงการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศส านักงาน ป.ป.ส.  

ระบบสารสนเทศยาเสพตดิจังหวัด (NISPA) และระบบเฝา้ระวังการ
แพร่ระบาดยาเสพตดิจังหวัด (PNARS) ของส านักงาน ป.ป.ส. 

  /   



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-8 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐานของส านักงาน ป.ป.ส. 
                  2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                  4. เพื่อขยายและเพิ่มรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบ Cloud Computing 

ดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

สามารถใหบริการไดอยางมีประสทิธิภาพ และมีความสามารถรองรบั
การน าเขาขอมูล พรอมกันไดไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ผใูชงาน และระบบ
เฝ้าระวังการแพรร่ะบาดยาเสพติดอาเซียน ระบบบริหารจัดการวัสดุ
ครุภณัฑอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ระบบ
สนับสนุนการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศทางโทรศัพท ์(IT Call 
Center Support System) ระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิการใช้งาน
เครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบบริหารจดัการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วย
ตนเอง (Password Self-Service) มีความพร้อมใช้งาน  

5 โครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานฯ และ Cloud Computing  

ประสิทธิภาพการรบั-ส่งข้อมูลได้ถงึ 10 Gbps    / / 

6 โครงการศึกษาและเตรยีมความพร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ
เครือข่ายแบบ Software Defined Network (SDN) 

มีแผนงานการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายแบบ SDN    /  

7 โครงการเช่ือมโยงประชุมทางไกล 6 ประเทศ รองรับ
แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย 

ประเทศสมาชิกสามารถประชุมทางไกลร่วมกันอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสื่อสารกันได้อยา่งรวดเร็ว 

  /   



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-9 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโครงสร้างพื้นฐานของส านักงาน ป.ป.ส. 
                  2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายในการให้บริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
                  3. เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
                  4. เพื่อขยายและเพิ่มรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบ Cloud Computing 

ดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 

8 โครงการยา้ยระบบข้อมูลเพื่อติดตัง้บนระบบ Cloud 
Computing  

ค่าใช้จ่ายในการรจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและคา่ไฟฟ้าลดลง 
แต่การเพิ่มจ านวนและการขยายความสามารถของระบบไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึน และการใช้บริการระบบสารสนเทศส าหรับประชนชนมีความ
น่าเชื่อถือและพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 / / / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-10 

ตาราง 4.2-5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย  
                แผนงาน 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมัน่คงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดท านโยบายและแนวปฏิบัตริะบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
                  2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลดว้ยความมั่นคงและปลอดภัย 
ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั่นคง

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านังาน ป.ป.ส. มีนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่รองรับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สอดรับกับการด าเนินการให้บริการระบบสารสนเทศ ของ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ร้อยละ 100 

  / / / 

2 โครงการทดสอบแผนการบรหิารความต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) 

จ านวนช่ัวโมงกู้คืนระบบและการทดสอบแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP) 
ของส านักงาน ป.ป.ส. ต้องไมเ่กิน 12 ช่ัวโมง 

/ / / / / 

3 โครงการเสรมิประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล  พื้นที่ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลส ารองมีขนาดลดลงและเวลาที่ใช้ใน
การส ารองข้อมูลลดลง 

 /    

4 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล (เพิ่มเติม) 
 

- มีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารองได้รวดเร็วขึ้น ท าให้การกู้คืนระบบสารสนเทศ
ที่ส าคัญเป็นไปตามแผนบริหารความต่อเนื่องพร้อมให้บริการตรง
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงรองรับการส ารองข้อมูลที่มีความ
ใกล้เคียงข้อมูลปัจจุบันมากที่สุด และมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
รองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศท่ีส าคัญเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ 

  /   



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-11 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดท านโยบายและแนวปฏิบัตริะบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
                  2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลดว้ยความมั่นคงและปลอดภัย 
ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
- เมื่อมีภาวะฉุกเฉิน ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบงานสามารถเปิดใช้
งานได้ (ระบบงานสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (EDF) ระบบงานการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (AD) 
และรองรับระบบเพิ่มใหม่ที่ส าคัญ) ในเวลา 3 ชม.  และรองรับ
ข้อมูลย้อนหลังภายใน 30 นาที ถึง 1 วัน  

5 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล  (เพิ่มเติม
ระยะที่ 2) 
 

- พื้นที่ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลส ารองมีขนาดลดลง 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการส ารองข้อมูลขึ้นเทปลดลงไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 

   /  

6 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันการบุกรุก สถิติการโจมตี บุกรุกระบบเครือข่าย และการละเมดิสิทธ์ิการ
เข้าถึงข้อมูลลดลง 

   /  

7 โครงการจดัหาระบบป้องกันการบกุรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
ส านักงาน ป.ป.ส. (ทดแทน)   

- ส านักงาน ป.ป.ส. มี ระบบป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศ ท้ัง 
ในระดับการท างานปกติและการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ
ระบบหรือเปลีย่นแปลงการท างานของระบบ ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด   
- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกนัการเปลีย่นแปลงข้อมลู
ข้อสนเทศ จากการใช้งานปกติและจากการโจมตีของผูไ้ม่ประสงค์
ดี ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

  /   



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดท านโยบายและแนวปฏิบัตริะบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
                  2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลดว้ยความมั่นคงและปลอดภัย 
ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มี ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความ
ปลอดภั ย ขอ ง ร ะบบกา รสื่ อส า รบน เ ครื อ ข่ า ย  (Security 
information and Event Management : SIEM)  ที่รองรับกับ 
พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 
2560  อย่างแท้จริง   
- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถพิสจูน์หาร่องรอยผู้กะท าผดิ เมื่อเกดิ
เหตุละเมดิในการใช้งานระบบสารสนเทศ ของส านักงาน ป.ป.ส.  
ได้ ซึ่งมีความสมบรูณ์ของข้อมลูส าหรับพิสูจน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

8 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม 
(Threat intelligence) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มี ระบบตรวจสอบและต่อตา้นภัยคุกคาม 
(Threat intelligence) ที่ประสิทธิภาพ ในการกรอง ผู้เข้าใช้
ระบบสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส.  ผ่านการให้บริการบน
อินเตอร์เนต็ขั้นสูงสดุ ตลอดจนส านักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกัน
การโจมตีและคัดกรองการสื่อสารข้อมูลที่ดีไม่มีพฤติกรรมในการ
โจมตรีะบบสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   /  

9 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint Detection & Response) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มี  ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูกข่าย (Endpoint Detection & Response) ที่มี
ประสิทธิภาพขั้นสูงสดุ ตลอดจนส านักงาน ป.ป.ส. สามารถปกป้อง

    / 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-13 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดท านโยบายและแนวปฏิบัตริะบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
                  2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลดว้ยความมั่นคงและปลอดภัย 
ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ข้อมูลและรักษาความปลอดภัยใหก้ับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
ของ จ้าหน้าที่  ส านักงาน ป.ป.ส   ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

10 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 
(Advanced Threat Protection : ATP) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มี  ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 
(Advanced Threat Protection : ATP) ที่มีประสิทธิภาพขั้น
สูงสุด  
ตลอดจนส านักงาน ป.ป.ส. สามารถปกป้องข้อมูลและรักษาความ
ปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย และ ระบบเครือข่าย 
ของ  ส านักงาน ป.ป.ส   ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

   /  

11 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล 
(SSL Inspection System) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มรีะบบตรวจสอบการเข้ารหสัการสื่อสารข้อมลู 
(SSL Inspection System) และระบบกระบวนการเขา้รหสัข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยขั้นสูงสดุ ในการท าธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    / 

12 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ
อุปกรณ์โมบาย (Mobile Device Management : MDM) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มรีะบบการบรหิารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile/Smart Phone)  ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ตลอดจน 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ส   สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของ

    / 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-14 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย 

แผนงาน 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภยัเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดท านโยบายและแนวปฏิบัตริะบบความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
                  2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลดว้ยความมั่นคงและปลอดภัย 
ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ส่วนตัว เข้าถึงข้อมูลข้อสนเทศ ด้านการปราบปรามยาเสพติด และ
ข้อมูลที่จ าเป็นในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ได้รวดเร็วและทันที
ร้อยละ 90 

13 โครงการเสรมิประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูลส าหรับ สพส. สพส.มรีะบบส ารองข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ    /  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-15 

ตาราง 4.2-6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน 1 : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 1 : เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. ปี พ.ศ. 2560-2564 และปี พ.ศ. 2565-2569 ให้มีความสอดคล้องสามารถรองรับการด าเนินงานตาม    
                           ภารกิจหลักทั้ง 4 แผนของส านักงาน ป.ป.ส. และรองรับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
                   2. เพื่อจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้สอดคล้องกับภารกิจของส านักงาน ป.ป.ส. 
                   3. เพื่อก าหนดรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการดิจทิัลของส านักงาน ป.ป.ส. ปี 

พ.ศ. 2560-2564 
ส านักงาน ป.ป.ส. มีแผนปฏิบตัิการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 
2560 – 2564 ที่มีประสิทธิภาพ 

/     

2 โ ค ร งก า รจั ดท า สถ าปั ตยกร รมองค์ ก ร  (Enterprise 
Architecture) ของส านักงาน ป.ป.ส.  

ส านักงาน ป.ป.ส. มสีถาปัตยกรรมองค์กรที่ใช้สนับสนุนการท างาน
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

/ /    

3 โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาการออกแบบและก ากับดูแลการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสือ่สาร 

ส านักงาน ป.ป.ส. มกีารจัดจ้างท่ีปรึกษาในการวิเคราะห์ ออกแบบ
ระบบ และก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

  /   

4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน 
ป.ป.ส. ปี พ.ศ. 2565-2569 

ส านักงาน ป.ป.ส. มีแผนปฏิบตัิการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 
2565 – 2569 ที่มีประสิทธิภาพ 

   /  

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-16 

 

 

ตาราง 4.2-7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน 2 : ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                  2. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการจดัท าแนวปฏิบตัิในการบริหารจดัการการใช้งาน

ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สูงสดุ 
มีคู่มือแนวปฏิบตัิในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั / / / / / 

2 โครงการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งาน
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ส. มีความตระหนัก ความเข้าใจในการใช้
งานด้านเทคโนโลยดีิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

/ / / / / 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-17 

ตาราง 4.2-8 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างบูรณาการ  

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพัฒนาระบบ Web Service ให้บริการข้อมูลเพื่อ

รองรับ  
e-Government 

- โครงการเช่ือมโยงข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage 
Center)  

- จัดท าระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคง   
- การพัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูล กับ ส านักงาน

อัยการสูงสุด 
- โครงการเช่ือมโยงระบบคดีอาญา (เฉพาะคดียา

เสพติด 6-41/6-42)   

ส านักงาน ป.ป.ส. มรีะบบ Web Service ให้การบริการข้อมูลเพื่อ
รองรับ e-Government 
 

/ 
 
 

/ 
 
 
 

/ 
 
 
 

/ / 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4: วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร ์และโครงการ 

หน้า 4-18 

ตาราง 4.2-9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการจดัหาและพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติด

อัจฉริยะ (Intelligent Narcotics Information Systems: 
INIS) 

มีระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉรยิะ (Intelligent Narcotics 
Information Systems: INIS) 

 /    

2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการวัสดคุรุภณัฑ์ มีระบบบริหารจัดการและติดตามวัสดุครภุัณฑ์อิเล็กทรอนิกส ์  /    

3 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอจัฉริยะเพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลยาเสพติด  
(Intelligent Data Warehouse for Narcotic Analytics) 

ภายในปี 2562 ระบบคลังข้อมูลอจัฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูยา
เสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เวลาท าการ 

  / /  

4 โครงการระบบบริหารจดัการรหสัผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง 
(Password Self-Service) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มรีะบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง 
(Password Self-Service)  

  /   

5 โครงการพัฒนาระบบบรหิารบุคลากร มีระบบบริหารจัดการบริหารบุคลากร เพื่อรองรับการใช้งานของ
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ป.ป.ส. 

   /  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
6 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางโทรศัพท ์(IT Call Center 
Support System) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มรีะบบสนับสนนุการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Call Center) 

  /   

7 โครงการพัฒนาระบบการช าระเงนิอิเล็กทรอนิกสส์ านักงาน 
ป.ป.ส. (ONCB Payment) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มรีะบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส ์(ONCB 
Payment) 

    / 

8 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย ประเทศสมาชิกแตล่ะประเทศมีฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและข่าวกรองระหว่างกัน สามารถแก้ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี
สามเหลี่ยมทองค าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

/ / / / / 

9 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด
อาเซียน 

ประเทศสมาชิกอาเซยีนมีระบบเฝา้ระวังการแพรร่ะบาดยาเสพตดิ
อาเซียนใช้งานร่วมกัน 

/ /    

10 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งาน
เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่   

ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิการใช้งานเครือข่าย
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

  /   

11 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน ป.ป.ส. (ONCB Portal)   

ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน 
ป.ป.ส. (ONCB Portal) 

  /   

12 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการข้อมูลเจ้าพนักงาน ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.     /   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส.  
                   2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์การป้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
                   3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการตัดสินใจของผู้บริหาร 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ป.ป.ส. 

13 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับ
โทษปรับ) 

ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษ
ปรับ) 

  /   

14 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและก ากับดูแลการปลูก
เฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 

มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญ
ชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 

/ /    
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ตาราง 4.2-10 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการประชาชนท่ีสะดวกและรวดเร็วในยุคดิจิทัล 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุมที่สามารถ

ป้องกันการลักลอบน าสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้
ผลิตยาเสพติด พ.ศ.2559 ได้ 

/     

2 โครงการพัฒนาระบบจติอาสาเฝ้าระวังยาเสพติด (People 
Watch : P-Watch) 

ส านักงาน ป.ป.ส.มีระบบ P-Watch ที่สามารถตรวจสอบสภาพ
ปัญหายาเสพติดจากหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/ /    

 

 

ตาราง 4.2-11 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล แผนงาน 1 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล 

แผนงาน 1 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารของส านักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อพัฒนาผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ส. ให้มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพัฒนาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ส าหรับผู้บรหิาร 
ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านหลกัสูตรการฝึกอบรม / / / / / 
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ตาราง 4.2-12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล แผนงาน 2 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief 
Information Office : CIO) ของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล 

แผนงาน 2 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief Information Office : CIO) ของส านักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ส. ให้มีทักษะในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมี    
                  ประสิทธิภาพ 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านหลักสตูรการฝึกอบรม / / / / / 

 

ตาราง 4.2-13 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล แผนงาน 3 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล 

แผนงาน 3 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ 
                  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 

/ / / / / 
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ตาราง 4.2-14 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล แผนงาน 4 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการท างานในยุคดิจิทัล 

แผนงาน 4 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ส าหรับผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส. 

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างปลอดภัย  
                  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ล าดับ ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะท างานผู้ประสานงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับ / / / / / 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภายในส านักงาน ป.ป.ส. 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศ
ภายในส านักงาน ป.ป.ส. 

/ / / / / 

3 โครงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารอย่างปลอดภัย 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและตระหนักในการ
ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างปลอดภัย 

/ / / / / 

 



หน้า 5-1 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการประกอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงาน 
ป.ป.ส. ประจ าปีงบประมาณ 2560 - 2564  
 

บทนี้กล่าวถึงแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลัก 
ด้านต่าง ๆ ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส.จะด าเนินการภายในช่วงระหว่างประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 ซึ่ง
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการปรับปรุงรากฐานการพัฒนาการประยุกต์ใช้ และการบริหาร
จัดการ ให้เกิดความยั่งยืน และการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ เพ่ือน าไปสนับสนุนภารกิจของ 
ส านักงาน ป.ป.ส. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างมั่นคงและปลอดภัย 
จะมุ่งเน้นการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง

ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่าย ระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดหาระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ และการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส. ได้อย่างมี
เสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 2 แผนงาน 16 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 แผนงาน 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือยกระดับการให้บริการ 

        5.1.1-1  โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ส. มีการลงทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และ

โปรแกรมส านักงาน รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ (Printer) และเครื่องกวาดภาพ 
(Scanner) เพ่ือรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น แต่เนื่องจากเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อมาใช้งาน เป็น
เครื่องที่มีประสิทธิภาพต่ า เนื่องจากใช้หน่วยประมวลผลที่ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
ความยุ่งยากในการบ ารุงรักษาเนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอีกต่อไป รวมถึงไม่สามารถรองรับ
ซอฟต์แวร์ อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมส านักงาน เวอร์ชั่นใหม่ ๆ หรือระบบสารสนเทศใหม่ ๆ ที่ถูก
พัฒนาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงาน 
ป.ป.ส. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่มีความสอดรับกับความ
ต้องการ มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพในการใช้งาน จึงควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
สูง มาใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพต่ า พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 

บทที่ 5 
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1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม

ส านักงาน Printer และ Scanner เพ่ือรองรับการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ ที่ส านักงาน ป.ป.ส. พัฒนาขึ้น 

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

กว่าร้อยละ 90 ถูกทดแทนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีประสิทธิภาพสูง 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนความต้องการ ประเภทการใช้งาน คุณสมบัติและจ านวนของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ Printer และ Scanner ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงาน ป.ป.ส. 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ PC ที่มอีายุการใช้งานเกิน 5 ปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- จัดหาและติดตั้ ง เครื่องคอมพิวเตอร์  Notebook Printer และ Scanner 
เพ่ิมเติมส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

- ควบคุม/ติดตามการรับประกันคุณภาพการให้บริการบ ารุงรักษา  เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่จัดหาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-1 แผนการด าเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ล าดับ 

ที่ 
กิจกรรม ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ทบทวนความต้องการ 
เครื่องคอมพิวเตอร์  Printer และ 
Scanner เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

                    

2 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
PC ที่มีประสิทธิภาพสู งทดแทน
เครื่องที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 

                    

3 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
PC Tablet แ ล ะ  Notebook 
ส าหรับใช้งานเพ่ิมเติม 

                    

4 จัดหาและติดตั้ง Printer และ 
Scanner ส าหรับสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ในระยะเวลา 5 ปี เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90 ถูกทดแทนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่มีประสิทธิภาพสูง 
6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.1-2 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท)  

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ส าหรับงานทั่วไป  45 29,000 1,305,000 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 39 24,800 967,200 
3 Scanner 15 29,000 435,000 
4 Printer ขาว-ด า 42 16,000 672,000 

    5 Printer สี 21 12,000 252,000 
   รวม 3,631,200 

 

ตาราง 5.1-3 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท)  

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ส าหรับงานทั่วไป  85 25,800    2,193,000  
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 10 72,000      720,000  
3 Scanner 56 29,000    1,624,000  
4 Printer ขาว-ด า 100 16,000    1,600,000  

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

 

 
ตาราง 5.1-4 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ส าหรับงานทั่วไป  237 29,000 6,873,000 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 84 24,800 2,083,200 

   รวม 8,956,200 
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ตาราง 5.1-5 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ส าหรับงานทั่วไป  419 29,000 12,151,000 
2 Scanner 43 37,000 1,591,000 
   รวม 13,742,000 

 
ตาราง 5.1-6 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ส าหรับงานทั่วไป  289 29,000 8,381,000 
3 Scanner 18 37,000 666,000 

   รวม 10,083,000 
 

 
5.1.2-1  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 

ในปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. ได้ติดตั้งระบบเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: 
LAN) เพ่ือเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูลระบบสารสนเทศ รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล รวมถึงเพ่ือแบ่งปันการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยในปัจจุบันทิศทาง
เทคโนโลยีระบบเครือข่าย และจ านวนระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานอยู่ในส านักงาน ป.ป.ส. มีจ านวน
มาก และระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดเวลา  ต้องการการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วในระดับ 10 Gbps เพ่ือให้ระบบเครือข่ายหลักที่ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถ
รองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการให้บริการ  จ าเป็นต้องด าเนินการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายหลัก 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายท้องถิ่น และอุปกรณ์สลับสัญญาณ ส าหรับรองรับ

การเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ และรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับ 10 
Gbps  

- เพ่ือจัดหาอุปกรณ์สลับสัญญาณข้อมูลและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพส าหรับ
ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- ในระยะเวลา 3 ปีระบบเครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90 
ของเวลาท าการ 
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- ในระยะเวลา 3 ปีระบบสารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ส. สามารถเรียก  ใช้งาน
ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลได้ถึง 10Gbps 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ศึกษาและทบทวนความต้องการของระบบเครือข่าย ณ ส านักงาน ป.ป.ส.    ดิน

แดง 
- จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่าย ณ ส านักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  
- จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ประกอบ 
- ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบเครือข่าย 

พร้อมให้บริการบ ารุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.1-7 แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
ล าดับ

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 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ณ ส านักงาน 

ป.ป.ส. ดินแดง 
        

4 ทดสอบการใช้งานระบบ และรับประกันคุณภาพ 
การใช้งานระบบเครือข่าย 

        

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ระบบเครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส.  สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความพร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาท าการ 

- ประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลในระดับ 10 Gbps 
6) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.1-8 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
2563 (12,920,000 บาทต่อปี) 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 อุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) 1 ชุด 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 
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5.1.3-1 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยน IPv6 
   ส านักงาน ป.ป.ส.  ได้จัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นส าหรับใช้งาน 
ในการติดต่อสื่อสาร และการสนับสนุนการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบเครือข่าย  
ทั่วโลกก าลังมีการเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลส าหรับการก าหนดหมายเลขไอพี (IP Address) จากเวอร์ชัน 4 
(IPv4) ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันเป็นหมายเลขไอพีเวอร์ชั่น 6 (IPv6) อย่างไรก็ตาม 
ในการด าเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยนดังกล่าวนั้น ส านักงาน ป.ป.ส. ต้องมีการพิจารณารายละเอียดทาง
เทคนิค พร้อมทั้งการก าหนดแผนงานเพ่ือด าเนินงานปรับเปลี่ยน ให้เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา 
การหยุดชะงักของระบบระหว่างการด าเนินงานปรับเปลี่ยน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและเตรียม
ความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ยน IPv6 

1) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และก าหนดแผนงานในการปรับเปลี่ยน IPv6 

2) เป้าหมาย 
ระบบเครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส. ทั้งระบบพร้อมไปสู่มาตรฐาน IPv6 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ศึกษาและทบทวนการใช้งานและการบริหารจัดการหมายเลขไอพีในปัจจุบัน 

พร้อมตรวจสอบรายละเอียดของรายการอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ระบบการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง 
และระบบงานสารสนเทศ  

- ด าเนินการวิเคราะห์ และประเมิน ตรวจสอบความพร้อมของระบบเครือข่าย 
และส่วนประกอบของระบบ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดที่จ าเป็น/ข้อจ ากัดที่
ต้องมีการปรับปรุงก่อนที่จะใช้งาน IPv6 

- จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/การเตรียมความพร้อมของระบบเครือข่าย 
และส่วนประกอบของระบบ 

- ด าเนินการออกแบบการจัดสรรและรการจัดการหมายเลขไอพีของ IPv6  
- ก าหนดแผนงานการปรับเปลี่ยน/ขั้นตอน พร้อมล าดับความส าคัญของการ

ด าเนินงานในแต่ละส่วน และประมาณการงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ปรับปรุงระบบก่อนการด าเนินการปรับเปลี่ยน IPv6 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-9 แผนการด าเนินโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยน IPv6 

ล าดับที่ กิจกรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและทบทวนการใช้งานและการบริหารจัดการ

หมายเลขไอพีในปัจจุบัน 
    

2 
 
 

ตรวจสอบรายละเอียดของรายการอุปกรณ์เครือข่าย 
อุปกรณ์ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย/ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และ
ระบบงานสารสนเทศ 

    

3 วิเคราะห์ และประเมิน ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
เครือข่าย/จัดท าข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง/การ
เตรียมความพร้อม 

    

4 ก าหนดแผนงานการปรับเปลี่ยน/ขั้นตอน พร้อมล าดับ
ความส าคัญของการด าเนินงานในแต่ละส่วน 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ระบบเครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส. ทั้งระบบพร้อมไปสู่มาตรฐาน IPv6 
6) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.1-10 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยน 
IPv6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ค่าศึกษาและเตรียมความพร้อม 
การปรับเปลี่ยน IPv6 

1 ระบบ 3,000,000 3,000,000 

   รวม 3,000,000 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-8 
 

5.1.4-1 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ส านักงาน ป.ป.ส. 

ส านักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้บริการส าหรับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการพร้อมระบบปฏิบัติการประเภท 
Windows Server และ Solaris รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ เพ่ือให้ระบบท างานสามารถท างาน
ได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
  ในปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือให้บริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับงานที่หลากหลาย แต่เนื่องจากเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมาก เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรุ่นเก่าที่ใช้หน่วยประมวลผลที่ถูก
ยกเลิกการผลิตแล้ว จึงเกิดความยุ่งยากในการบ ารุงรักษาไม่คุ้มทุนกับค่าเสื่อมราคา และการใช้งาน
ซอฟต์แวร์หลายตัว จึงมีความต้องการใช้งาน Memory / Storage มากขึ้น และเกิดปัญหาการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ ดังนี้  

 ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาด     
ยาเสพติดจังหวัด (PNARS) เมื่อมีการเข้าใช้งานจ านวนมาก ไม่สามารถออกรายงาน
ได้ และท าการตรวจสอบ Database Performance การใช้งาน Microsoft SQL 
พ บ ว่ า  Processor Time ( SQL)  /  Physical Disk ( Read/ Write)  /  SQL 
Compilations มีการท างานค่อนข้างหนัก ต้องท าการ Restart Service Microsoft 
SQL ทุกครั้ง ระบบจึงสามารถใช้งานและออกรายงานได้ ประกอบด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีการใช้งานนาน ๘ ปี ไม่มีอะไหล่ในการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ 

 ไม่มีลิขสิทธิ์ Microsoft SQL Server รองรับระบบพัฒนาระบบสารสนเทศเกิดใหม่ 
เนื่องจากการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server มีการจัดหาเฉพาะส าหรับ
แต่ละระบบ เมื่อมีระบบงานเกิดใหม่ต้องมีการซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft SQL Server 
เพ่ิมเติมเนื่องจากไม่สามารถใช้งานบนฐานข้อมูลเดิมได้เพราะอาจจะกระทบกับ
ระบบเดิม ท าให้ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server มากขึ้น ส่งผลให้การ
บริหารจัดการยุ่งยากมากข้ึน 

 ไม่มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพียงพอรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเกิด
ใหม่ที่ก าลังพัฒนาได้ และจากทรัพยากรที่เหลืออยู่ หากมีระบบงานเดิมที่ต้องการใช้
ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นไม่สามารถเพ่ิมเติมได้ตามต้องการ ทั้งยังขาดเรื่องของการป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะท าให้ระบบหยุดการท างาน กรณีเกิดอุปกรณ์เสียหาย ไม่รองรับการ
ท างานทดแทนกันได้เนื่องจากไม่มีทรัพยากรในท า Move Migrate เพ่ือให้ระบบยัง
สามารถท างานได้ซึ่งต้องเกิดการหยุดระบบ  และใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร การปฏิบัติงาน และ
การบริการเทคโนโลยีดิจิทัล จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีความพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อให้บริการระบบสารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการ
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จัดหาและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม รองรับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีก าลังพัฒนาและที่เกิดใหม่ ดังนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน 
 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะ

ฐานข้อมูล) 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) 

 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Call Center) 
 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายอุปกรณ์ 

เคลื่อนที่ 
 โครงการระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Password 

Self-Service) 
1) วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี
เสมือน (Virtualization Technology) มารองรับการท างานระบบ และรองรับ
ผู้ใช้งานในปริมาณท่ีมากขึ้น ดังนี้  
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  

และระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) ในการ
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่มีการใช้งานนาน 8 ปี รองรับการ
น าเขาขอมูล ดานยาเสพติดจากพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนทั้ง 81,962 หมูบาน/
ชุมชน, สถานศึกษา และสถานประกอบการทั่วประเทศ  

 รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดใหม่ ของ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  และอ่ืนๆ  

- เพ่ือจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพส าหรับงานฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บข้อมูลที่มีการใช้พ้ืนที่จ านวนมากขึ้น ให้กับระบบ ดังนี้   
 ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  และระบบเฝ้าระวังการแพร่

ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS)  
 รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดใหม่ ของ   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  และอ่ืนๆ  
- เพ่ือจัดหาซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) บริหาร

จัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การแบ่งหน้าที่การท างานในช่วยแก้ปัญหาการ
ออกรายงานล่าช้า และระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถท าเป็น Cluster 
Database รองรับความพร้อมใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา 
และรองรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  
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2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพรองรับระบบ

สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด
จังหวัด (PNARS) และรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ก าลังพัฒนาและที่
เกิดใหม่ เช่น โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โครงการ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ อิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะฐานข้อมูล) โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Call 
Center) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่าย
อุปกรณ์เคลื่อนที่ โครงการระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง 
(Password Self-Service) และอ่ืนๆ ในระยะเวลา 3 ปี  

- มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพส าหรับงานฐานข้อมูลที่มีีการเรียกใช้
งาน การอ่าน-เขียน ได้รวดเร็วขึ้น รองรับระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
(NISPA)  ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) และ
รองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ก าลังพัฒนาและที่เกิดใหม่ เช่น โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุ   
ครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะฐานข้อมูล) และอ่ืนๆ 

- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System) ที่สามารถบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลได้จากตรงกลาง ไม่เกิดความยุ่งยากในบริหารจัดการหลายที่ 
สามารถท าการรวมระบบฐานข้อมูลที่ไม่มีความซ้ าซ้อนมาก ระบบที่ไม่ได้ใช้
งานตลอดเวลาไว้รวมด้วยกัน หรือแยกระบบฐานข้อมูลที่มีการใช้งานมาก
ตลอดเวลาออกเพ่ือให้การบริหารจัดการและการป้องกันความเสี่ยงด้าน
ฐานข้อมูลให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น มีความพร้อมใช้งานระบบจัดการ
ฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- จัดหาและติดตั้ งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับเทคโนโลยี เสมือน 

(Virtualization Technology) พร้อมระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์บริหาร
จัดการฐานข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการระบบ PNARS / NISPA 
และระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

- สร้าง Virtual Server ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วนของระบบ 
PNARS / NISPA ที่เป็น Physical Server เดิมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ใหม่ที่จัดหา พร้อมท าการยุบรวมและโอนถ่ายข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เดิมในส่วนของ PNARS/NISPA เข้าสู่ Virtual Server ที่สร้างขึ้น 

- สร้าง Virtual Server ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล 
Official / Asean / Material บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่จัดหา 

- ติดตั้ ง ใช้ ง านเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ ายที่ รองรับ เทคโนโลยี เสมือน 
(Virtualization Technology) โดยใช้เทคโนโลยีแบบ Clustering 
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- ทดสอบการใช้งาน Virtual Server ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วน
ของ PNARS/NISPA ที่ได้ท าการโอนถ่ายข้อมูล 

- ทดสอบการใช้งาน Virtual Server ส าหรับส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบระบบฐานข้อมูล Official / Asean / Material  

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) เพ่ือรองรับการโอนถ่ายข้อมูล
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย PNARS/NISPA เดิมและข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เพ่ิมขึ้นใน
อนาคต โดยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่จัดหาจะต้องสามารถรองรับ
การส ารองข้อมูลกับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของส านักงาน ป.ป.ส. ในลักษณะ
ของ Disk-to-Disk Storage แบบออนไลน์ 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Load Balance Server ท างานแบบกระจาย Load 
ของ Application  

- ท าการเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่จัดหาและติดตั้ ง เข้ากับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) 
และท าการทดสอบการเชื่อมต่อ 

- ท าการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับเทคโนโลยี เสมือน 
(Virtualization Technology) ที่จัดหากับระบบส ารองข้อมูล และท าการ
ทดสอบการเชื่อมต่อ 

- พัฒนาการให้บริการใช้งานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดหาและ
ติดตั้งในรูปแบบของ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งหน่วยงานด้าน 
IT ของส านักงาน ป.ป.ส. สามารถเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่าง
ยืดหยุ่น โดยสามารถเพ่ิมหรือลดทรัพยากรให้กับระบบงานที่ได้ตามความ
ต้องการ รวมถึงสามารถเข้าถึงโครงสร้างระดับฮาร์ดแวร์บน Virtual Server 
เพ่ือติดตั้งระบบงานได ้

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-11 แผนการด าเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศส านักงาน ป.ป.ส. 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จัดหา   

 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับงาน (VM) 
 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) พร้อม Disk Shelf 
 อุปกรณ์กระจายโหลด (Server Load Balancer) 
 ซอฟต์แวร์ ระบบจัดการฐานข้อมูล  ( Database 

System) 

    

2 สร้าง Virtual Server ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใน
ส่วนของระบบ PNARS / NISPA ที่เป็น Physical Server เดิม
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ที่จัดหา พร้อมโอนถ่ายข้อมูล
เข้าสู่ Virtual Server ที่สร้างขึ้น 

3 สร้าง Virtual Server ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในส่วน
ของระบบระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 

    

4 สร้าง Virtual Server ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
ฐานข้อมูล Pnars / Nispa / Official / Asean / Material / 
อ่ืนๆ  

    

5 เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดหาเข้ากับระบบส ารองข้อมูล     
6 ทดสอบและปรับจูนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดหาให้สามารถท างานได้

ตามต้องการ 
    

7 อบรมการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ที่จัดหาในโครงการ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) ของส านักงาน ป.ป.ส. สามารถใหบริการได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถรองรับการน าเขาขอมูล พรอมกันได
ไมนอยกวา 4,000 ผูใชงาน 

- ระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน ระบบบริหารจัดการวัสดุ   
ครุภัณฑอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ระบบสนับสนุน
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Call Center) ระบบการบริหารจัดการสิทธิ์
การใช้งานเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่  ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งาน
ด้วยตนเอง (Password Self-Service) มีความพร้อมใช้งาน  

6) งบประมาณด าเนินการ 
- งบประมาณโครงการ  24,220,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 
ตาราง 5.1-12 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศส านักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบเฝ้าระวังการ 
แพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับงาน (VM) 2 1,380,000 2,760,000 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

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 

โครงการรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ก าลังพัฒนาและท่ีเกิดใหม่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับงาน (VM) 1 1,380,000 1,380,000 

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) 

14 450,000 6,300,000 

5 ค่าด าเนินงานโครงการ 
 ค่ า ติ ด ตั้ ง แ ล ะ ก า ร ก า ห น ด ร ะ บ บ  

(Configuration and Installation) 
 ค่าโอนย้ายข้อมูลระบบงาน (Migration 

System) 
 ค่าปรับแต่งระบบ (Tuning System) 
 ค่าทดสอบระบบ (Testing System) 
 ค่ า ร าย ง านการท า ง าน  ( Summary 

Report System) 
 ค่าอบรมการท างานและอุปกรณ์ท่ีจัดหา 

 
1 
 
1 
 
1 
1 
1 
 
1 

 
310,000 

 
350,000 

 
150,000 
100,000 
80,000 

 
90,000 

 

   รวม 24,220,000 
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5.1.5-1  โครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานฯ และ Cloud 
Computing 

ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขึ้นส าหรับใช้งานใน 
การติดต่อสื่อสาร และการสนับสนุนการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศ ทั้งนี้จากโครงการปรับปรุง  
ระบบเครือข่ายตามแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ซึ่งก าหนดให้มีการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย
เมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จส านักงาน ป.ป.ส. จะมีระบบเครือข่ายหลักที่มีสมรรถนะสูงในด้านความเร็ว 
การรับ-ส่งข้อมูลในระดับ 10 Gbps และรองรับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ดังนั้นเพ่ือให้ 
ระบบเครือข่าย รวมถึงระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส านักงาน ป.ป.ส. จ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเพ่ือประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานฯ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะไปสู่การปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ของ 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
2) เป้าหมาย 

- ในระยะเวลา 3 ปีระบบสารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ส. สามารถเรียกใช้งานได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการรับ - ส่งข้อมูลในระดับ 10Gbps รองรับ
ระบบสารสนเทศใหม ่

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ศึกษาและทบทวนโครงสร้ างการเชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย และระบบ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
- ก าหนดแผนงานเพ่ือท าการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานฯ ประกอบด้วย  
 สถานะการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ (Devices status) 
 ประสิทธิภาพการท างานและสมรรถนะของระบบในปัจจุบัน 

(Performance and Capacity) 
 การก าหนดค่ าการท างานของระบบในปัจจุบัน  ( Devices 

configuration)   
- ด าเนินการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานฯ พร้อม

จัดท าสรุปข้อมูล 
- วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.1-13 แผนการด าเนินโครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ 
และ Cloud Computing 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนโครงสร้างการเชื่อมต่อ ระบบ
เครือข่าย และระบบการรักษาความั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

        

2 ก าหนดก าหนดแผนงานเพ่ือท าการประเมินและ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ 

        

3 ด าเนินการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานฯ พร้อมจัดท าสรุปข้อมูล 

        

4 วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทาง การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบ 

        

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลได้ถึง 10 Gbps 
6) งบประมาณด าเนินการ 

- พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. 

5.1.6-1 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายแบบ Software 
Defined Network (SDN) 

ในปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับการติดต่อ เชื่อมโยงระหว่าง
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ และผู้ใช้งาน เพ่ือให้ระบบเครือข่ายท างานได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย มีภาระหน้าที่ในการจัดการและก าหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายที่แตกต่างกันให้สามารถท างาน
ร่วมกันให้ได้ ซึ่งการก าหนดค่าอุปกรณ์เครือข่ายเป็นไปในภาพรวมเพ่ือรองรับการท างานของระบบ
สารสนเทศที่หลากหลาย การเปลี่ยนแปลงค่าอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือตอบสนองความต้องการของระบบ
สารสนเทศหรือผู้ใช้งานในรูปแบบชั่วคราว สามารถสร้างปัญหาให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่าย และอาจก่อให้
ปัญหาแก่ระบบเครือข่ายในกรณีที่การก าหนดค่ามีความผิดพลาด แนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีระบบ
เครือข่ายคือระบบเครือข่ายที่ก าหนดการท างานด้วยซอฟต์แวร์ เป็นแยกการจัดการอุปกรณ์เครือข่าย
ทั้งหมดมารวมอยู่ที่ซอฟต์แวร์ โดยแยกการควบคุมเครือข่ายของอุปกรณ์และการท างานของระบบส่ง
ข้อมูลในเครือข่ายออกจากกัน และไม่สนใจอุปกรณ์และความแตกต่างของผู้ผลิต สถาปัตยกรรมดังกล่าวมี
ความยืดหยุ่นสูง ง่ายต่อบริหารจัดการ ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย มีความสามารถในการดัดแปลงให้เข้ากับ
ระบบต่างๆ ได้ดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายของ
ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นระบบเครือข่ายแบบ SDN ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ เตรียม
ความพร้อมและแผนการด าเนินการ 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และก าหนดแผนงานในการปรับเปลี่ยนระบบ

เครือข่ายแบบ SDN 
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2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีความพร้อมส าหรับการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายเป็น 

แบบ SDN 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ศึกษาและทบทวนการใช้งานระบบเครือข่าย และการก าหนดค่าอุปกรณ์
เครือข่าย 

- ด าเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่ายแบบ SDN 
- ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการอุปกรณ์เครือข่าย 
- จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับ OpenFlow ส าหรับการพัฒนาระบบต้นแบบ 

(prototype) 
- ทดสอบการท างานของระบบเครือข่ายแบบ SDN 
- จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส ไปเป็น

ระบบเครือข่ายแบบ SDN 
- ก าหนดแผนงานการปรับเปลี่ยน/ขั้นตอน พร้อมล าดับความส าคัญของการ

ด าเนินงานและประมาณการงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการปรับเปลี่ยน 
4) แผนการด าเนินการ 

ตาราง 5.1-14 แผนการด าเนินโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่าย
แบบ Software Defined Network (SDN) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนระบบเครือข่ายในปัจจุบัน     
2 ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เครือข่าย     
3 ทดสอบการใช้งานระบบเครือข่าย SDN     
4 สรุปผลและจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเครือข่าย

แบบ SDN 
    

5 จัดท าแผนด าเนินการและประมาณการงบประมาณ     
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- มีแผนงานการปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายแบบ SDN 

6) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.1-15 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยน
ระบบเครือข่ายแบบ Software Defined Network (SDN) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์
เครือข่าย SDN 

3 50,000 150,000 

2 อุปกรณ์สลับสัญญาณ SDN ชนิดที่ 1 1 625,000 625,000 
3 อุปกรณ์สลับสัญญาณ SDN ชนิดที่ 2 2 92,000 184,000 
4 SDN Controller Software 1 210,000 210,000 
5 SDN Security Software 1 46,000 46,000 

 
 

  รวม 1,215,000 

 
 

5.1.7-1 โครงการเชื่อมโยงประชุมทางไกล 6 ประเทศ รองรับแผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย 
1) วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือเป็นเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารรองรับแผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย 
ของส านักงาน ป.ป.ส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรับ-ส่งข้อมูลหรือ
สัญญาณภาพและเสียงได้ชัดเจน และรองรับระบบการเชื่อมต่อจากระบบ
โทรศัพท์มือถือ เช่น 3G ,iPad ,iPone ,iPod , Android 

- เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถบริหารจัดการระบบการประชุมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการประชุมให้มีความ
สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นการลด ค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางเข้า
ร่วมประชุม 

2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถเชื่อมโยงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับ            

6 ประเทศ รองรับการปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัย 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ศึกษา ออกแบบ จัดท า TOR  
- ส ารวจผู้ให้บริการเครือข่าย Internet  
- ด าเนินการจัดหา พร้อมด าเนินการ ติดตั้งใช้งาน 
- ทดสอบการเชื่อมโยง เพ่ือทดสอบการใช้งานจริง 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.1-16 แผนการด าเนินโครงการเชื่อมโยงประชุมทางไกล 6 ประเทศ รองรับแผนปฏิบัติการแม่น้ า
โขงปลอดภัย 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษา ออกแบบ จัดท า TOR     
2 ส ารวจผู้ให้บริการเครือข่าย Internet     
3 ด าเนินการจัดหา พร้อมด าเนินการ ติดตั้งใช้งาน      
4 ทดสอบการเชื่อมโยง เพ่ือทดสอบการใช้งานจริง     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- เชื่อมโยงระบบประชุมทางไกล 6 ประเทศ รองรับแผนปฏิบัติการแม่น้ าโขง
ปลอดภัย 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.1-17 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเชื่อมโยงประชุมทางไกล 6 ประเทศ รองรับ
แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ระบบประชุมทางไกล (Telepresence )  6 270,710 1,624,620 
2 จอแสดงผลแบบ LED TV ขนาด 55” 6 39,590 237,540 

   รวม 1,862,160 
 

5.1.8-1 โครงการย้ายระบบข้อมูลเพื่อติดตั้งบนระบบ Cloud Computing  
         ส านักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้มีการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือให้บริการส าหรับหน่วยงานภายในและ 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลของระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดนั้น มี
ล าดับชั้นความลับจัดเป็นข้อมูลที่ส าคัญยิ่ง การให้บริการระบบสารสนเทศจึงแบ่งตามลักษณะการใช้งาน
และสิทธิการใช้งานเพื่อควบคุมความปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบงาน 

การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศใช้เทคโนโลยี
เสมือน (Virtualization Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานของระบบ Cloud Computing 
เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและสามารถใช้
ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวในอนาคต ซึ่ง
ทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักงาน ป.ป.ส. มีจ านวนจ ากัดรองรับระบบงานได้บางส่วน 
เพ่ือไม่ให้ระบบสารสนเทศเกิดปัญหาในการให้บริการ การน าระบบสารสนเทศติดตั้งบนระบบ Cloud 
Computing จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการพิจารณาการใช้งาน 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-19 
 

โครงการย้ายระบบข้อมูลเพ่ือติดตั้งบนระบบ Cloud Computing เป็นช่องทางหนึ่งใน
การใช้งาน เพื่อลดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในแง่การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ลดระยะเวลาในการ
ติดตั้ง เพ่ิมลดทรัพยากรต่างๆ ได้ตามความจ าเป็น และการพิจารณาระบบสารสนเทศในระยะแรกนี้เลือก
ระบบงานที่มีลักษณะเป็นระบบเวปไซด์ข้อมูล เป็นระบบเดียวไม่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลภายใน
ส านักงาน ป.ป.ส. ใช้งานทั่วไปไม่เป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้ ตามความเหมาะสมและไม่ขัดกับ
นโยบายรักษาความปลอดภัยขององค์กร  

1) วัตถุประสงค์ 
- ย้ายระบบเวปไซด์ข้อมูลที่เหมาะสม ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ติดตั้งบนระบบ 

Cloud Computing  
2) เป้าหมาย 

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

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ศึกษาความเหมาะสมและทบทวนความต้องการย้ายระบบเวปไซด์ข้อมูลเพ่ือ

ติดตั้งบนระบบ Cloud Computing  
- ประสานงานเพ่ือขอใช้ระบบผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing  
- ติดตั้งระบบเวปไซด์ข้อมูลบนระบบ Cloud Computing  
- ทดสอบการใช้งานระบบเวปไซด์ข้อมูลบนระบบ Cloud Computing 
- ใช้งานจริงระบบเวปไซด์ข้อมูลบนระบบ Cloud Computing 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-18 แผนการด าเนินโครงการย้ายระบบข้อมูลเพื่อติดตั้งบนระบบ Cloud Computing  
ล าดับ 

ที่ 
กิจกรรม ปีงบ 

ประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความเหมาะสมและทบทวนความ
ต้องการย้ายระบบเวปไซด์ข้อมูลเพ่ือ
ติดตั้งบนระบบ Cloud Computing 

                

2 ประสานงานเพ่ือขอใช้ระบบผู้ให้บริการ
ระบบ Cloud Computing 

                

3 ติดต้ังระบบเวปไซด์ข้อมูลบนระบบ 
Cloud Computing 

                

4 ทดสอบการใช้งานระบบเวปไซด์ข้อมูล
บนระบบ Cloud Computing 
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- งบประมาณลดลงส าหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและค่าไฟฟ้า  
- การเพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการขยายความสามารถของ  

ระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
- การใช้บริการระบบสารสนเทศส าหรับประชนชนมีความน่าเชื่อถือและพร้อม             

ใช้งานตลอดเวลา 
6) งบประมาณด าเนินการ (ไม่มี) 
 

แผนงาน 2 : สร้างความน่าเชื่อถือด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.1.1-2 โครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยใน

การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) เป้าหมาย 
- ด าเนินการทบทวนนโยบายฯ  ปีละ  1 ครั้ง หรือเมื่อมีการประกาศบังคับใช้

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมประกาศบังคับใช้ ภายใน ส านักงาน ป.ป.ส. 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- การศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงพร้อมจัดท า
เอกสารและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความตระหนัก 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-19 แผนการด าเนินโครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความม่ันคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
ล าดับ

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 การศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องพร้อมด าเนินการ

ทบทวน/ปรับปรุง 
            

2 จัดท าเอกสาร             
3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความ

ตระหนัก 
            

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ส านังาน ป.ป.ส. มีนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความมั่นคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่รองรับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดรับกับการด าเนินการ
ให้บริการระบบสารสนเทศ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ร้อยละ 100 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-21 
 

6) งบประมาณด าเนินการ  
 

ตาราง 5.1-20 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติระบบความม่ันคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ( 500,000 บาทต่อปี) 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา 
(บาท) 

1 จัดท าเอกสาร 2,000 150 300,000 
2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความ

ตระหนัก 
1 200,000 200,000 

 รวม 500,000/ปี 

 
5.1.2-2 โครงการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกอบรมขั้นตอนวิธีการ ซักซ้อมความเข้าใจในกิจกรรม เมื่อเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉิน 
- เพ่ือฝึกปฏิบัติซักซ้อมการอพยพไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองและการปฏิบัติงาน 

ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน 
- เพ่ือฝึกปฏิบัติซักซ้อมการกู้คืนระบบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (ส านักงาน 

ปปส.ภ.3) 
- เพ่ือประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมว่าเป็นไปตามแผน ทีก่ าหนดไว้ 

2) เป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการ/ขั้นตอนการด าเนินงานตาม

การบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP)  
และมีความพร้อม/ทักษะในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดสถานการณ์เหตุฉุกเฉิน   

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนขั้นตอนวิธีการ ซักซ้อมความเข้าใจในกิจกรรม ตามแผนการบริหารความ

ต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP) ของส านักงาน 
ป.ป.ส. 

- ทดสอบการอพยพและกู้คืนระบบตามแผนการบริหารความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP) ของส านักงาน ป.ป.ส. 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.1-21 แผนการด าเนินโครงการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity 
Plan : BCP) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

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

1 การอพยพเจ้าหน้าที่ ไปยังสถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง 

                    

2 การเดินทางไปน าเทปส ารองข้อมูล
จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

                    

3 กู้คืนข้อมูลและระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

                    

4 กู้คืนข้อมูลและระบบสารสนเทศยา
เสพติด 

                    

5 ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศ                     

6 สรุปผลการทดสอบแผน BPC                     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- จ านวนชั่วโมงกู้คืนระบบและการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงาน (Business Continuity Plan : BCP) ของส านักงาน ป.ป.ส. ต้องไม่
เกิน 12 ชั่วโมง 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.1-22 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (40,000 บาทต่อปี) 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ฝึกอบรมทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องฯ 40 500 20,000 
2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมอพยพไปยังศูนย์ส ารอง 20 1,000 20,000 

   รวม 40,000/ปี 
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5.1.3-2 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล  
 ข้อมูลด้านยาเสพติดถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานของส านักงาน ป.ป.ส. 

ในปัจจุบัน สนับสนุนภารกิจหลักด้านต่างๆ และมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดแนวทางและนโยบายด้านการ
ปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติด ในปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. มีการส ารองข้อมูลในสองรูปแบบ
หลักได้แก่ การส ารองข้อมูลลงเทป (Tape Backup) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : DC)   
และการส ารองข้อมูลไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Data Recovery Site: DR) โดยการน าเทปส ารอง
ข้อมูลไปกู้คืนข้อมูล (Restore) และมีการท า Replication ข้อมูลระบบสารสนเทศที่ส าคัญไปกู้คืนระบบ
สารสนเทศตามแผนการบริหารความต่อเนื่องการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Business Continuity Plan : BCP) ผ่านระบบเครือข่ายทางไกลด้วยการท างานแบบใช้งานชั่วคราว 
เพ่ือให้ได้ระยะเวลาการกู้คืนระบบสารสนเทศตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ระบบส ารองข้อมูลเดิมมีการใช้งานมานานกว่า 11 ปี มีความล้าสมัยไม่สามารถส ารอง
ข้อมูลระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบันได้ ท าให้ต้องมี
การเพ่ิมขั้นตอนการส ารองข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ในการขึ้นเทป
บันทึกข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูลที่มากับระบบปฏิบัติการ Virtual Server ในเวอร์ชั่นเก่า 
ส ารองข้อมูลลงบนพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลก่อนน าขึ้นบนระบบเทป และปัจจุบันซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูลที่มากับ
ระบบปฏิบัติการไม่มีการสนับสนุนจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ การอัพเดทเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการของ  
Virtual Server ไม่สามารถท าได้ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์ส ารองข้อมูล Virtaul Server ใหม่มาท างานทดแทน
ซอฟต์แวต์เดิมที่มีอยู่ และ 

มีการทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องฯ (BCP) เพ่ือเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุ 
สถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประจ าทุกปี โดยทดสอบ  
กระบวนการด าเนินงานทั้งหมดในภาพรวม และการทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศเป็นขั้นตอนหนึ่ง 
ของแผนบริหารความต่อเนื่องฯ ผลการทดสอบการกู้คืนระบบเริ่มใช้เวลามากขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557
เนื่องจากมีข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบสารสนเทศ การอ่านข้อมูลจากเทปใช้
เวลามากขึ้น ท าให้ผลการทดสอบในภาพรวมของแผน BCP เกินระยะเวลาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และ
ทรัพยากรของอุปกรณ์จัดข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่เพียงพอกับการส ารองข้อมูลและการกู้
คืนระบบสารสนเทศท่ีต้องการเพิ่มขึ้น  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส.  จึงก าหนดโครงการเสริมประสิทธิภาพ
ระบบส ารองข้อมูลนี้ไว้ในแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือ
ปรับปรุงระบบส ารองข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการส ารองข้อมูลและการ
กู้คืนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการท างานที่รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการท างาน  มีระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายรองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศที่ส าคัญเพ่ิมขึ้น มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองในการกู้คืนระบบ
สารสนเทศที่เพ่ิมขึ้น และรองรับการถ่ายโอนข้อมูล ระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารองในอนาคตได้ 

1) วัตถุประสงค ์
- เพ่ือปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ส. 
- เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) มารองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศตาม
แผนการบริหารความต่อเนื่องการด าเนินงาน (BCP) 
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- เพ่ือจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองการกู้คืนระบบตามแผนการบริหารความ
ต่อเนื่องการด าเนินงาน (BCP) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดนครราชสีมา) 
ของส านักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบส ารองข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อ

การใช้งาน 
- พ้ืนที่ ในการจัดเก็บข้อมูลส ารองโดยรวมลดลง โดยอาศัยเทคโนโลยี  

Deduplication 
- ระบบสารสนเทศที่ท าการส ารองข้อมูลสามารถกู้คืนระบบตามแผนการบริหาร

ความต่อเนื่องการด าเนินงาน (BCP) 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการส ารอง 
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data 

Center : DC)  ส านักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster 

Recovery Centre : DR) ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (X86-based) ส าหรับติดตั้งที่ DR-Site 
 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองส าหรับติดตั้งที่ DR-Site 

- จัดการส ารองข้อมูลเดิมบนระบบส ารองข้อมูลใหม่ 
- ทดสอบการใช้งานระบบส ารองข้อมูลที่ Data Center (DC) และทดสอบการ

ส ารองข้อมูลไปยัง DR-Site 
- ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนระบบที่ Data Center และที่ DR-Site 
- ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบการส ารองข้อมูลที่ (Data Center : DC)  และ

ที ่(Disaster Recovery Centre : DR) 
4) แผนการด าเนินการ 

 
ตาราง 5.1-23 แผนการด าเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการ
ส ารอง 

    

2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
หลัก (Data Center : DC)  ส านักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  

    

3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ส ารอง (Disaster Recovery Centre : DR) ส านักงาน 
ป.ป.ส. ภาค 3  

    

4 จัดการส ารองข้อมูลเดิมบนระบบส ารองข้อมูลใหม่     
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
5 ทดสอบการใช้งานระบบส ารองข้อมูลที่ Data Center (DC) 

และทดสอบการส ารองข้อมูลไปยัง DR-Site 
    

6 ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนระบบที่ Data Center 
และท่ี DR-Site 

    

7 ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบการส ารองข้อมูลที่ (Data 
Center : DC)  และท่ี (Disaster Recovery Centre : DR) 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- พ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลส ารองมีขนาดลดลง 
- เวลาที่ใช้ในการส ารองข้อมูลลดลง 
- การกู้คืนระบบใช้ระยะเวลาลดลง 

6) งบประมาณด าเนินการ 
  

ตาราง 5.1-24 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล พ.ศ. 2561 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (x๘๖-based) 
ส าหรับติดตั้งที่ DR   

1 900,000 900,000 

2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองส าหรับติดตั้งที่ DR 1 3,750,000 3,750,000 
3 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบส ารองข้อมูล 

ส าหรับติดตั้งที่ DC 
1 2,500,000 2,500,000 

4 ค่าด าเนินการติดตั้ง และย้ายระบบงาน 
ปรับเปลี่ยนระบบส ารองข้อมูลที่ DC และ DR 

1 450,000 450,000 

   รวม 7,600,000 
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        5.1.4-2 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล (เพิ่มเติม) 

ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. มีการส ารองข้อมูลในสองรูปแบบหลักได้แก่ การส ารองข้อมูลลง
เทป (Tape Backup) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : DC)  และการส ารองข้อมูลไปยังศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง ((Disaster Recovery Centre : DR) โดยการน าเทปส ารองข้อมูลไปกู้คืนข้อมูล 
(Restore) และมีการท า Replication ข้อมูลระบบสารสนเทศที่ส าคัญไปกู้คืนระบบสารสนเทศตาม
แผนการบริหารความต่อเนื่องการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business 
Continuity Plan : BCP) ผ่านระบบเครือข่ายทางไกลด้วยการท างานแบบใช้งานชั่วคราว เพ่ือให้ได้
ระยะเวลาการกู้คืนระบบสารสนเทศตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีการทบทวนแผนบริหารความ
ต่อเนื่องฯ (BCP) เพ่ือเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประจ าทุกปี โดยการทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศเริ่มใช้เวลามากข้ึนตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 เนื่องจากมีข้อมูลที่เพ่ิมมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบสารสนเทศ การอ่านข้อมูล
จากเทปใช้เวลามากขึ้น การทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศในปี พ.ศ. 2558 ใช้เวลา 15 ชั่วโมง ท าให้
การทดสอบในภาพรวมของแผน BCP เกินระยะเวลาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทรัพยากรของอุปกรณ์จัด
ข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่เพียงพอกับการส ารองข้อมูลและการกู้คืนระบบสารสนเทศที่
ต้องการเพิ่มขึ้น 

โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล (เพ่ิมเติม) นี้เป็นโครงการต่อเนื่องจาก
โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณ
บางส่วน และยังขาดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SPARC-based) และ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การท า 
Replication ของการส ารองข้อมูลระหว่าง DC และ DR  หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะ
เกิดผลกระทบ ดังนี้ 
 - การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง        
ไม่สามารถเปิดใช้งานระบบย่อยของระบบ NIS พร้อมกันได้  ต้องเปิดใช้งานได้ทีละระบบย่อย ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหากต้องการค้นหาข้อมูลจากหลายระบบเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลจะไม่สามารถ
ท างานได้สะดวกครบถ้วน และไม่สามารถรองรับกับระบบสารสนเทศท่ีส าคัญเพ่ิมข้ึนในอนาคตได้ 
 - หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือศูนย์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย การกู้คืนระบบ 
สารสนเทศที่ส าคัญต้องใช้เวลามากในการกู้คืนข้อมูลจากเทปข้อมูล และการทบทวนแผนการบริหาร
ความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business Continuity Plan : BCP) ประจ าปี 
การกู้คืนข้อมูลใช้ระยะเวลามากข้ึนไม่ตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 - ไม่มีลิขสิทธิ์การท า Replication ของการส ารองข้อมูลระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
กับศูนย์ คอมพิวเตอร์ส ารองและไม่รองรับการส ารองข้อมูลที่ใกล้เคียงปัจจุบัน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้เล็งเห็นความส าคัญเพ่ือให้การกู้คืนระบบสารสนเทศ  
ที่ส าคัญตามแผนบริหารความต่อเนื่องพร้อมให้บริการตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รองรับการส ารอง
ข้อมูลที่ใกล้เคียงปัจจุบัน มีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศท่ีส าคัญเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต และโครงการสามารถท างานทั้งหมดได้อย่างสมบรูณ์ครบถ้วน 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) มารองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศตาม
แผนการบริหารความต่อเนื่องการด าเนินงาน (BCP) 
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- เพ่ือจัดท าระบบส ารองข้อมูลในลักษณะของ Disk-to-Disk Storage Backup 
แบบออนไลน์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (จังหวัดนครราชสีมา) ของส านักงาน 
ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการระบบสารสนเทศยาเสพติดของส านักงาน 

ป.ป.ส. มีประสิทธิภาพรองรับการท างานระบบปัจจุบันและในอนาคต 
- ระบบสารสนเทศที่ท าการส ารองข้อมูลแบบออนไลน์สามารถกู้คืนระบบได้ตาม

เป้าหมายของแผนการบริหารความต่อเนื่องการด าเนินงาน (BCP) 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการส ารอง 
- จัดหาและติดตั้งลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส าหรับการส ารองข้อมูล ในลักษณะของ 

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

Site ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค ๓ (จ.นครราชสีมา)  
- ท าการ Replication ส ารองข้อมูลไปยัง Data Recovery (DR) Site 
- ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนระบบที ่Data Recovery (DR) Site  
- ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบ Replication ของการส ารองข้อมูล Data 

Center (DC) และที ่Data Recovery (DR) Site 
- รับประกันคุณภาพการใช้งานระบบส ารองข้อมูล พร้อมให้บริการบ ารุงรักษาตาม

เงื่อนไขการรับประกัน 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.1-25 แผนการด าเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล (เพิ่มเติม)  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูล

ที่ต้องการส ารอง 
    

2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ที่จัดหา   
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SPARC-

based) ส าหรับติดตั้งที่ DR 
- ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การท า Replication ของการ

ส ารองข้อมูล ส าหรับติดตั้งที่ DR และ DC 

    

3 ท าการ Replication ส ารองข้อมูลไปยัง Data 
Recovery (DR) Site 

    

4 ทดสอบการกู้คืนข้อมูลและการกู้คืนระบบที่ Data 
Recovery (DR) Site 
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ  2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
5 ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบ Replication 

ของการส ารองข้อมูล Data Center (DC) และท่ี 
Data Recovery (DR) Site 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- มีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หลักกับศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองได้
รวดเร็วขึ้น ท าให้การกู้คืนระบบสารสนเทศที่ส าคัญเป็นไปตามแผนบริหารความ
ต่อเนื่องพร้อมให้บริการตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงรองรับการส ารอง
ข้อมูลที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลส ารองที่มีความใกล้เคียงข้อมูลปัจจุบันมากท่ีสุด และมี
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการกู้คืนระบบสารสนเทศที่ส าคัญเพ่ิมขึ้นใน
อนาคตได ้

- เกิดภาวะฉุกเฉินที่ DC ส านักงาน ป.ป.ส. เปิดใช้งาน ระบบงานสารสนเทศยาเสพ
ติด (NIS) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDF) ระบบงานการบริหารจัดการ
บัญชีผู้ใช้ (AD) และรองรับระบบเพ่ิมใหม่ที่ส าคัญ ในเวลา 3 ชม.  และรองรับ
ข้อมูลย้อนหลังภายใน 30 นาที ถึง 1 วัน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.1-26 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล (เพิ่มเติม) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SPARC-based) 
ส าหรับติดตั้งที่ DR 

1 1,999,998 
 

1,999,998 
 

2 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การท า Replication ของการ
ส ารองข้อมูล ส าหรับติดตั้งที่ DR และ DC 

6 429,667 2,578,002 

3 ค่าด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และการท า Replication การส ารองข้อมูลที่ DC 
และ DR 

1 - - 

   รวม 4,578,000 

 
 
 
 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-29 
 

5.1.5-2 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล (เพิ่มเติมระยะท่ี 2)  
ข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานของ

ส านักงาน ป.ป.ส. ในปัจจุบัน สนับสนุนภารกิจหลักด้านต่างๆ และมีส่วนส าคัญต่อการก าหนดแนวทาง
และนโยบายด้านการปราบปรามและป้องกันปัญหายาเสพติด  
 ในปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. มีการส ารองข้อมูลในสองรูปแบบหลักได้แก่ การส ารองข้อมูล
ลงเทป (Tape Backup) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : DC)  และการส ารองข้อมูลไปยังศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Centre : DR) โดยการน าเทปส ารองข้อมูลไปกู้คืนข้อมูล 
(Restore) และมีการท า Replication ข้อมูลระบบสารสนเทศที่ส าคัญไปกู้คืนระบบสารสนเทศตาม
แผนการบริหารความต่อเนื่องการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business 
Continuity Plan : BCP) ผ่านระบบเครือข่ายทางไกลด้วยการท างานแบบใช้งานชั่วคราว เพ่ือให้ได้
ระยะเวลาการกู้คืนระบบสารสนเทศตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  และในส่วนของการส ารองข้อมูลลง
เทปนั้น ส านักงาน ป.ป.ส. มีตู้ส ารองข้อมูล (Tape Library) ที่ล้าสมัย ใช้งานมานานกว่า 7 ปี มีอัตรา
ความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่สูงมาก ท าให้ใช้เวลาในการส ารองข้อมูลนานเนื่องจากมีปริมาณข้อมูล
สารสนเทศด้านยาเสพติดและข้อมูลของระบบสารสนเทศต่างๆ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ที่ต้องการส ารอง
ข้อมูลเป็นจ านวนมาก การส ารองข้อมูลในแต่ละครั้งมีปริมาณมาก มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น และการส ารอง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายส ารองข้อมูลภายในที่มีความเร็วไม่สูง ส่งผลให้ใช้เวลาในการส ารองข้อมูลมาก 
ประกอบกับมีข้อจ ากัดในระบบส ารองข้อมูล ดังนี้  

1. ตู้ส ารองข้อมูล (Tape Library) ที่ติดตั้งท่ี DC ล้าสมัย ใช้งานมานานกว่า 7 ปี  
มีอัตราความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่สูงมาก (LTO-5 อัตราการส่งข้อมูล 280 MB/s) แต่ต้องส ารองมูล
ด้วย LTO-4 เพ่ือให้สามารถกู้คืนข้อมูลที่ DR ได้ 

2.  ตู้ส ารองข้อมูล (Tape Library) ที่ติดตั้งท่ี DR ล้าสมัย ใช้งานมานานกว่า 9 ปี  
มีอัตราความเร็วในการบันทึกข้อมูลไม่สูงมาก (LTO-4 อัตราการส่งข้อมูล 245 MB/s) 

3. การส ารองข้อมูลระบบสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายส ารองข้อมูลภายในที่มีความเร็ว
ไม่สูง ส่งผลให้ใช้เวลาในการส ารองข้อมูลมาก (Network Interface 1 Gbps Ethernet) 

4. ลิขสิทธิ์การท าส ารองข้อมูลแบบลดความซ้ าซ้อนแบบไม่จ ากัดจ านวนเครื่องอย่าง 
น้อย ไม่ครอบคลุมจ านวนพื้นที่การส ารองข้อมูล 

จึงจ าเป็นต้องท าการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมีความจ าเป็นต้องเสริม
ประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล เพ่ือแก้ไขปัญหาและข้อก าจัดในการท างานให้สามารถท างานได้อย่างที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1) วัตถุประสงค์ 
- เ พ่ื อ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ เ ส ริ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ร ะ บ บ ส า ร อ ง ข้ อ มู ล ข อ ง 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
- เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลส าหรับส านักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบส ารองข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
- ระยะเวลาที่ใช้ในการส ารองข้อมูลชนิดเทปลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่ต้องการส ารอง 
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- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data 
Center : DC)  ส านักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster 
Recovery Centre : DR) ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 3  

- ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบส ารองข้อมูล 
พร้อมให้บริการบ ารุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

- ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบการส ารองข้อมูลที่ (Data Center : DC)  และ
ที ่(Disaster Recovery Centre : DR) 

4) แผนการด าเนินการ 
 

ตาราง 5.1-27 แผนการด าเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล (เพิ่มเติมระยะที่ 2) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนความต้องการของปริมาณข้อมูลที่
ต้องการส ารอง 

    

2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center : DC)  ส านักงาน 
ป.ป.ส. ดินแดง  

    

3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบส ารองข้อมูลที่ศูนย์
คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Centre : 
DR) ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 3  

    

4 ทดสอบการใช้งานระบบและรับประกันคุณภาพการใช้
งานระบบส ารองข้อมูล พร้อมให้บริการบ ารุงรักษาตาม
เงื่อนไขการรับประกัน 

    

5 ฝึกอบรมการใช้งานและดูแลระบบการส ารองข้อมูลที่ 
(Data Center : DC)  แ ล ะที่  (Disaster Recovery 
Centre : DR) 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- พ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลส ารองมีขนาดลดลง 
- เวลาที่ใช้ในการส ารองข้อมูลลดลง 

6) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.1-28 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูล (เพิ่มเติม
ระยะที่ 2)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ตู้ส ารองข้อมูล (Tape Library (LTO-7)) 
(ส าหรับติดตั้งที่ DR) 

1 2,100,000 2,100,000 

2 ชุดหัวอ่านข้อมูลตู้ส ารองข้อมูล (Tape Reader 
(LTO-7)) (ส าหรับติดตั้งที่ DC) 

1 3,290,000 3,290,000 

3 อุปกรณ์ Network Switch  (ส าหรับ Network 
Backup) 

1 770,000 770,000 

4 ลิขสิทธิ์การท าส ารองข้อมูลแบบลดความ
ซ้ าซ้อน  

1 1,950,000 1,950,000 

5 Network Interface ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย 

1 800,000 800,000 

6 Network Interface ส าหรับ อุปกรณ์จัด เก็บ
ข้อมูล 

1 500,000 500,000 

7 ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows Server 
2016  

2 250,000 500,000 

8 เทปบันทึกข้อมูล (Tape Backup (LTO-7)) 80 6,960 556,800 
9 ค่าติดตัง้และค่า Configuration ระบบ   1 390,000 390,000 

   รวม 10,856,800 

 
5.1.6-2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบป้องกันการบุกรุก 

ในปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. ได้ติดตั้งระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพ่ือป้องกัน
ข้อมูลและระบบเครือข่ายจากการบุกรุก โจมตี ทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน เทคโนโลยีป้องกันการ  
บุกรุกในปัจจุบันมีความก้าวหน้า ประกอบกับการบุกรุก โจมตี รูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์การป้องกันการบุกรุกเอง จ าเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพ และทดแทนอุปกรณ์ที่ล้าสมัย เพ่ือให้สามารถป้องกันระบบเครือข่ายจากการ
โจมตี และการละเมิดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล  

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดหาอุปกรณ์การป้องกันการบุกรุกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือทดแทนอุปกรณ์

ป้องกันการบุกรุกที่ล้าสมัย ส าหรับการป้องกันระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศจากการโจมตี การบุกรุก และการละเมิดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ
ส านักงาน ป.ป.ส. 
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2) เป้าหมาย 
- ในระยะเวลา 3 ปี สถิติการโจมตีบุกรุกลดลง ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- ในระยะ เวลา 3 ปี สถิติการละเมิดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกันในระบบเครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส.  
- ทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ  
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การป้องการบุกรุก เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ป้องกันการ   

บุกรุกที่ล้าสมัย 
- ทดสอบกา ร ใ ช้ ง าน  แล ะบู รณากา ร เ ข้ า กั บ ร ะบบที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ขอ ง  

ส านักงาน ป.ป.ส. 
- รับประกนัคุณภาพการใช้งาน และให้บริการบ ารุงรักษา 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
ตาราง 5.1-29 แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์การป้องการบุกรุก 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ทบทวนเขตการป้องกันในระบบเครือข่ายของส านักงาน 
ป.ป.ส. 

    

2 ทบทวนนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ     
3 จัดหาและติดตั้ ง อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก  เ พ่ือทดแทน

อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกที่ล้าสมัย 
    

4 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมของ
ส านักงาน ป.ป.ส. 

    

5 รับประกันคุณภาพการใช้งาน และให้บริการบ ารุงรักษา     
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- สถิติการโจมตี บุกรุก ระบบเครือข่ายลดลง 
- สถิติการละเมิดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลลดลง 

6) งบประมาณด าเนินการ 
ตาราง 5.1-30 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์การป้องการบุกรุก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 อุ ป ก รณ์ ก า รป้ อ ง ก า รบุ ก รุ ก  ( Intrusion 
Prevention System) แบบที่ 2 

1 ชุด 1,300,000 1,300,000 

   รวม 1,300,000 
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5.1.7-2 โครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
(ทดแทน)   

ปีงบประมาณ 2551- 2557 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ด าเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย เพ่ือป้องกันการละเมิดความปลอดภัยข้อมูลของส านักงาน 
ป.ป.ส. และเพ่ือตรวจสอบสืบค้นการละเมิดความปลอดภัยข้อมูล โดยยึดตามหลักความปลอดภัยของ
ข้อมูลคือ มีการพิสูจน์ตัวตน ข้อมูลมีชั้นความลับ ข้อมูลมีความถูกต้องมั่นคง และมีการควบคุมการเข้าถึง
ระบบเครือข่าย ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับพันธะกิจของส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือ
ประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือแก่ระบบสารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ส. และ  
ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ด าเนินการติดตั้งระบบรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยการสื่อสารข้อมูล
ส านักงานภาค  เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550  และสามารถตรวจสอบสืบค้นการละเมิดความปลอดภัย
ข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย   

ดังนั้น อุปกรณ์ดังกล่าวมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและล่าสมัยอีกท้ังผู้ให้บริการบ ารุงรักษา
และเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ยกเลิกการให้บริการแล้ว   ซึ่งถ้าไม่ด าเนินการจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
รักษาความปลอดภัย ระบบสารสนเทศ ทั้งส านักงานส่วนกลางและส านักงานภูมิภาค  จึงต้องมีการจัดหา
ทดแทน ดังแสดงในภาพ 5.1-1 แผนผังการเชื่อมต่อติดตั้งทดแทน 

(2)          62

1      

(1)          62 

12      

(1)          62 

1      

SIEM
(3)          62

1     

 
          แผนภาพ 5.1-1 แผนผังการเชื่อมต่อติดตั้งทดแทน 
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1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดหาอุปกรณ์การป้องกันการบุกรุกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือทดแทนอุปกรณ์

ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) และจัดหาระบบ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบการสื่อสารบนเครือข่าย 
(Security information and Event Management : SIEM) ที่ ผู้ ผ ลิ ตยก เลิ ก
สายการผลิตและยกเลิกการให้บริการแล้ว ส าหรับการป้องกันระบบเครือข่าย
และระบบสารสนเทศจากการโจมตี การบุกรุก ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 

2) เป้าหมาย 
- ในระยะเวลา 3 ปี สถิติการโจมตีบุกรุกลดลง ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยให้กับ ส านักงาน ปปส.ภาค 2,3,4,5,6,8,9 ,ศูนย์

ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย ,สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ,
ส านักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) และ ส านักงาน ป.ป.ส. (ส่วนกลาง) 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกันในระบบเครือข่าย ของส านักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลาง

และภูมิภาค 
- ทบทวนการก าหนดค่าเริ่มต้นนโยบายการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ  
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การป้องการบุกรุก ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

ความปลอดภัยของระบบการสื่อสารบนเครือข่าย (Security information and 
Event Management : SIEM) เพ่ือทดแทนระบบเดิม 

- ทดสอบกา ร ใ ช้ ง าน  แล ะบู รณากา ร เ ข้ า กั บ ร ะบบที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ขอ ง  
ส านักงาน ป.ป.ส. 

- รับประกันคุณภาพการใช้งาน และให้บริการบ ารุงรักษา 
4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-31 แผนการด าเนินโครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส านักงาน 
ป.ป.ส. (ทดแทน)   
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ทบทวนเขตการป้องกันในระบบเครือข่าย ของ

ส านักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
    

2 ทบทวนการก าหนดค่าเริ่มต้นนโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

    

3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การป้องการบุกรุก และ 
ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของ
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ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ระบบการสื่อสารบนเครือข่าย (Security 
information and Event Management : SIEM) 

4 การก าหนดค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์ทางเครือข่ายและ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่จะส่งข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ในรูปแบบ Syslog 

    

5 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่
เดิมของ ส านักงาน ป.ป.ส. 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มี ระบบป้องกันการโจมตีระบบสารสนเทศ ทั้ง ในระดับการ
ท างานปกติและการเข้าไปเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของระบบหรือเปลี่ยนแปลงการ
ท างานของระบบ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด   

- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้อสนเทศ จากการใช้
งานปกติและจากการโจมตีของผู้ไม่ประสงค์ดี ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มี ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบ
การสื่อสารบนเครือข่าย (Security information and Event Management : 
SIEM)  ที่รองรับกับ พรบ.ว่าด้วยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ 
พ.ศ. 2560  อย่างแท้จริง   

- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถพิสูจน์หาร่องรอยผู้กะท าผิด เมื่อเกิดเหตุละเมิดในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ ของส านักงาน ป.ป.ส.  ได้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของข้อมูล
ส าหรับพิสูจน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.1-32 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส านักงาน ป.ป.ส. (ทดแทน)  พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย 
แบบที่ 1  พร้อมลิขสิทธิ์ 

13 220,000 2,860,000 

2 อุปกรณ์ ระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย 
ระดับ Application (Layer 7) พร้อมลิขสิทธิ์ 

1 2,982,000 2,982,000 

3 ระบบ SIEM  พร้อมลิขสิทธิ์ และการติดตั้ง/
ฝึกอบรม 

1 6,794,000 6,794,000 

 รวม 12,636,000 
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5.1.8-2 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม (Threat intelligence) 
Threat Intelligence คือแหล่งข้อมูลทางด้านความปลอดภัยและภัยคุกคาม ที่องค์กร

ต่างๆ ควรจะต้องมีเอาไว้เพ่ือใช้รับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และรู้ตัวทันทีที่มีภัยคุกคาม
ลักษณะใหม่ๆ เกิดขึ้น เพราะงานรักษาความปลอดภัยทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งที่ส าคัญมากก็คือการแข่งกับเวลา
นั่นเอง ดังนั้น เพ่ือความพร้อมในการใช้งานของระบบสารสนเทศ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ในมิติของระบบ
การคัดกรองการสื่อสารข้อมูลที่ดีไม่เป็นขยะก่อนเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายใน ยังพบว่ามีช่องโหว่ จึงต้อง
ด าเนินการลดความเสี่ยง 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม (Threat intelligence) 

ส าหรับคัดกรองและคัดแยกส่วนที่เป็นการสื่อสารข้อมูลขยะออกไม่ให้ไปรบกวน
การท างานของอุปกรณ์ป้องกันบุกรุกชั้นนอก (DMZ) ในส่วนของอินเตอร์เน็ต
ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายใน ส านักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- ภายในปี 2563 ส านักงาน ป.ป.ส. สถิติการโจมตีบุกรุกในส่วนก่อนเข้าสู่ระบบ

เครือข่ายภายใน (DMZ) ลดลง  ระบบเครือข่ายสามารถให้บริการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกันในระบบเครือข่าย ของส านักงาน ป.ป.ส. ในส่วน

ให้บริการ Internet 
- จั ดหาและติ ดตั้ ง  ระบบตรวจสอบและต่ อต้ านภั ยคุ กคาม  ( Threat 

intelligence) 
- ท ด ส อบ ก า ร ใ ช้ ง า น  แ ล ะบู ร ณ า ก า ร เ ข้ า กั บ ร ะบ บ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ข อ ง  

ส านักงาน ป.ป.ส. 
- รับประกันคุณภาพการใช้งาน และให้บริการบ ารุงรักษา 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
ตาราง 5.1-33 แผนการด าเนินโครงการจัดหาระบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม (Threat 
intelligence) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ทบทวนเขตการป้องกันในระบบเครือข่าย ของ

ส านักงาน ป.ป.ส. ในส่วนให้บริการ Internet 
    

2 จัดหาและติดตั้ง ระบบตรวจสอบและต่อต้านภัย
คุกคาม (Threat intelligence) 

    

3 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่
เดิมของ ส านักงาน ป.ป.ส. 

    

4 การส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ     
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5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มี  ระบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม  (Threat 

intelligence) ที่ประสิทธิภาพ ในการกรอง ผู้เข้าใช้ระบบสารสนเทศ ส านักงาน 
ป.ป.ส.  ผ่านการให้บริการบนอินเตอร์เน็ตขั้นสูงสุด  

- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกันการโจมตีและคัดกรองการสื่อสารข้อมูลที่ดี
ไม่มีพฤติกรรมในการโจมตีระบบสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส.   ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.1-34 งบประมาณด าเนินการส าหรับ โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม 
(Threat intelligence) พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ระบบตรวจสอบและต่อต้านภัยคุกคาม 
(Threat intelligence) 

1 4,000,000 4,000,000 

2 การติดตั้งและฝึกอบรม 1 90,000 90,000 
 รวม 4,090,000 

 
5.1.9-2 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint 

Detection & Response) 
ในปัจจุบันการเฝ้าระวังการสื่อสารข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและปิดกั้นไฟล์ที่มี

พฤติกรรมต้องสงสัยหรือผิดแปลกไปจากปกติ โดยมีการแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ (Admins) ให้สามารถ
รับมือกับภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่มัลแวร์จะแพร่กระจายเข้าสู่เครื่อง และคัดกรองทราฟฟิค 
ควบคุมการใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชัน ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ใช้ รวมไปถึงการท า Blacklisting และ 
Whitelisting  มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องจัดหาติดตั้งไว้ใช้งานในองค์กร ส าหรับรับมือกับรูปแบบ
การใช้งานในลักษณะ Sosial Network และก าลังก้าวสู่ยุค  4G/5G  

1) วัตถุประสงค ์
- เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint 

Detection & Response)  ส าหรั บติ ดตั้ ง ค วบคู่ กั บ ระบบป้ อ งกั น ไ ว รั ส
คอมพิวเตอร์ ในการปกป้อง ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

2) เป้าหมาย 
- ภายในปี 2564  ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถค้นหาข้อมูลภัยคุกคาม ด้วยรูปแบบ

ของ OpenIOC หรือ YARA ได้  และตรวจจับข้อบ่ งชี้ ของการถูกโจมตี  
( Indicators of Compromise - IOC) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ของ
ผู้ใช้งานได้ 
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3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกัน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ในระบบเครือข่าย ของ

ส านักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
- จัดหาและติดตั้ง ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

(Endpoint Detection & Response) 
- ท ด ส อบ ก า ร ใ ช้ ง า น  แ ล ะบู ร ณ า ก า ร เ ข้ า กั บ ร ะบ บ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ข อ ง  

ส านักงาน ป.ป.ส. 
- รับประกันคุณภาพการใช้งาน และให้บริการบ ารุงรักษา 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-35 แผนการด าเนินโครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 
(Endpoint Detection & Response) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ทบทวนเขตการป้องกัน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ใน

ระบบเครือข่าย ของส านักงาน ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค 

    

2 จัดหาและติดตั้ง ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint Detection & 
Response)  

    

3 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่
เดิมของ ส านักงาน ป.ป.ส. 

    

4 การก าหนดค่าเริ่มต้นนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

    

5 การฝึกอบรม พร้อมการส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ     
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มี  ระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

(Endpoint Detection & Response) ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด  
- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถปกป้องข้อมูลและรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย ของ จ้าหน้าที่  ส านักงาน ป.ป.ส   ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

6) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.1-36 งบประมาณด าเนินการส าหรับ โครงการจัดหาระบบตรวจสอบภัยคุกคามบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Endpoint Detection & Response) พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 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 

 
5.1.10-2 โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง (Advanced Threat 

Protection : ATP) 
ภัยคุกคามในปัจจุบันมีพัฒนารูปแบบใหม่ๆต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น 

Advanced Persistent Threats, Advanced Targeted Attacks, Advanced Malware, Unknown 
Malware หรือ Zero-Day Attack ท าให้องค์กรส่วนใหญ่เริ่มรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้ยากขึ้นเรื่อยๆ 
ถึงแม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีอุปกรณ์ส าหรับป้องกันภัยคุกคามหลากหลายประเภท  ไม่ว่าจะเป็น Firewall, 
IPS, Anti-virus และอ่ืนๆ ซ่ึงแต่ละอุปกรณ์ก็สามารถท างานได้ดีในสว่นของมัน อย่างไรก็ตาม เมื่ออุปกรณ์
เหล่านั้นต้องมาเจอกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ การที่ต่างฝ่ายต่างท างาน ไม่มีการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน 
ท าให้เป็นเรื่องยากที่จะระบุและตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 
รวมทั้งการตรวจจับ Unknown และ Already-present Malware เชิงรุกและการ กักกันพร้อมจัดการ
เหตุการณ์ผิดปกติหลังจากเกิดการโจมตีโดยอัตโนมัติ บนระบบเครือข่าย และโซนติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายขององค์กร 

1) วัตถุประสงค์ 
- จัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสู งแบบต่อเนื่อง (Advanced Threat 

Protection : ATP) ติดตั้งใช้งานในโซนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครือข่าย
หลัก ของ ส านักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- ภายในปี 2563  ส านักงาน ป.ป.ส.  มีความสามารถในการวิเคราะห์การจู่โจมที่

ตรวจจับได้เข้ากับข้อมูลผู้โจมตีและแสดงรายละเอียดว่าผู้โจมตีเป็นใครและมี
ลักษณะการท างานแบบใด (Advanced Threat Intelligence)  ในเชิงลึกได้
อย่างน้อย ในการพิสูจน์ทราบ ใครเป็นผู้เบื้องหลังการโจมตี (Threat Actors) 

- ประเภทของการโจมตี  วิธีการโจมตี   Indicator of Compromise   วิธีการ
แก้ไขปัญหา ทั้งทางเน็ตเวิร์ค และทางซอฟท์แวร์(Network and Software 
Mitigation)  รายละเอียดของช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่ถูกใช้ในการโจมตี
(Exploit) และ Application ที่มีช่องโหว่ 
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3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกัน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบนระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. 
- จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง (Advanced 

Threat Protection : ATP) 
- ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิมของ ส านักงาน ป.ป.ส. 
- การก าหนดค่าเริ่มต้นนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บน

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- การฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมระบบ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-37 แผนการด าเนินจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง (Advanced Threat 
Protection : ATP) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ทบทวนเขตการป้องกัน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

และบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ ส านักงาน 
ป.ป.ส. 

    

2 จัดหาและติดตั้ง ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง
แบบต่อเนื่อง (Advanced Threat Protection : 
ATP) 

    

3 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบที่มีอยู่
เดิมของ ส านักงาน ป.ป.ส. 

    

4 การก าหนดค่าเริ่มต้นนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
และบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

    

5 การฝึกอบรม พร้อมการส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ     
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มี  ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง (Advanced 

Threat Protection : ATP) ที่มีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด  
- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถปกป้องข้อมูลและรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ ระบบเครือข่าย ของ  ส านักงาน ป.ป.ส   ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 

6) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.1-38 งบประมาณด าเนินการส าหรับ โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง
แบบต่อเนื่อง (Advanced Threat Protection : ATP)  พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 ระบบป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงแบบต่อเนื่อง 
(Advanced Threat Protection : ATP) 

1 7,297,400 7,297,400 

2 ติดตั้งพร้อมฝึกอบรม 1 959,790 959,790 
 รวม 8,257,190 

 
5.1.11-2 โครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล (SSL Inspection 

System) 
1) วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล (SSL Inspection 
System) พร้อมระบบ PKI และซอฟต์แวร์ระบบ Certification Authority 
(CA)  ส าหรับรองรับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถพัฒนาต่อ
ยอดใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ 

2) เป้าหมาย 
- ภายในปี 2564 ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบ PKI ที่รองรับการท าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแท้จริง  รวมถึงสามารถตรวจสอบการสื่อสารข้อมูลที่มี
การเข้ารหัสให้ทราบถึงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศ 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกัน ระบบสารสนเทศ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ที่ให้บริการ

ทั้ง Intranet และ internet  ที่จ าเป็นต้องเข้าและถอดรหัสการสื่อสารข้อมูล 
เพ่ือการตรวจสอบของ อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (Firewall) 

- จัดหาและติดตั้ ง  ระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล (SSL 
Inspection System) และระบบ PKI และซอฟต์แวร์ระบบ Certification 
Authority (CA)   

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

- การก าหนดค่าเริ่มต้นของระบบการท างาน Security Base Line 
- การฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมระบบ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.1-39 แผนการด าเนินโครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล (SSL 
Inspection System) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ทบทวนเขตการป้องกัน ระบบสารสนเทศ ของ 

ส านักงาน ป.ป.ส. ที่ให้บริการทั้ง Intranet และ 
internet  ที่จ าเป็นต้องเข้าและถอดรหัสการสื่อสาร
ข้อมูล เพ่ือการตรวจสอบของ อุปกรณ์ป้องกันการบุก
รุก (Firewall)  

    

2 จัดหาและติดตั้ง ระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการ
สื่อสารข้อมูล (SSL Inspection System) และระบบ 
PKI และซอฟต์แวร์ระบบ Certification Authority 
(CA)  รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จ านวน 
2,000 ลิขสิทธิ์ 

    

3 ทดสอบการใช้งาน และบูรณาการเข้ากับระบบป้องกัน
บุกรุก (Firewall) และ Web Application ที่มีอยู่เดิม
ของ ส านักงาน ป.ป.ส. 

    

4 การก าหนดค่าเริ่มต้นของระบบการท างาน Security 
Base Line 

    

5 การฝึกอบรม พร้อมการส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ     
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสารข้อมูล (SSL 
Inspection System) และระบบกระบวนการเข้ารหัสข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด ในการท า
ธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6) งบประมาณด าเนินการ 
ตาราง 5.1-40 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการจัดหาระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการสื่อสาร
ข้อมูล (SSL Inspection System) พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์ระบบตรวจสอบการเข้ารหัสการ
สื่อสารข้อมูล (SSL Inspection System) 

1 6,156,000 6,156,000 

2 อุปกรณ์ระบบ PKI และซอฟต์แวร์ระบบ 
Certification Authority (CA)  รองรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จ านวน 2,000 
ลิขสิทธิ์ 

1 10,058,000 10,058,000 

 รวม 16,214,000 
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5.1.12-2 โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile 
Device Management : MDM) 

ปัญหาของการใช้อุปกรณ์สื่อสารขององค์กร คือ ข้อมูลขององค์กรอยู่ในอุปกรณ์ส่วนตัว 
พอมีหลายอุปกรณ์ต้องการเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกัน จึงท าให้เกิดแนวคิดน าระบบคลาวด์ มาใช้งาน 
ถึงแม้ว่าองค์กรซื้อเครื่องให้พนักงาน พนักงานก็จะน าเครื่องนี้ไปใช้งานส่วนตัวด้วยเช่นกัน ดังนั้นประเด็น 
BYOD  จึงเกิดข้ึนมา   

Consumerization ท าการศึกษาวิจัยว่าใน 600 บริษัทชั้นน าในสหรัฐ เยอรมัน และ
ญี่ปุ่น มีองค์กรใดบ้างที่อนุญาตให้พนักงานใช้อุปกรณ์ส่วนตัวกับงานที่ท าอยู่ พบว่า  มีถึง 56% ที่อนุญาต 
แบ่ ง เป็ น  US 75% ส่ วน  ประ เทศญี่ ปุ่ น  ระวั ง เ รื่ อ งนี้ ม ากจึ งอนุญาติ เ พีย งแค่  36% เท่ านั้ น 
ดังนั้นองค์กรควรจะมีนโยบายควบคุมอุปกรณ์สื่อสารที่ท าการเชื่อมต่อกับทรัพยากรขององค์กร  
แต่ก่อนโทรศัพท์มือถือมีไว้แค่เพ่ือความบันเทิง แต่ปัจจุบันโทรศัพท์นั้นถูกน ามาใช้ในธุรกิจขององค์กร 

ส านักงาน ป.ป.ส. จึงด าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าระบบดังกล่าวมาใช้งาน 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้บริการผ่านมือถือขึ้น และมีแนวโน้มพัฒนาเพ่ิมเติม
พร้อมผู้ใช้เริ่มมีความสนใจต้องการน ามือถือส่วนตัวมาใช้ท างานมากขึ้น 

1) วัตถุประสงค์ 
- ศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile 

Device Management : MDM) โดยจัดหาระบบดังกล่าวมาติดตั้งใช้งาน และ
พัฒนาประยุกต์ใช้งาน 

2) เป้าหมาย 
- ภายในปี 2564 ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์จ าพวก  

BYOD ทั้งส่วนราชการ และส่วนตัว  ให้ใช้งานระบบสารสนเทศ และข้อมูล
ข้อสนเทศ มีมาตรฐานและปลอดภัย รองรับผู้ใช้งาน จ านวนไม่น้อยกว่า  2,000 
อุปกรณ ์

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ทบทวนเขตการป้องกัน ระบบสารสนเทศ ของ ส านักงาน ป.ป.ส. ที่ให้บริการสู่

ช่องทาง internet ลักษณะโมบาย หรือมือถือ  (Smart Phone) 
- ทบทวนการก าหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  ใน

ลักษณะโมบาย หรือมือถือ  (Smart Phone) ในส่วนของทางราชการและ
อุปกรณ์ส่วนตัว 

- จัดหาและติดตั้ง ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile Device 
Management : MDM) 

- การก าหนดค่าเริ่มต้นของระบบการท างาน Security Base Line 
- ทดสอบการใช้งาน  
- การฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมระบบ และผู้ใช้บริการ 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
ตาราง 5.1-41 แผนการด าเนินโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย 
(Mobile Device Management : MDM) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ทบทวนเขตการป้องกัน ระบบสารสนเทศ ของ 

ส านักงาน ป.ป.ส. ที่ให้บริการสู่ช่องทาง internet 
ลักษณะโมบาย หรือมือถือ  (Smart Phone) 

    

2 ทบทวนการก าหนดนโยบายการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยสารสนเทศ  ในลักษณะโมบาย หรือมือถือ  
(Smart Phone) ในส่วนของทางราชการและอุปกรณ์
ส่วนตัว 

    

3 จัดหาและติดตั้ง ระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์โม
บาย (Mobile Device Management : MDM) 

    

4 การก าหนดค่าเริ่มต้นของระบบการท างาน Security 
Base Line 

    

5 ทดสอบการใช้งาน     
6 การฝึกอบรมให้กับผู้ควบคุมระบบ และผู้ใช้บริการ     
7 การส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ     

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile/Smart 

Phone)  ที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
ของ ส านักงาน ป.).ส.  

- เจ้าหน้าที่  ส านักงาน ป.ป.ส สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ของส่วนตัว เข้าถึง
ข้อมูลข้อสนเทศ ด้านการปราบปรามยาเสพติด และข้อมูลที่จ าเป็นในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ได้รวดเร็วและทันทีร้อยละ 90 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.1-42 งบประมาณด าเนินการส าหรับ โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมการบริหาร
จัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile Device Management : MDM) พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย (Mobile 
Device Management : MDM) พร้อม
ลิขสิทธิ์ 

2,000 3,649 7,297,400 

2 การติดตั้งและฝึกอบรม 1 90,105 90,105 
 รวม 7,387,505 
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5.1.13-2 โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูลส าหรับ สพส. 
ในปจจุบันสถาบันส ารวจและติดตามพืชเสพติดมีการจัดเก็บขอมูลเปนจ านวนมาก 

(ปริมาณไมนอยกวา 20 TB และมีแนวโนมที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต) อาทิ ขอมูลแผนที่ขอมูลภาพ และ    
ขอมูลเสียง เพ่ือสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศที่ใชงานอยูในปจจุบัน ขอมูลดังกลาวมี ความ
ส าคัญตอการส ารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติดทั่วประเทศ จึงมีความจ าเปนตองมีการ ด าเนินการ
ส ารองขอมูลดังกลาวเพ่ือปองกันการเสียหายและสูญหายของขอมูล ในปจจุบันสถาบันส ารวจ และ
ติดตามพืชเสพติดมีระบบส ารองขอมูลชนิดเทปที่ใชงานมานานมีประสิทธิภาพไมเพียงพอท าใหการ 
ส ารองขอมูลขนาดใหญใชเวลาในการด าเนินการหลายวัน และการท างานของระบบส ารองขอมูลชนิดเทป 
ในบางครั้งมีปญหาหยุดการท างาน   ท าใหการส ารองขอมูลตองเริ่มด าเนินการใหม สงผลใหเวลาที่ใชใน
การ ส ารองขอมูลเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเปนการเสริมประสิทธิภาพและลดเวลาในการส ารองขอมูล จึงมี
ความจ าเปนตองเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองขอมูลและส ารองข้อมูลชนิดเทปที่มีอยู 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือปรับปรุงและเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองขอมูลของสถาบันส ารวจ และ

ติดตามการปลูกพืชเสพติด  
- เพ่ือจัดหาอุปกรณระบบส ารองขอมูลส าหรับสถาบันส ารวจและติดตามการ 

ปลูกพืชเสพติด 
2) เป้าหมาย 

- สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดมีระบบส ารองขอมูลที่ ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ  

- ระยะเวลาที่ใชในการส ารองขอมูลชนิดเทปลดลงไมนอยกวารอยละ50 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ศึกษาและทบทวนความตองการของปริมาณขอมูลที่ตองการส ารอง  
- จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง 

(Disaster Recovery Centre : DR) ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 3  
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารอง ณ สถาบันส ารวจและติดตาม   

การปลูกพืชเสพติด และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery Centre 
: DR) ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 3  

- จัดหาและติดตั้งระบบส ารองขอมูลชนิดเทป ณ สถาบันส ารวจและติดตาม   
การปลูกพืชเสพติด  

- ทดสอบการใชงานระบบและรับประกันคุณภาพการใชงานระบบส ารองขอมูล 
พรอมใหบริการบ ารุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
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   ตาราง 5.1-43 แผนการด าเนินโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูลส าหรับ สพส. 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและทบทวนความตองการของปริมาณขอมูล

ที่ตองการส ารอง 
    

2 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery 
Centre : DR) ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 

    

3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารอง ณ 
สถาบันส ารวจและติดตาม   การปลูกพืชเสพติด 
และศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารอง (Disaster Recovery 
Centre : DR) ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 3  

    

4 จัดหาและติดตั้งระบบส ารองขอมูลชนิดเทป    
ณ สถาบันส ารวจ และติดตามการปลูกพืชเสพติด 

    

5 ทดสอบการใชงานระบบและรับประกันคุณภาพ
การใชงานระบบ ส ารองขอมูล พรอมใหบริการ
บ ารุงรักษาตามเงื่อนไขการ รับประกัน 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- พ้ืนที่ส าหรับการจัดเก็บขอมูลส ารองมีขนาดลดลง 
- เวลาที่ใช้ในการส ารองขอ้มูลลดลง 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 
ตาราง 5.1-44 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการเสริมประสิทธิภาพระบบส ารองข้อมูลส าหรับ 
สพส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (x๘๖-based) ส าหรับ
ติดตั้งที ่DR   

2 1,183,900 2,367,800 

2 ลิขสิทธิ ระบบปฏิบัติการ VMware Standard 
Edition  

4 120,000 480,000 

3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองส าหรับติดตั้งที่ สพส. 1 3,500,000 3,500,000 

4 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองแบบ Storage Disk 
Shelf ส าหรับติดตั้งที่ DR 

1 2,800,000 2,800,000 

5 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์การท า Replication ของการ
ส ารองข้อมูล ส าหรับติดตั้งที่ สพส. และ DR 

1 1,400,000 1,400,000 

6 ตู้ส ารองข้อมูล (Tape Library (LTO-7))  1 2,100,000 2,100,000 
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ล าดับที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

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 เครือข่ายส าหรับส ารองข้อมูลต่อปี (เพ่ิมจากราคา
เช่า Link เดิม เป็น 50 Mbps)   

1 120,000 120,000 

 
 

5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย กฎระเบียบ กติกาและ  มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ

สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์สากล เพ่ืออ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมถึงสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้งานที่เพ่ิมข้ึนในอนาคต จัดท า
แผน งบประมาณ และแนวทางการขับเคลื่อน ให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 แผนงาน 6 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนงาน 1 : เพิ่มขีดความสามารถการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.2.1-1  โค ร งการจั ดท า แผนปฏิบั ติ กา รดิ จิ ทั ล  ส านั ก งาน  ป .ป .ส . ปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2560 – 2564 

ในปีงบประมาณ 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ.2560-2562 เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้
ส านักงาน ป.ป.ส. มีแผนจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย 4.0 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงปรับแผนฯ ดังกล่าวเป็น แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 – 2564 มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดที่ทันสมัย 
รวดเร็ว และถูกต้อง มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านยาเสพติดของอาเซียน  

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ส. มีทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนา และการลงทุน

ระบบสารสนเทศ โดยประเมินความเหมาะสม การวางแผนกลยุทธ์ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้มีความสอดคล้อง สามารถรองรับการด าเนินงาน
ตามภารกิจหลักทั้ง 4 แผนของส านักงาน ป.ป.ส. และรองรับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 

- เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
จัดขั้นตอนของแผนปฏิบัติงานตามล าดับของความส าคัญของกิจกรรม 
ตลอดจนก าหนดแนวทาง หรือ รูปแบบการพัฒนาที่มีความเหมาะสม 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-48 
 

2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนา และการลงทุนระบบ

สารสนเทศ โดยประเมินความเหมาะสม และวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ในอนาคต  

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลประเทศไทย 4.0 
- ศึกษาแผนดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม 
- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560-2564 
- จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.2-1 แผนการด าเนินโครงการแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาแผนปฏิบัติการดิจิทัลประเทศไทย 4.0     
2 ศึกษาแผนดิจิทัลกระทรวงยุติธรรม     
3 ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดปี 2560-2564 
    

4 จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ     
 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2560 – 2564 

ที่มีประสิทธิภาพ 
6) งบประมาณด าเนินการ 

- ด าเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. 
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5.2.2-1  โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของส านักงาน 
ป.ป.ส. 

 ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส. ) 
ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือส าคัญของ
การพัฒนา การบูรณาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมโยง   
ลดความซ้ าซ้อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการด าเนินงานต่าง  ๆ ภายในองค์กร เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา และรองรับการขยายงานของส านักงาน ป.ป.ส. ในอนาคต  

 จากเหตุดังกล่าวข้างต้น ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ส านักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบริหารยุทธศาสตร์
องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA ขึ้น ให้แก่บุคลากรภายในของส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท าสถาปัตยกรรมของ ส านักงาน ป.ป.ส. โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
สถาปัตยกรรมองค์กรในด้านกระบวนการภารกิจ (Business) และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology) อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการในอนาคต 

1) วัตถุประสงค์ 
- เ พ่ื อให้ เข้ า ใจแนวทางการจั ดท าสถาปั ตยกรรมองค์กร  ( Enterprise 

Architecture: EA) ที่เชื่อมโยงระหว่างพันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

- เพ่ือให้ทราบแนวทางการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริ
หารงานที่เป็นภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทาง
ธุรกรรมขององค์กร กลุ่มระบบงาน กลุ่มทางเทคนิค อย่างเป็นระบบตั้งแต่ใน
ระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็น
จริงด้วยวิธีบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูป
กระบวนการท างาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศของ
องค์กรด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลส าเร็จ 

2) เป้าหมาย 
- เป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างธุรกิจกับระบบไอซีที และบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องระหว่างกัน 
- เป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ และ

ระบบไอซีทีเพ่ือรองรับการท างานตามกระบวนการที่ก าหนด 
- เป็นเครื่องมือช่วยการใช้ระบบไอซีทีอย่างมีธรรมาภิบาล 
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- เป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมทั้ง
สาม ซึ่งได้แก่ Business architecture, Information 
Architecture และ Technology Architecture 

- เป็นเครื่องมือช่วยการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน 
เมื่อสถาปัตยกรรมส่วนอื่นขององค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง 

- ช่วยแก้ปัญหาของการลงทุนไอซีทีซ้ าซ้อนอันเกิดจากการบริหารจัดการไอซีที
อย่างไม่เป็นระบบ โดยเฉพาะขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับไอซีทีที่องค์กรได้
ลงทุนไปแล้ว 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ปี 2560 
 ฝึกอบรมหลักการพ้ืนฐานการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture : EA) และการจัดท าแผนผังกระบวนการขององค์กร 
(Business Process Model and Notation : BPMN)  

 จัดตั้งคณะท างานพิจารณาแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business 
Process Model and Notation : BPMN)  เพ่ือจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture : EA)  ด้านการบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ 

 ประชุมคณะท างานพิจารณาแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business 
Process Model and Notation : BPMN) ด้านการบริหารจัดการอย่าง
บูรณาการ 

 ฝึกอบรมและจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : 
EA) ด้านบริหารจัดการ ของส านักงาน ป.ป.ส. 

- ปี 2561 
 จัดท าแผนการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงาน ป.ป.ส. 

(Enterprise Architecture : EA)  
 ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ด้านบ าบัดรักษายาเสพติด 
 ด้านปราบปรามยาเสพติด 

 จัดท าแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business Process Model and 
Notation : BPMN)  ทั้ง 3 ด้าน 

 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) ทั้ง 3 ด้าน 
4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.2-2 แผนการด าเนินโครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดท าแผนการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (EA)          
2 จัดตั้งคณะท างานพิจารณาแผนผังกระบวนการของ

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

        

3 ฝึกอบรมหลักการพ้ืนฐานการจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise Architecture : EA) และการ
จัดท าแผนผังกระบวนการขององค์กร (Business 
Process Model and Notation : BPMN)  

        

4 จัดประชุมคณะท างานพิจารณาแผนผัง
กระบวนการขององค์กร (Business Process 
Model and Notation : BPMN) ด้านการบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการ 

        

5 ฝึกอบรมและจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) ด้านบริหาร
จัดการ ของส านักงาน ป.ป.ส. 

        

6 จัดท าแผนการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรของ
ส านักงาน ป.ป.ส. (Enterprise Architecture : 
EA) ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้าน
บ าบัดรักษายาเสพติด ด้านปราบปรามยาเสพติด 

        

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

        

8 จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) ทั้ง 3 ด้าน 

        

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มีสถาปัตยกรรมองค์กรที่ใช้สนับสนุนการท างานขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.2-3 งบประมาณด า เนินการ โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ของส านักงาน ป.ป.ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับที่ รายการ 
จ านว
นคน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 จัดโครงการฝึกอบรมหลักการพ้ืนฐานการ
จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture : EA) และการจัดท าแผนผัง
กระบวนการขององค์กร (Business Process 
Model and Notation : BPMN)  

120 5,000 600,000 

2 จัดฝึกอบรมและจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) 

40 15,600 624,000 

 รวม 1,224,000 
 

ตาราง 5.2-4 งบประมาณด า เนินการ โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ของส านักงาน ป.ป.ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับที่ รายการ 
จ านว
นคน 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนผัง
กระบวนการขององค์กร (Business Process 
Model and Notation : BPMN)  

40 17,500 700,000 

2 จัดฝึกอบรมและจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture : EA) 

40 17,500 700,000 

 รวม 1,400,000 
 
 
5.2.3-1 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถค้นหา และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับพฤติกรรมการใช้ระบบแบบ Social Network ที่เกิดขึ้นในผู้ใช้ส่วนมาก อาทิ แอพลิเคชัน 
Line โดยในโครงการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศแนวทางใหม่
ให้กับส านักงาน ป.ป.ส.  โดยมุ่ง เน้นให้ระบบสารสนเทศที่ รองรับภารกิจหลักทั้ ง 5 ด้าน คือ  
ด้านการปราบปราม ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านบ าบัดยาเสพติด ด้านความร่วมมือต่างประเทศ และ
ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านการปราบปรามนั้นจะเริ่มตั้งแต่ด้านการข่าวไปจนถึงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติการในภาคสนาม รวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารต้องการด้านการป้องกัน โดยหลักมุ่งเน้นไปที่
ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล และการรายงานข้อมูลจากพ้ืนที่ซึ่งท าอยู่แล้วในระบบ NISPA ในปัจจุบัน 
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แนวทางการพัฒนาระบบรูปแบบใหม่นี้  จะมุ่ ง เน้นการพัฒนาระบบที่ตรง ตาม 
ความต้องการจริง หรือ พฤติกรรมของผู้ใช้งาน ลดการน าเข้าข้อมูล และยังสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่
หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน และแบบที่ไม่มีโครงสร้าง อาทิ ข้อความ 
รูปภาพ วิดิโอ โดยโครงการนี้ เป็นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. ในการออกแบบ และพัฒนาระบบการข่าวไปจนถึง 
การจัดเตรียมข้อมูลให้กับการปฏิบัติการ และระบบการรวมรวมข้อมูลจากพ้ืนที่ขึ้นใหม่ โดยมีพ้ืนฐานมา
จากระบบต่าง ๆ ที่หลากหลายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิ ระบบ RI ระบบ SP ระบบ DrugNews และ 
ระบบ NISPA โดยที่การออกแบบระบบขึ้นใหม่จะน าการใช้ระบบ Social Network ซึ่งเหมือนการใช้ใน
แอพลิเคชัน Line เป็นระบบที่ใช้งานหลัก แต่เป็นระบบรูปแบบใหม่ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการสืบค้น  
ระบบแผนที่ การแสดงผลการสืบค้น และการบันทึกข้อมูล โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องท าการบันทึกข้อมูลใหม่ 
ระบบจะท าการรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาในระบบทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ อีกทั้ง 
การท างานของระบบก็จะช่วยให้การน าเข้าข้อมูลมีกระบวนการน าเข้าที่น้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ 
อาทิ ระบบจะทราบถึงต าแหน่ง วันเดือนปีของรูปภาพที่ถ่าย และบันทึกข้อมูลเก็บเข้าไปในระบบโดย
อัตโนมัติ ในส่วนของระบบเพ่ือสนับสนุนการปราบปรามนั้นระบบดังกล่าวจะสามารถสร้างเอกสาร หรือ 
จัดเตรียมข้อมูลที่พร้อมส าหรับการปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติ 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดจ้างที่ปรึกษา เพ่ือเป็นผู้แนะน าในการวิเคราะห์ ออกแบบ การพัฒนา 

และก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นใน
โครงการ โดยมีขอบเขตดังนี้ 
 ระบบสารสนเทศจะต้องใช้งานง่ายผ่านระบบ Social Network รูปแบบ

เช่นเดียวกับแอพลิเคชัน Line ที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย 

 สามารถลดการน าเข้าข้อมูลต่าง ๆ โดยการรวบรวมข้อมูล มาแสดงผลแก่
ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติให้มากที่สุด 

 สามารถบริหารจัดการ และรองรับการสืบค้นและแสดงผลข้อมูลที่อยู่ใน
รูปแบบขอ้มูลที่มีโครงสร้างของข้อมูลที่ชัดเจน และแบบที่ไม่มีโครงสร้าง 

 สามารถจัดเตรียมข้อมูลที่ต้องการในการปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติ 
2) เป้าหมาย 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. มีความรู้ความเข้าใจใน
การออกแบบ และพัฒนาระบบที่มีพ้ืนฐานมาจากเทคโนโลยีด้าน Social 
Network และระบบฐานข้อมูลที่รองรับได้ทั้งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่มี
โครงสร้างของข้อมูลที่ชัดเจน และแบบที่ไม่มีโครงสร้าง 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
- จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในการออกแบบและก ากับ

ดูแลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่ปรึกษามี
ขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ 
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 ให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
โครงการเพ่ือให้ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาระบบที่สามารถใช้งานผ่าน
ระบบสารสนเทศรูปแบบใหม่ โดยระบบดังกล่าวสามารถดึงข้อมูลได้จาก
ระบบต่าง ๆ มาใช้งานและบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่มี
โครงสร้างของข้อมูลที่ชัดเจน และแบบที่ไม่มี โครงสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ก ากับดูการโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
ตาราง 5.2-5 แผนการด าเนินโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและก ากับดูแลการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ล าดับที่ กิจกรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มีการจัดจ้างที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และ
ก ากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-6 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการออกแบบและก ากับดูแล 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ 
เดือน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาฯ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

   

1.1 ผู้จัดการโครงการ 4 105,000       420,000  
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 8 120,000        960,000  
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 120,000        960,000  
1.4 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 1 8 45,000        360,000  
1.5 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 2 8 45,000        360,000  

 รวม    3,060,000  



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-55 
 

5.2 .4 -1  โครงการจั ดท าแผนปฏิบั ติ การดิ จิทั ล  ส านักงาน ป .ป .ส . ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 – 2569 

เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ส. มีกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
นโยบาย/แผนงานองค์กร นโยบาย/แผนงานภาครัฐ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
สากล 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงาน ป.ป.ส. ให้สอดคล้องกับนโยบาย/

แ ผ น ง า น อ ง ค์ ก ร  น โ ย บ า ย / แ ผ น ง า น ภ า ค รั ฐ  แ ล ะ ทิ ศ ท า ง 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

- เ พ่ือใช้ เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- มีแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
- จัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นไปใน

ทิศทางที่เหมาะสมตามหลักวิชาการจ าเป็นจะต้องด าเนินการโดย  ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งที่ปรึกษาฯ ต้องด าเนินการดังนี้ 
 ประเมินความเหมาะสมและวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน  

 จัดท ารายงานการวิเคราะห์สภาพองค์กรด้านการประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันขององค์กร 

 ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ระบบคอมพิวเตอร์ (Software & Hardware)  ระบบเครือข่าย (Network)  

 จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ซึ่ง
แผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 
 วิสัยทัศนด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 แผนงานและโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งบประมาณด าเนินการและจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/

โครงการ 
4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง  5.2-7 แผนการด า เนิน โครงการ จั ดท าแผนปฏิบั ติ การดิ จิทั ล  ส านั กงาน  ป .ป .ส .  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  
ล าดับที่ กิจกรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 การวางแผนการด าเนินงานโครงการ     
2 การศึกษาวิเคราะห์ สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ปัจจุบัน  
    

3 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
4 ออกแบบและก าหนดสถาปัตยกรรมระบบ     
5 จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 - 2569 
    

 

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ส า นั ก ง าน  ป .ป .ส . มี แ ผนปฏิ บั ติ ก า ร ดิ จิ ทั ล  ป ร ะจ า ปี ง บประมาณ  

พ.ศ. 2565 – 2569 
 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.2-8 งบประมาณด าเนินการโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ส านักงาน ป .ป.ส.  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ 
เดือน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าจ้างท่ีปรึกษาฯ จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ส านักงาน ป.ป.ส.  

   

1.1 ผู้จัดการโครงการ 4 105,000       420,000  
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ 8 120,000        960,000  
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 120,000        960,000  
1.4 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 1 8 45,000        360,000  
1.5 นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส 2 8 45,000        360,000  
1.6 วิศวกรระบบอาวุโส 8 45,000        360,000  

 รวม    3,420,000  
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แผนงาน 2 : ผลักดันนโยบายการจัดท ามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
5.2.1-2 โครงการจัดท าแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
1) วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานกับอุปกรณ์ประมวลผลสารสนเทศเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- เพ่ือให้เกิดการร่วมมือในการป้องกันสินทรัพย์ขององค์กร 
2) เป้าหมาย 

- เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อ
องค์กร 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ศึกษาแนวทางการจัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้

งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ด าเนินการจัดท าร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการการบริหารจัดการการใช้

งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงาน ป.ป.ส.  
- จัดส่งร่างนโยบายฯ ให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งติดตามผล

และพิจารณาแก้ไขตามความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ เพ่ือผลักดันให้ผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บริหาร 

- ประกาศบังคับใช้นโยบายฯ กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในส านักงาน ป.ป.ส.      
ทราบ และติดตามตรวจสอบปัญหาที่เกิดข้ึนจากการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว 

- ปรับแก้ เพ่ิมเติม ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติ กรณีที่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.2-9 โครงการจัดท าแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดตั้งคณะท างาน                     
2 ศึกษาแนวทางการจัดท าร่าง

นโยบายการบริหารจัดการ และแนว
ปฏิบัติการใช้งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

                    

3 จัดส่งร่างฯ ให้ผู้บริหารพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
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ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4 ประกาศใช้นโยบาย                     
5 ปรับแก้ไข หรือ เพ่ิมเติม นโยบาย 

ให้รองรับกับนโยบายการบริหารงาน 
หรือสถานการณ์ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไป 

                    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มีคู่มือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

6) งบประมาณด าเนินการ  
- จัดท าโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. 

5.2.2-2 โครงการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ ในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงาน 

ป.ป.ส. 
- เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้  ในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ

ส านักงาน ป.ป.ส. ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุดต่อองค์กร 
- เพ่ือก าหนดทิศทางและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการใช้งานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยให้สอดคล้องตามภารกิจขององค์กร และไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2) เป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ส. เกิดความตระหนักรู้ ในการใช้งานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. ให้เกิดประสิทธิภาพต่อตนเอง และองค์กร 
- เจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ส. มีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล     

ของส านักงาน ป.ป.ส. 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีทิศทางการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ชัดเจน     

เป็นรูปธรรม 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- จัดตั้งคณะท างานเพ่ือสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้าน     
เทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงาน ป.ป.ส. 

- ศึกษาแนวทางการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์ 
- จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงาน 

ป.ป.ส. 
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- ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนที่ได้วางไว้ 
- ตรวจสอบทบทวนการด าเนินกิจกรรมให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
- จัดฝึกอบรม หรือ สัมมนา แนวปฏิบัติในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ 

การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงาน ป.ป.ส.  
- เผยแพร่แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
- ระดมการมีส่วนร่วมและลงสูภาคปฏิบัติด้วยการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ     

ส ารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 
- รวบรวม สรุป รายงานผลการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารรับทราบ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
ตาราง 5.2-10 แผนการด าเนินโครงการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการใช้งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของส านักงาน ป.ป.ส. ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดตั้งค าสั่งคณะท างานฯ                     
2 ศึกษา วางแผน จัดหาแนวทางใน

การประชาสัมพันธ์ 
                    

3 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการ
รับรู้  การใช้งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ของส านักงาน ป.ป.ส. 

                    

4 จัดฝึกอบรม หรือ สัมมนา แนว
ปฏิบัติในการสร้างความตระหนัก 
ความเข้าใจ การใช้งานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงาน 
ป.ป.ส.  

                    

5 รวบรวม สรุป และรายงานผลการ
ประช า สั ม พัน ธ์ ฯ  ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร
รับทราบ 

                    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจในการใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักงาน ป.ป.ส. ให้กับเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ป.ป.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนเจ้าหน้าที่ส านักงาน 
ป.ป.ส. ทุกคน ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

6) งบประมาณด าเนินการ 
- จัดท าโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. 
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5.3   ยุทธศาสตร์ที่  3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร การ
ปฏิบัติงาน และการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล  

จะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ  ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้  มี
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ตลอดจนพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ  
เพ่ือรองรับการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่  ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงาน 17 
โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
แผนงาน 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างบูรณาการ 

5.3.1-1 โ ค ร ง ก า ร พัฒน า ร ะบบ  Web Service ใ ห้ ก า ร บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล  เ พื่ อ ร อ ง รั บ 
e-Government 

ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านมาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการ แต่จากนโยบาย และทิศทางการพัฒนาระบบ e-Government ของรัฐบาล ส านักงาน ป.ป.ส. 
จ าเป็นจะต้องมีการออกแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ 
อาทิ ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่มีการน าเสนออยู่แล้วในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Website ของส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือ
เป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว โครงการนี้เป็นโครงการออกแบบและ
พัฒนาระบบ Web Service เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นสาธารณะกับหน่วยงาน หรือ องค์กรต่าง ๆ ที่
ต้องการข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางนโยบาย e-Government ของรัฐบาลที่ต้องการให้บริการ
ข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบ Web Service ที่พร้อมให้บริการข้อมูลที่

สามารถให้บริการได้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ประกอบด้วย  
 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ

ภาครัฐ (Linkage Center)  

 จัดท าระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความม่ันคง   

 การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล กับ ส านักงานอัยการสูงสุด 

 โครงการเชื่อมโยงระบบคดีอาญา (เฉพาะคดียาเสพติด 6-41/6-42)   
2) เป้าหมาย 

- มีระบบ Web Service ที่พร้อมให้บริการข้อมูลที่สามารถให้บริการให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
- เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาระบบ Web 

Service โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ 
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 ออกแบบ และก าหนดข้อมูล ระดับ และเงื่อนไขของการเข้าถึงข้อมูลของ 
แต่ละ Service  

 พัฒนาระบบ Web Service ที่ถูกออกแบบไว้  

 ทดสอบการเรียกใช้ Service หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ตามเงื่อนไขการเข้าถึง
ข้อมูลที่ก าหนดไว้ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.3-1 แผนการด าเนนิโครงการพัฒนาระบบ Web Service ให้การบริการข้อมูล เพื่อรองรับ 
e-Government 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ  Web 
Service ให้การบริการข้อมูลเพ่ือ
รองรับ e-Government 

                    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ส านักงาน ป .ป.ส. มีระบบ Web Service ให้การบริการข้อมูลเพ่ือรองรับ  
e-Government 

6) งบประมาณด าเนินการ 
- พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. 

 

แผนงาน 2 : ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการปราบปราม ป้องกัน และบ าบัดรักษา 
ยาเสพติด โดยมีพ้ืนฐานมาจากระบบต่าง ๆ ที่หลากหลายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิ ระบบ NISPA ระบบ RI 
ระบบ SP และระบบ DrugNews ทั้งนี้รวมถึงวิธีการท างานของระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน อาทิ ระบบ I2 ระบบ Investigator ระบบ VisualLink และระบบแผนที่ GIS ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Social Network และเทคโนโลยีระบบฐานข้อมูลที่
สามารถรองรับการบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้งแบบที่เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง  
โดยการพัฒนาระบบ INIS ดังกล่าวจะเน้นการพัฒนาระบบที่ใช้งานได้ง่ายคล้ายกับแอพลิเคชัน Line ที่ใช้
งานอยู่อย่างแพร่หลาย การน าเข้าข้อมูล และน าเสนอข้อมูลที่อัจฉริยะ กล่าวคือ ระบบจะช่วยน าข้อมูลที่
คาดว่า ผู้ใช้งานต้องการน าเสนอแบบอัตโนมัติ เพ่ือให้ผู้ใช้งานลดขั้นตอนการน าเข้าข้อมูล อีกทั้งยัง
สามารถน าเข้าข้อมูลได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้าง รวมถึงรูปภาพ และวิดิโอต่าง ๆ ที่
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เกี่ยวข้อง โดยระบบสามารถสืบค้นได้ อย่างสะดวก คล้ายกับการท างานของ Search Engine ที่สามารถ
ค้นหาโดยใช้ประโยคทั่ว ๆ ไปได้ การน าเสนอผลของการค้นหาสามารถแสดงผลได้หลากหลายรูปแบบ  
ทั้งแบบข้อความ หรือ ภาพที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้งานสามารถให้ระบบจัดเก็บข้อความที่สนทนาเข้าไปใน
ฐานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ เพ่ือลดการน าเข้าข้อมูลที่ซ้ าซ้อนได้อีกด้วย และสุดท้ายระบบที่พัฒนาขึ้นจะ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศภายในส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือการบูรณาการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ลดการซ้ าซ้อน และปัญหาต่าง ๆ ของข้อมูล  

1) วัตถุประสงค์ 
- เ พ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics 

Information Systems: INIS) ให้รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ ์

2) เป้าหมาย 
- มีระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics Information 

Systems: INIS) 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

- เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. พัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ 
 ร่วมกับที่ปรึกษาฯ เพ่ือออกแบบ และก าหนดขอบเขตการพัฒนา 

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ย า เ ส พ ติ ด อั จ ฉ ริ ย ะ  (Intelligent Narcotics 
Information Systems: INIS)  
 ออกแบบกา รน า เ ข้ า ข้ อ มู ล  โ ด ย มุ่ ง เ น้ น ก า ร ลดขั้ น ตอน 

การน าเข้าข้อมูล 
 ออกแบบการใช้ งานระบบที่ ใช้ งานง่ าย มีความสะดวกใน 

การน าเข้าข้อมูล 
 ออกแบบการน าเข้าข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ รูปภาพ วิดิโอ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics 
Information Systems: INIS) ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

 ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent 
Narcotics Information Systems: INIS) 

 พัฒนาการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ปัจจุบัน 
 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-2 แผนการด าเนินโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ 
(Intelligent Narcotics Information Systems: INIS) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ออกแบบ ระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent 

Narcotics Information Systems: INIS) 
    

2 พัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics 
Information Systems: INIS) 

    

3 ทดสอบการใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent 
Narcotics Information Systems: INIS) 

    

4 น าไปใช้งาน     
5 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
6 การน าระบบไปใช้งาน     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- มีระบบสารสนเทศยาเสพติดอัจฉริยะ (Intelligent Narcotics Information 
Systems: INIS) 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

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

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 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 ครุภัณฑ์ของส านักงาน ป.ป.ส. มี

การจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบ เมื่อมีการเคลื่อนย้าย หรือ เปลี่ยนแปลง จะท าได้ติดตามได้ยาก รวมถึง  
การเรียกดูข้อมูลวัสดุ หรือครุภัณฑ์ท าได้ยาก และใช้เวลานาน โครงการพัฒนาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ จึงพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับการติดตามวัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดของส านักงาน ป.ป.ส. ด้วย 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (Radio frequency identification: RFID) 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาพัฒนาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของส านักงาน 

ป.ป.ส. 
2) เป้าหมาย 

- มีระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่
ส านักงาน ป.ป.ส. 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้พัฒนาจะต้อง
ด าเนินการตามขอบเขตดังนี้ 
- ด าเนินการศึกษากระบวนการ และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน 
- ศึกษาความต้องการ และออกแบบระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- พัฒนาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 รองรับการใช้งานแบบ Web Application 

 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และสืบค้นข้อมูลวัสดุครุภัณฑ์ 

 สามารถค้นหาวัสดุครุภัณฑ์ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยการสแกน   
อาร์เอฟไอดี (Radio frequency identification: RFID) 

 สามารถแก้ไขที่อยู่ และสถานะของวัสดุครุภัณฑ์ได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
โดยการสแกนอาร์เอฟไอดี (Radio frequency identification: RFID) 

 สามารถก าหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบได้ 

 สามารถออกรายงานรายละเอียดวัสดุครุภัณฑ์ สถานที่จัดเก็บ และสถานะ
วัสดุครุภัณฑ์ได้ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.3-4 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 

ล าดับที่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษา และกระบวนการท างาน     
2 จัดหาระบบติดตามวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์     
3 ติดตั้งและทดสอบระบบ     
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ล าดับที่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 
4 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
5 น าระบบไปใช้งาน     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- มีระบบบริหารจัดการและติดตามวัสดุครุภัณฑอิ์เล็กทรอนิกส์ 
6) งบประมาณด าเนินการ 

 
ตาราง 5.3-5 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล ำดับที่ รายการ จ ำนวน รำคำต่อหน่วย รำคำรวม 
1 ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ 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 แบตเตอรี่ส ารองเครื่องอ่าน 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 

9 หมึกพิมพ์บาร์โค้ต ชนิดเรซิ่น  15 
ชุด 

280 4,200 

10 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 1 
เครื่อง 

130,000 130,000 

ราคารวม 5,914,500 
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5.3.3-2 โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด 
(Intelligent Data Warehouse for Narcotic Analytics) 
  ส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีการด าเนินการจัดหาระบบคลังข้อมูลเพ่ือการด าเนินการ 
ด้านยาเสพติด (Data Warehouse) เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบข้อมูลส าหรับการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของประเทศ ระบบดังกล่าวได้มีการจัดหาและติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2550 
ปัจจุบันพบว่าเครื่องแม่ข่ายที่ใช้งานมีความล้าสมัยไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบปัญหาด้านการบ ารุงรักษา ส่งผลให้ระบบคลังข้อมูลที่ไม่อยู่ไม่สามารถท างานร่วมกับ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และ Internet Browser รุ่นใหม่ ท าให้การประมวลผลและแสดงผลข้อมูล
มีความล่าช้า และปัญหาด้านมิติมุมมองต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถจะแสดงข้อมูลยุทธศาสตร์    
ต่าง ๆ ได้ เช่น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
ตลอดจนภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน เพ่ือให้ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบ
คลังข้อมูลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง และง่ายต่อการบ ารุงรักษา สามารถตอบสนองการเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่และระบบสารสนเทศใหม่ที่จะมีการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาระบบคลังข้อมูลใหม่เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของส านักงาน 
ป.ป.ส. ในอนาคต 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้มีส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะที่มีข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน รองรับการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอรายงานสารสนเทศ  
การวางแผนและการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 

2) เป้าหมาย 
- ในระยะเวลา 3 ปีระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด

ของส านักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
พร้อมในการให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาท าการ 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- จัดหาและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายส าหรับการใช้งาน และการพัฒนาะรบบ รวมถึง

พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับระบบระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูลยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. ณ ส านักงาน ป.ป.ส. ดินแดง 

- พัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด ประกอบไป
ด้วยการศึกษาระบบงานและข้อมูลที่มีอยู่ การออกแบบระบบและข้อมูลใหม่ 
รวมถึงการโอนย้ายหรือการเชื่อมข้อมูลจากคลังข้อมูลเดิม 

- ทดสอบการใช้งานระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติด
และบูรณาการเข้ากับระบบเดิมที่มีอยู่ 

- ฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานและดูแลรักษาระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- รับประกันคุณภาพการใช้งานระบบ พร้อมให้บริการบ ารุงรักษาตามเงื่อนไขการ
รับประกัน 
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4) แผนการด าเนินการโครงการ 
 
ตาราง 5.3-6 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
ยาเสพติด (Intelligent Data Warehouse for Narcotic Analytics) 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2562 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาและติดตั้งเครื่องแม่ข่ายส าหรับการใช้งาน และ
การพัฒนาะรบบ รวมถึงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลส าหรับ
ระบบระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือ 

        

2 พัฒนาระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
ยาเสพติด ประกอบไปด้วยการศึกษาระบบงานและ
ข้อมูลที่มีอยู่ การออกแบบระบบและข้อมูลใหม่ รวมถึง
การโอนย้ายหรือการเชื่อมข้อมูลจากคลังข้อมูลเดิม 

        

3 ทดสอบการใช้งานระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการ
วิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดและบูรณาการเข้ากับระบบ
เดิมที่มีอยู่ 

        

4 ฝึกอบรมบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้
งานและดูแลรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        

5 รับประกันคุณภาพการใช้งานระบบ พร้อมให้บริการ
บ ารุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 

        

6 พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน         
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการ 

- ภายในปี 2561 ระบบคลังข้อมูลอัจฉริยะเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลยาเสพติดของ
ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ให้บริการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาท าการ 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.3-7 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ยาเสพติด 
ระยะที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ส าหรับการใช้งานจริง  

2 1,450,000 2,900,000 

2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับทดสอบ 
และพัฒนาระบบ 

1 1,450,000 1,450,000 

3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1 650,000 650,000 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

4 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คลังข้อมูล และซอฟต์แวร์
วิเคราะห์ธุรกิจ 

1 10,200,000 10,200,000 

5 ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน 1 11,000,000 11,000,000 
   รวม 26,200,000 

 

ตาราง 5.3-8 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ยาเสพติด 
ระยะที ่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 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) 
   ส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีการน าระบบบัญชีผู้ใช้งาน Active Directory (AD) มาใช้งาน 
ด้านการควบคุม บริหาร   การใช้งานทรัพยากรคอมพิวเตอร์จากจุดศูนย์กลางภายใต้โดยเมนของส านักงาน 
ป.ป.ส. และให้บริการบัญชีผู้ใช้งาน (User Account)/รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ (Client) และระบบสารสนเทศต่างๆ ของส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ผู้ใช้งาน (Client) ส านักงาน ป.ป.ส. ส่วนใหญ่ท าการเชื่อมต่อเข้ากับระบบ AD  
  ปัจจุบัน มีผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้งานส าหรับเข้าใช้ระบบสารสนเทศส านักงาน ป.ป.ส. ที่เป็น
เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ทั้งปฏิบัติงานในส านักงานและภาคสนาม และที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอก 
ซึ่งการเปลี่ยนหรือจัดการรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้งานด้วยตนเองนั้น ถูกจ ากัดเฉพาะการใช้ งานผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับโดเมนของส านักงาน ป.ป.ส. เท่านั้น หรือต้องอาศัยการติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบผ่านช่องทางอ่ืนๆ  ในการเปลี่ยน รีเซ็ต หรือปลดล็อครหัสผ่าน ท าให้ไม่มีความ
สะดวก เหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร อนึ่ง รหัสผ่านที่ ป.ป.ส. ออกให้กับผู้ใช้งานแต่
ละราย ถือเป็นความลับส่วนบุคคลที่ใช้พิสูจน์ตัวตนเข้าถึงหรือใช้งานระบบสารสนเทศของส านักงาน 
ป.ป.ส. อันเป็นข้อมูลหรือความลับของทางราชการในแต่ละระดับ      จึงจะต้องให้ความส าคัญด้าน
มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้ใช้งาน ตลอดจนลดช่องโหว่และความเสียง
ในการถกูบุกรุก โจมตีระบบ จากผู้ไม่ประสงค์ดี  
   ส านักงาน ป.ป.ส. เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มี โครงการจัดซื้อจัดหาและ
ติดตั้งระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Password Self-Service) ที่มีประสิทธิภาพ ให้
ผู้ใช้งานมีช่องทางในการจัดการรหัสผ่านส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และให้เป็นไปตามมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ส.  

1) วัตถุประสงค์ 
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- เพ่ือจัดซื้อจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง 
(Password Self-Service) ส าหรับส านักงาน  ป.ป.ส. ให้ผู้ ใช้งาน (Users) 
สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง อย่างสะดวกและปลอดภัย 

2) เป้าหมาย 
-  บังคับใช้นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือ

ลดช่องโหว่ในการ   ถูกโจมตีสู่ระบบเครือข่ายและระบบพิสูจน์ตัวตน 
-  มีช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถ เปลี่ยน/รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง 
-  มีช่องทางให้ผู้ใช้งานสามารถ ปลดล็อคบัญชีผู้ใช้งาน กรณีใส่รหัสผ่านผิดเกิน

กว่า 5 ครั้งแล้วบัญชีผู้ใช้งานถูกระงับการใช้งานเข้าระบบ 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ด าเนินการศึกษาระบบปัจจุบันของส านักงาน ป.ป.ส. 
- ด าเนินการออกแบบระบบ Password Self-Service 
- ด าเนินการติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย Password Self-Service 
- ด าเนินการลงทะเบียนให้ผู้ใช้งานด้วยอีเมล์ 
- ด าเนินการน าร่องบังคับใช้ระบบ Password Self-Service กับ ศทส.  
- ด าเนินการเปิดใช้งานระบบ Password Self-Service กับทั้งผู้ใช้งานส านักงาน 

ป.ป.ส. และผู้ใช้งานหน่วยงานภายนอก 
- อบรมการใช้งานระบบ Password Self-Service ให้กับผู้ ใช้ งานภายใน 

ส านักงาน ป.ป.ส. และผู้ดูแลระบบ 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.3-9 แผนการด าเนินโครงการระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง (Password 
Self-Service)  

ล าดับที่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาระบบและออกแบบระบบ     
2 ติดตั้งระบบและใช้งาน     
3 อบรมการใช้งาน     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มี ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ ใช้งานด้วยตนเอง 
(Password Self-Service)  

6) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.3-10 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ใช้งานด้วยตนเอง 
(Password Self-Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ระบบบริหารจัดการรหัสผ่านผู้ ใช้งานด้วย
ตนเอง (Password Self-Service) 

2,500 400 1,000,000 

2 ระบบปฏิบัติการ Windows Server 201๖ 
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     
ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ส. 

รวมถึงบุคคลภายนอก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันขาดระบบที่
จะช่วยในการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรม และการให้บริการข้อมูลด้านการฝึกอบรม โดยปัจจุบัน
ข้อมูลดังกล่าว ได้มีการจัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสาร ไม่มีการน าเข้าข้อมูลลงระบบสารสนเทศ ท าให้มี
ปัญหาในด้านการสืบค้น หรือ วางแผนการฝึกอบรมในครั้งถัดไป 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาระบบบริหารบริหารบุคลากร     

2) เป้าหมาย 
- มีระบบบริหารจัดการบริหารบุคลากร ให้บริการข้อมูล และข้อมูลส าหรับ

วางแผนงานด้านการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ส. 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

- โครงการระบบบริหารจัดการบริหารบุคลากร สามารถบันทึกประวัติการ
ฝึกอบรมของส านักงาน ป.ป.ส. รายละเอียดหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่เคยมีการ
ฝึกอบรม โดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าดูข้อมูลประวัติการฝึกอบรมของตัวเองได้ 
รวมถึงประวัติวิทยากรที่เคยมาฝึกอบรม การใช้สถานที่ฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการวางแผนฝึกอบรมในครั้งถัดไป รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนบนระบบ
จัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 

 ด าเนินการศึกษากระบวนการ และรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน 

 ศึกษาความต้องการ และออกแบบระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม  

 พัฒนาระบบบริหารจัดการการฝึกอบรม 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.3-11 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคลากร     

ล าดับที่ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษา และวิเคราะห์     
2 ออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ     
4 ติดตั้งและทดสอบระบบ     
5 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
6 น าระบบไปใช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- มีระบบบริหารจัดการบริหารบุคลากร เพ่ือรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ 

ส านักงาน ป.ป.ส 
6) งบประมาณด าเนินการ 

- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. 

 5.3.6-2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางโทรศัพท ์(IT Call Center Support System) 

ปัจจุบันส านักงาน ป .ป .ส . มีส่วนเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการและระบบบริการ 
ความช่วยเหลือเป็นหน่วยงานซึ่งให้บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งานภายในส านักงาน ป .ป.ส. 
อย่างไรก็ตาม จากสภาพการใช้งานปัจจุบันซึ่งมีอัตราการใช้งานเพ่ิมมากขึ้น การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยหนึ่ง
ซึ่ งสามารถสนับสนุนเ พ่ือให้ผู้ ใช้งานเกิดความสะดวกสบาย  และใช้งานระบบสารสนเทศได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการการช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (Help Desk) 
- เพ่ือพัฒนาการให้ระบบให้บริการการช่วยเหลือผู้ใช้งาน (Help Desk) ให้

สามารถตอบสนองการ ให้ บริ การแก่ ผู้ ใ ช้ ง าน ได้ อย่ า งรวด เร็ ว  และ 
มีความถูกต้อง 

2) เป้าหมาย 
- มีระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการให้บริการการช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Help Desk) 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 
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- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางโทรศัพท ์(IT Call Center Support System) โดยผู้พัฒนาจะต้อง
ด าเนินการตามขอบเขตดังนี้ 

 สามารถให้บริการข้อมูลเสียงทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 

 สามารถรับฝากข้อความได้ 

 สามารถบันทึกข้อความสนทนาได้ 

 สามารถโอนสายไปยังผู้ที่เก่ียวข้องได้ 

 ระบบรับ-ส่งข้อความอัตโนมัติ 

 จัดท ารายงานเชิงสถิติแบบ Real-time 

 จัดท ารายงานทางสถิติเพ่ือรายงานผู้บริหาร 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-12 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ศทางโทรศัพท์ (IT Call Center Support System) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดหาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางโทรศัพท์ 

(IT Call Center Support System) 

    

2 ติดตั้งและทดสอบระบบ      
3 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
4 การน าระบบไปใช้งาน     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ส านักงาน ป .ป .ส . มีระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทางโทรศัพท ์(IT Call Center Support System) 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.3-13 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางโทรศัพท ์(IT Call Center Support System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Call Center) 

1 1,500,000 1,500,000 

 รวม 1,500,000    
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5 .3 .7 -2  โค รงการพัฒนาระบบการช า ระ เ งิ น อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ส านั ก งาน  ป .ป .ส .  
(ONCB Payment)  

ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. มีการด าเนินการธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบเอกสาร 
กล่าวคือการรับจ่ายเงินยังอยู่ในรูปแบบของการโอนเงินหรือเช็ค ด้วยทิศทางของประเทศที่มุ่งสู่   
Digital Economy ซึ่ งหนึ่ ง ในเป้าหมายคือการส่ง เสริมการท าธุ รกรรมทางการเงินผ่ านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีโครงการ e-Payment ภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ที่สนับสนุนการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ควบคู่กับการรับจ่ายเงินกับประชาชน ลดความซ้ าซ้อนและความผิดพลาดในการด าเนินการ และเป็นการ
ป้องกันการทุจริตในการรับจ่ายเงินด้วยเงินสด เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ และอ านวยความ
สะดวกด้านธุรกรรมทางการเงินระหว่างส านักงาน ป.ป.ส. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
หรือประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน ป.ป.ส. โดยที่ระบบ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะมีการต่อเชื่อมกับระบบการง่ายสินบนเงินรางวัล และมีความพร้อม
ส าหรับการต่อเชื่อมกับระบบ e-payment ของภาครัฐ เพ่ือรองรับธุรกรรมทางเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต (หมายเหตุ การพัฒนาระบบเพ่ือเชื่อมต่อกับ e-Payment Gateway ของภาครัฐ ต้อง
รอความชัดเจนจากภาครัฐในส่วนของข้อมูลที่ต้องใช้ในการแลกเปลี่ยน เพ่ือรองรับธุรกรรมทางการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์) 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน ป.ป.ส.  รองรับ  

e-Payment ภาครัฐ 
2) เป้าหมาย 

- มีระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน ป.ป.ส. ที่รองรับ e-Payment 
ภาครัฐ 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
- โครงการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน ป.ป.ส. เป็นการจัด

จ้างพัฒนาระบบ/พัฒนา ระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน ป.ป.ส. 
เพ่ือสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส านักงาน ป.ป.ส. 
และหน่วยงานภาครัฐหรือประชาชน โดยต้องด าเนินการตามขอบเขตดังต่อไปนี้ 

 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างส านักงาน 
ป . ป . ส .  แ ล ะ ร ะบ บ  e-Payment Gateway ที่ จ ะ พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย
กระทรวงการคลัง 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
รหัสเฉพาะส าหรับระบุตัวบุคคล อาทิ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ให้สอดคล้องกับโครงการ e-Payment ภาครัฐ กระทรวงการคลัง 

 เชื่อมต่อกับระบบ e-Payment Gateway ของกระทรวงการคลังและ
ทดสอบการใช้งาน 

 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน 
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4) แผนการด าเนินโครงการ 
ตาราง 5.3-14 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน ป.ป.ส.  

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของข้อมูลส าหรับการเชื่อมต่อกับ

ระบบ Gateway ของกระทรวงการคลัง 
    

2 ออกแบบระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรหัสเฉพาะส าหรับ
ระบุตัวบุคคล อาทิ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

    

3 พัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์     
4 ติดตั้งและทดสอบระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์     
5 การฝึกอบรมผู้ใช้งาน     
6 การน าระบบไปใช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ONCB Payment) 

6) งบประมาณด าเนินการ 
 

ตาราง 5.3-15 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักงาน ป.ป.ส. (ONCB Payment) ปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าพัฒนาระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์
ส านักงาน ป.ป.ส. (ONCB Payment) 

1 2,000,000 2,000,000 

 รวม 2,000,000    
 

*หมายเหตุ โครงการนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อโครงการ e-Payment Gateway ของภาครัฐแล้วเสร็จ 

5.3.8-2 โครงการพัฒนาระบบศูนย์ประสำนงำนแม่น  ำโขงปลอดภัย 
สืบเนื่องจากปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดบริเวณล าน้ าโขงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและ

ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภาพรวมของประเทศต่างๆ ที่อยู่บริเวณล าน้ าโขง ท าให้เกิดความร่วมมือใน
โครงการแม่น้ าโขงปลอดภัยซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันของ 4 ประเทศ คือ จีน สปป.ลาว เมียนมา และ
ไทย เริ่มโครงการระยะแรกโดยจีนเป็นเจ้าภาพในปี 2556 ผลการปฏิบัติงานตามโครงการปฏิบัติการร่วม
แม่น้ าโขงปลอดภัยประสบความส าเร็จอย่างดีโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่ร่วม 
และในปี 2558 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัยที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จอย่างดี มีผลการจับกุมยาเสพติดและสามารถสกัดกั้น
สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าในยังแหล่งผลิตได้ในปริมาณมาก 

จากผลของความส าเร็จดังกล่าว ส่งผลให้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 คณะรัฐมนตรี มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ระหว่างสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย 
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ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และเพ่ือให้การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา    
ยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศเห็นพ้อง
ต้องกันว่าควรก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่น้ าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี 
(พ.ศ. 2559-2561) ประกอบด้วยแผนงานและกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ (1) การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัีณฑ์ 
และอุปกรณ์ผลิตยาเสพติดมิให้เข้ามายังแหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า รวมถึงการลักลอบล าเลียง
อาวุธปืนและเครื่องกระสุน (2) การสกัดก้ันการค้ายาเสพติดตามล าน้ าโขงและเส้นทางบก (3) การก าหนด
กลุม่เป้าหมายนักค้ายาเสพติดและพ้ืนที่เป้าหมายส าคัญเพ่ือการสืบสวนสอบสวนและปราบปราม (4) การ
เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ (5) การสนับสนุนการพัฒนาทางเลือก
ส านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) และการสร้างภาคีพันธมิตรร่วม และ (6) 
การพัฒนาโครงสร้าง กลไกและการจดัการ การพัฒนางานการข่าวและฐานข้อมูล 

 ส านักงาน ป.ปส. ได้พัฒนาระบบศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัยขึ้น  เพ่ือรองรับ
มาตรการและแผนงานในการแก้ไขปัญหาตามแผนแม่น้ าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 
2559-2561) เมื่อปี 2558 และใช้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสารและเป็นฐานข้อมูล
กลางและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถใช้ร่วมกันในศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัยของทั้ง 6 
ประเทศ ระบบฯ ดังกล่าวใช้งานผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งแต่ละประเทศสามารถน าเข้าข้อมูล(ข้อความและ
รูปภาพ) ผลการปฏิบัติงาน การจับกุมยาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น 
ด่านตรวจ/จุดสกัด ท่าเรือ เป็นต้น โดยระบบรองรับการน าเข้าข้อมูลด้วยภาษาอังกฤษและภาษาราชการ
ของแต่ละประเทศได้ ซึ่งจะมีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมให้รองรับแผนฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองระหว่างกัน 

ของทั้ง 6 ประเทศ 
- เพ่ือให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและสามารถ

ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย ท าให้สามารถติดตามประเมินผลติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- เพ่ือประยุกต์ใช้ข้อมูลในระบบที่มีการอ้างอิงกับต าแหน่งบนพ้ืนโลกร่วมกับ
ข้อมูลการข่าวและการจับกุม มาวิเคราะห์เพ่ือทราบพ้ืนที่ปัญหาและสภาพ
สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ  รวมทั้งน าเข้ามูลมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
พ้ืนที่ปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย 

2) เป้าหมาย 
- ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

ข่าวกรองระหว่างกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความทันสมัย ใช้ในการแก้ปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ 
- วิเคราะห์และออกแบบ  
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- สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดค าสั่ง Stored Procedures 
- พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลและแสดงผล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม 
- ติดตั้งระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.3-16 แผนการด าเนินโครงการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับแผนปฏิบัติการแม่น้ าโขง
ปลอดภัย 6 ประเทศ 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
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                      
3 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบ

แ ล ะ พั ฒ น า ชุ ด ค า สั่ ง  Stored 
Procedures 

                    

4 พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลและ
แสดงผล 

                    

5 ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบ
โปรแกรม 

                    

6 ติดตั้งระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/
แก้ไขปัญหา 

                    

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีฐานข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ข่าวกรองระหว่างกัน สามารถแก้ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

6) งบประมาณด าเนินการ 
                     พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. 

5.3.9-2 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน 
โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียนเป็นโครงการหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในด้านความร่วมมือทางวิชาการ
และพัฒนาศักยภาพ และอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ ASEAN-NARCO โดยเป็นความริเริ่มของ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ประเทศไทย เริ่มมาตั้งแต่ปลายปี  2558 เพ่ือกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด และการด าเนินการต่อปัญหายาเสพติด 
เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของภูมิภาคอาเซียนร่วมกันได้ 
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อันน าไปสู่การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน (ASEAN Drug Monitoring Network-
ADMN) โดยก าหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียนปีละ 2 ครั้ง 
ผลงานส าคัญของโครงการ คือ ได้มีการก าหนดแบบส ารวจข้อมูลยาเสพติด ซึ่งสมาชิกทุกประเทศจะต้อง
รวบรวมข้อมูลตามแบบและรายงานเข้ามายังศูนย์ประสานงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน 
ส านักงาน ป.ป.ส. ปีละ 2 ครั้ง การจัดท าเว็บไซต์ ASEAN-NARCO เพ่ือเผยแพร่การด าเนินงานต่อต้าน   
ยาเสพติดของอาเซียน และเป็นช่องทางในการน าเข้าข้อมูลเฝ้าระวังของประเทศสมาชิกอาเซียน และได้มี
การจัดท ารายงานเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดอาเซียนประจ าปี 2558 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ประเทศใน
ภูมิภาคได้มีการจัดท ารายงานสถานการณ์ยาเสพติดร่วมกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวัง
ยาเสพติดอาเซียนทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาเน้นไปที่การรวบรวมและน าเสนอข้อมูลตามแบบรายงาน รวมถึงการ
ปรับแบบรายงานให้เหมาะส าหรับการน าไปใช้  

ในปี 2560 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน 
ครั้งที่ 3 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันก าหนดรูปแบบรายงานเพ่ือการสร้างฐานข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติด
ของอาเซียนเพ่ือเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดที่รวดเร็ว
ประหยัดเวลาและทรัพยากรของทุกประเทศ รวมถึงมีความทันสมัยทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืนๆ โดย       
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. คาดว่าจะสามารถจัดให้มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือให้ประเทศสมาชิกสามารถน าเข้าข้อมูลได้โดยตรงประมาณเดือนกันยายน 2560 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือประเทศสมาชิกอาเซียนมีฐานข้อมูลยาเสพติดในระบบออนไลน์ร่วมกัน 
-  เพ่ือประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันใช้ข้อมูลจัดท ารายงานเฝ้าระวังสถานการณ์

ยาเสพติดอาเซียนได ้
- เพ่ือประเทศสมาชิกอาเซียนมีความร่วมมือในการด าเนินการต่อปัญหายาเสพติด

ในภูมิภาคอาเซียน 
2) เป้าหมาย 

- สมาชิกอาเซียนได้น าข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มของ
สภาพปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างทันท่วงที 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ 
- วิเคราะห์และออกแบบ  
- สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดค าสั่ง Stored Procedures 
- พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลและแสดงผล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม 
- ติดตั้งระบบใช้งานจริง 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-17 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียน 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ         
2 วิเคราะห์และออกแบบ          
3 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดค าสั่ง 

Stored Procedures 
        

4 พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลและแสดงผล         
5 ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม         
6 ติดตั้งระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา         

 
5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 

- ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดอาเซียนใช้
งานร่วมกัน 

6) งบประมาณด าเนินการ 
-  พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. 

5.3.10-2 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่านอุปกรณ์
เคลื่อนที ่  

ปัจจุบัน ส านักงาน ป.ป.ส. มีการจัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางไกล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูล โดยได้มีการจัดท าระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูล เพ่ือป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบ
เครือข่ายของส านักงาน ป.ป.ส. ซึ่งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยข้อมูลต่าง  ๆ อาทิ อุปกรณ์ 
Firewall อุปกรณ์ IPS อุปกรณ์ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย เป็นต้น  

        การปฏิบัติที่ผ่านมา ศทส. ได้ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์ใช้งานจาก กอง/ศูนย์/ส านัก ที่สามารถ
ใช้งานระบบงานภายในผ่านระบบ VPN ซึ่งมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานด้วยการใช้ Username และ 
Password เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูล
และปลอดภัยจากการถูกดักจับข้อมูลขณะใช้งานในกรณีของการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือกับ
หน่วยงานภายนอก 

          เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยการใช้ระบบสารสนเทศยาเสพติดเพ่ือการสืบค้นข้อมูล
ระหว่างปฏิบัติการ และการปฏิบัติงานอยู่นอกสถานที่ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศภายในส านักงาน 
ป.ป.ส. จากอุปกรณ์ Smart Mobile ต่าง ๆ จากเครือข่ายสาธารณะหรือเครือข่ายที่เชื่อมโยงใช้งานจาก
หน่วยงานภายนอก ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้
ครอบคลุมทั้งในส่วนการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง การจัดการทะเบียนผู้ใช้งาน และการบันทึกประวัติการ
ใช้งาน  
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1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ

ส านักงาน ป.ป.ส. ให้รองรับการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ แบบ 2  Factor 
Authentication ทดแทนระบบเดิมท่ีใช้เทคโนโลยีล้าสมัย (แบบ e-Token) 

- เพ่ือจัดหาซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ส าหรับจัดการผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ให้เป็นไป
ตามนโยบายการจัดการรหัสผ่านอย่างมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของ ส านักงาน ป.ป.ส. 
2) เป้าหมาย 

- ในระยะเวลา 3  ปี ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกันการบุกรุกระบบ
สารสนเทศจากการใช้งานผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบมือถือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

เพ่ือรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบมือถือ ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 การพิสูจน์สิทธิ์การเข้าถึงที่ออกแบบ ส าหรับตรวจสอบยืนยันตัวบุคคล
แบบ  2 ชั้น (Two-Factor Authentication) 

 การก าหนดสิทธิ์การใช้งาน (Authorization) 

 การบริหารจัดการทะเบียนข้อมูลผู้ใช้งาน (Accounting) 

 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน (Profile) 

 การตรวจสอบสถานะ การใช้งาน (Posturing) 

 การเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าถึงและใช้งาน (Provisioning) 
- จัดหาติดตั้งและทดสอบระบบที่ท าการส่งมอบร่วมกับคณะกรรมการฯ ของ 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
- ทดสอบการใช้งานระบบ และรับประกันคุณภาพการใช้งานระบบพร้อม

ให้บริการบ ารุงรักษาตามเงื่อนไขการรับประกัน 
- การส่งมอบงานหรือระบบที่มีคุณสมบัติตาม “ข้อก าหนดทางเทคนิค” จัดท า

เอกสารส่งมอบ 
4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-18 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่   

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     
2 การติดตั้งและทดสอบใช้งาน     
3 การส่งมอบงานและการตรวจรับงาน     

 
5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานเครือข่ายผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่  

6) งบประมาณด าเนินการ 

ตาราง 5.3-19 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งาน
เครือข่ายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

1 อุปกรณ์สร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวชนิด 
(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 ส าหรับอุปกรณ์ Mobile 

700 1,070 749,000 

4 การติดตั้งพร้อมปรับแต่งค่าเริ่มต้น และ
บริการหลังการขาย  1 ปี 

1 214,000 214,000 

 รวม 6,634,000 

 

5.3.11-2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน 
ป.ป.ส. (ONCB Portal)   

ปัจจุบันส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน ป.ป.ส. 
ส าหรับให้บริการข้อมูลข้อสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือให้บริการผู้ใช้งานทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน แต่ระบบดังกล่าวยังขาดความยึดหยุ่นในการใช้งาน กล่าวคือผู้ใช้งานของ
ส านักงาน ป.ป.ส. ไม่สามารถเรียกใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายใน ( Intranet ) จากภายนอก
ส านักงาน ป.ป.ส. และยังไม่รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ เช่น Smartphone 
และ Tablet และยังไม่รองรับ Application Mobile ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุงและขยาย
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ระบบบริการจัดการศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน ป.ป.ส. ให้สามารถใช้งานผ่าน Smart Mobile และรองรับ
ผู้ใช้งานในปริมาณท่ีมากขึ้น 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน ป.ป.ส. สามารถให้บริการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
- เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลข้อสนเทศและผู้ใช้ระบบระบบ

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด (Manage Content Information and 
Users) 

- เ พ่ือพัฒนาระบบการสร้างชุมชนและเครือข่ายสังคมออนไล น์  (Build 
Community and Social Networks) 

- เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี
เสมือน (Virtualization Technology) มาใช้งาน ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเดิมที่หมดอายุการใช้งาน 

- เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบเดิมให้รองรับการใช้งานผ่าน Mobile Device 
- เพ่ือน าเสนอและเรียกใช้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆบนเว็บไซต์ ผ่านระบบเครือข่าย

สื่อสารจากอุปกรณ์เคลื่อนที่  เช่น Smartphone และ Tablet ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน ป.ป.ส. ตาม
ข้อก าหนดขององค์การมาตรฐาน เวิลด์  ไวด์  เว็บ ( World Wide Web 
Consortium: W3C) ส าหรับ WCAG 2.0 อย่างน้อย ระดับ AAA 

2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบศูนย์กลางข้อมูลและระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่

มีข่าวสารและสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สมบูรณ์
และทันสมัย 

- เสริมสร้างความเข็มแข็งของส านักงาน ป.ป.ส. ในการเป็นศูนย์กลางข่าวสาร
และสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการประสานงานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงบูรณาการ 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ 
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน ป.ป.ส. 

จ านวน ๑ งาน ประกอบด้วยฟังชั่นก์ 
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 เ ว็ บ ไซต์หลั กส านั ก งาน  ป .ป .ส .  www.oncb.go.th (ภาษา ไทย/
ภาษาอังกฤษ) 

 เว็บไซต์ย่อยส านักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ – ๙/กทม. สวพ. สพส. 

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

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

 ร ะ บ บ จ ด ห ม า ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( Web Mail) 
https://webmail.oncb.go.th 

4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-20 แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูล
ส านักงาน ป.ป.ส. (ONCB Portal) 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

Q1 Q2 Q3 Q4 
1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมซอฟต์แวร์     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาและทดสอบระบบ     
4 ติดตั้งระบบ     
5 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการศูนย์กลางข้อมูลส านักงาน ป.ป.ส. 

(ONCB Portal) 
6) งบประมาณด าเนินการ 

ตาราง 5.3-21 งบประมาณด าเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์กลาง
ข้อมูลส านักงาน ป.ป.ส. (ONCB Portal) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 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     
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5.3.12-2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.   

  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ ก าหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีอ านาจและหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน โดยมีบทบาท
หน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสัมฤทธิ์ผล
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ส านักงาน ป.ป.ส จึงได้จัดท าระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการแต่งตั้ง ต่ออายุ ยกเลิก เจ้าพนักงาน 
ป.ป.ส. ตั้งแต่ การตรวจสอบประวัติหรือสถานะบุคคล การแต่งตั้ง การแจ้งเตือนการต่ออายุบัตร การต่อ
อายุ การใช้ข้อมูลเพ่ือการพิมพ์บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. การยกเลิกการแต่งตั้ง ขั้ นตอนกระบวนงาน
เหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยระบบโปรแกรมการใช้ข้อมูลที่มีรายละเอียดของการใช้หลากหลายด้าน เพ่ือ
ตอบสนองต่อการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนในกระบวนงานและระยะเวลาใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เดิมที่จัดท าขึ้นในปี ๒๕๕๔ ไม่
สนับสนุนการท างานในขั้นตอนกระบวนการจัดการข้อมูลระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในปัจจุบันเท่าที่ควร 
บางฟังค์ชั่นการท างานไม่สามารถรองรับข้อมูลจ านวนเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่เพ่ิมข้ึนได้  นอกจากนี้ ระบบ
การจัดการในการรายงานผลการปฏิบัติงานมีความยุ่งยากซับซ้อน   ทั้งยังไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
บัตรกับระบบข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ ท าให้ผู้ใช้ระบบไม่สะดวกในการท างานเท่าที่ควร  ไม่สามารถ Scan 
และเก็บไฟล์ รูปถ่าย และลายเซ็นต์ ไว้ในระบบเพ่ือเตรียมพิมพ์บัตรได้ เนื่องจากระบบเดิมพัฒนาแยก
ส่วนกันกับเครื่องพิมพ์บัตร  นอกจากนี้การเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ภายในเพ่ือตรวจสอบข้อมูลบุคคล 
เช่น ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) มีข้ันตอนที่ยุ่งยากและไม่เป็นปัจจุบัน (Real time) 

1) วัตถุประสงค์ 
- ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ใหม่ ให้มี

ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการท างาน ในกระบวนการแต่งตั้ง/ปรับปรุง/
ยกเลิก/ต่ออายุ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่
ได้รับการแต่งตั้ง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบกับเครื่องพิมพ์บัตรได้
โดยสะดวก  และลดขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มากกว่า
ระบบข้อมูลในปัจจุบัน 

2) เป้าหมาย 
- ได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการท างานในทุกกระบวนการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
- ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการท างาน  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของข้อมูลให้มี

ความถูกต้อง และข้อมูลมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- พัฒนาระบบเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์รองรับในการพิมพ์
บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลให้สามารถพิมพ์บัตร     
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้โดยอัตโนมัติ โดยระบบที่ออกแบบต้องสามารถรองรับ
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กระบวนการด าเนินงานในการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในทุกขั้นตอน 
สอดคล้องกับการท างานจริงในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-22 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.   
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 วางแผนการด าเนินงานโครงการ     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาระบบ     
4 ทดสอบระบบ     
5 ติดตั้งระบบ     
6 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     

 
5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.   
6) งบประมาณด าเนินการ 

ตาราง 5.3-23 งบประมาณด าเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 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 ๒๕๔๘ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้พัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ในส่วนของ
ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดไปแล้ว แต่ยังขาดในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลบังคับคดี
โทษปรับ ดังนั้น เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (ส่วนบังคับโทษปรับ) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานให้
สามารถด าเนินการทางโทษปรับอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบทรัพย์สินส่วนบังคับโทษปรับ เพ่ือให้การ

ด าเนินการทรัพย์สินของผู้ต้องหา สู่กระบวนการบังคับโทษปรับได้รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมาย 
- สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีท่ีส่งมาบังคับโทษปรับได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถติดตามความคืบหน้าของทรัพย์สินที่บังคับโทษปรับได้ 
- สามารถประมวลผลความส าเร็จของการบังคับโทษปรับในแต่ละห้วงเวลาหรือ

รายคดีได ้
- สามารถตรวจสอบการด าเนินการบังคับโทษปรับของผู้รับมอบอ านาจเป็น

รายบุคคลหรือสรุปรายส านักงาน ได้ตามต้องการ 
- สามารถสรุปรายได้ จากการบังคับคดีในแต่ละห้วงเวลา หรือตามต้องการได้ 
- สามารถค้นหาข้อมูลผู้ต้องหาและข้อมูลทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม

ทุกขั้นตอนของการด าเนินการบังคับโทษปรับ 
- มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ให้สอดคล้องกับระบบรักษาความ

ปลอดภัยของส านักงาน ป.ป.ส. 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ท าการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการจากผู้ใช้ระบบให้คลอบคลุมการท างานใน
ปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และจัดท าเอกสารสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ
ส่งมอบให้กับส านักงาน ป.ป.ส. 

- ออกแบบฐานข้อมูลและระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติดบนระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ที่ด าเนินการบน
เครือข่าย Intranet ส านักงาน ป.ป.ส.  โดยระบบต้องได้รับการออกแบบให้
สะดวกและง่ายต่อการท างานของผู้ใช้ระบบ  และสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการทดสอบระบบทั้งในแบบ การทดสอบระบบย่อย (Subsystem Test) 
การทดสอบการท างานร่วมกันของระบบ (System Integration Test) และ 
การทดสอบเพื่อการยอมรับ (User Acceptance Test) 

- ด าเนินการทดสอบระบบในขั้นสุดท้ายภายใต้สภาวะการใช้งานจริง (Final 
Acceptance Test) 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนของ ส านักงาน ป.ป.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และมีการอบรม ผู้ดูแลระบบภายใต้หลักสูตรมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอ 
โดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  
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4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-24 แผนการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษปรับ)  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาความเป็นไปได้     
2 วิเคราะห์และออกแบบระบบ     
3 พัฒนาและทดสอบระบบ     
4 ติดตั้งระบบ     
5 ฝึกอบรมผู้ใช้งาน     

5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษปรับ) 

6) งบประมาณด าเนินการ 

ตาราง 5.3-25 งบประมาณด าเนินการโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศยาเสพติด (ระบบบังคับโทษปรับ) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/เดือน) 
ราคา 
(บาท) 

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

 
5.3.14-2 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืช

เศรษฐกิจ 
  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบร่ากฎกระทรวงการขอ

อนุญาตและอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ 
พ.ศ... และได้มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักงาน อย.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณา
ก าหนดมาตรการควบคุมและก ากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ให้เข้มงวด รัดกุม และสอดคล้องนโยบายการ
ควบคุมยาเสพติด ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. ส านักงาน อย. กระทรวงมหาดไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่
สูง (องค์กรมหาชน) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ฯลฯ ได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดมาตรการในการควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็น
พืชเศรษฐกิจ และการจัดตั้งกลไกในการก ากับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ในระดับต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ 
มีนาคม ๒๕๖๐ แล้วนั้น และมีประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ จะ
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

  จากที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือแก้ปัญหาพืชเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 
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เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ตาม
ห้วงเวลาที่คณะอนุกรรมการฯ ก าหนด   

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 

2) เป้าหมาย 
- เพ่ือควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ 

3) ขอบเขตการด าเนินงาน 
- ส านักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบการพัฒนาระบบ 
- ผู้ที่ขออนุญาตมีหน้าที่น าเข้าข้อมูลพื้นที่ปลูกเฮมพ์ (กัญชง)  
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมและก ากับดูแลการปลูก

เฮมพ์ (กัญชง) 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-26 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) 
เป็นพืชเศรษฐกิจ  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ         
2 วิเคราะห์และออกแบบ          
3 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดค าสั่ง 

Stored Procedures 
        

4 พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลและแสดงผล         
5 ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม         
6 ติดตั้งระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา         

5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 
- มีระบบสารสนเทศในการควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืช

เศรษฐกิจ 
6) งบประมาณด าเนินการ 

- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. 
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แผนงาน 3 : ยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.3.1-3 โครงการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการ

ลักลอบน าสารเคมี วัสดุ หรือ เครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด และประกาศกระทรวงยุติธรรม
เรื่องก าหนดชื่อสารเคมี พ้ืนที่ควบคุม และหน้าที่ของผู้ท าธุรกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการลักลอบน า
สารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ.2559 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดให้ผู้ท าธุรกรรมซึ่งสารเคมีตามบัญชี 1 ท้ายประกาศ มีหน้าที่
ด าเนินการรายงานการท าธุรกรรมสารเคมีควบคุมมายัง ส านักงาน ป.ป.ส. สารเคมีควบคุมตามบัญชี 1 
ไ ด้ แ ก่  โ ซ เ ดี ย มค า ร์ บ อ เ นต  (Sodium carbonate) CAS No.497-19-8 แอม โ ม เนี ย มคลอ ไ รด์  
(Ammonium chloride) CAS No.12125-02-9 และเฟนิลไนโตรโปรปีน (Phenylnitropropene) CAS 
No.705-60-2 ที่อยู่ในรูป “สารเดี่ยว” (Substance) หมายถึง ธาตุ 
หรือสารประกอบที่อยู่ในสถานะธรรมชาติ หรือเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งนี้ รวมถึงสารเติมแต่งที่
จ าเป็นในการรักษาความเสถียรของสารเดี่ยว หรือสารเจือปนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แต่ไม่รวมถึง
ตัวท าละลายที่สามารถแยกออกมาจากสารเดี่ยวได้โดยไม่มีผลต่อความเสถียรของสารเดี่ยว  หรือไม่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารเดี่ยวผู้ท าธุรกรรม ซึ่ งสารเคมีควบคุมตามบัญชี 1 แจ้งข้อมูล
ธุรกรรมก่อนท าธุรกรรมจริง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ทางเว็บไซต ์
https://nccdor.nccd.go.th/chemical/ “ระบบการแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม ส านักงาน ป.ป.ส.ตาม
ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 32/2559” หรือที่ เว็บไซต์ของส านักงาน  ป .ป .ส . 
https://www.oncb.go.th เลือกเมนู “ระบบการแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม ส านักงาน ป.ป.ส.” ซึ่งจะ
เริ่มให้ผู้ท าธุรกรรมแจ้งข้อมูล การผลิต น าเข้า ส่งออก และการขนย้ายสารเคมีควบคุมตามบัญชี 1 ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้ผู้ท าธุรกรรมซึ่งสารเคมีควบคุมตามบัญชี 1 แจ้งข้อมูลการท าธุรกรรมใน

ระบบการแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุมตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที ่32/2559 

2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถป้องกันการลักลอบน าสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือ

บางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ.2559 ได ้
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ 
- วิเคราะห์และออกแบบ  
- สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดค าสั่ง Stored Procedures 
- พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลและแสดงผล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม 
- ติดตั้งระบบใช้งานจริง 

4) แผนการด าเนินโครงการ 

https://nccdor.nccd.go.th/chemical/
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ตาราง 5.3-27 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 
Q1 Q2 Q3 Q4 

1 หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ     
2 วิเคราะห์และออกแบบ      
3 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดค าสั่ ง Stored 

Procedures 
    

4 พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลและแสดงผล     
5 ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม     
6 ติดตั้งระบบใช้งานจริง     

 
5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 

- ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารเคมีควบคุมที่สามารถป้องกันการลักลอบน า
สารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด พ.ศ.2559 ได ้

6) งบประมาณด าเนินการ 
- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. 

5.3.2-3 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังของภาคประชาชน (People Watch : P-Watch) 
ปัญหายาเสพติดเป็นวาระส าคัญของชาติส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก  

ของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต จ าเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยกลไกของ “ประชารัฐ” ในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ อ าเภอ/เขต ซึ่งท างานใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด เป็นศูนย์กลางบูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
และน าไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผล ภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย เป็นกลไกหนึ่งในการพิสูจน์
สถานะของพ้ืนที่ในเบื้องต้น เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาให้สอดคล้อง และเพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ส านักงาน ป.ป.ส. จึงพัฒนาระบบ P-Watch โดยแกนน าในหมู่บ้าน/
ชุมชน เป็นผู้รายงานข้อมูลผ่าน Application บนมือถือ จะท าให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ มี
ประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์ในการ Re-Check สภาพปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ดียิ่งข้ึน  

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือใช้เป็นช่องทางการรายงานสภาพปัญหายาเสพติดจากหมู่บ้าน/ชุมชน 
- เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ Re-Check สภาพปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

2) เป้าหมาย 
- ส านักงาน ป.ป.ส. มีฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบสภาพปัญหายาเสพติดจาก

หมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ขอบเขตการด าเนินงาน 

- ปปส.ภาค ท าหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกแกนน าในหมู่บ้าน/ชุมชนโดย 1 คนต่อ 1 
หมู่บ้าน/ชุมชน และน าเข้ารายชื่อแกนน าในโปรแกรมจัดการรายชื่อแกนน า 
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- ศทส. พัฒนาระบบด้วย Application บนมือถือ ทั้งระบบ Android และ iOS 
- สมาชิก Download Application P-Watch จาก Google Play หรือ App 

Store ลงบนโทรศัพท์มือถือ 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.3-28 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังของภาคประชาชน (People 
Watch : P-Watch)  
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 
ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 หารือกับผู้ใช้/ศึกษาความต้องการของระบบ         
2 วิเคราะห์และออกแบบ          
3 สร้างฐานข้อมูล/ตารางในระบบและพัฒนาชุดค าสั่ง 

Stored Procedures 
        

4 พัฒนาโปรแกรมน าเข้าข้อมูลและแสดงผล         
5 ตรวจสอบความถูกต้อง/ทดสอบโปรแกรม         
6 ติดตั้งระบบใช้งานจริง/ปรับปรุง/แก้ไขปัญหา         

5) ดัชนีชี้วัดส าเร็จของการด าเนินการ 
- ส านักงาน ป.ป.ส.มีระบบ P-watch ที่สามารถตรวจสอบสภาพปัญหายาเสพติด

จากหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) งบประมาณด าเนินการ 

- พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. 

5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท างานในยุคดิจิทัล  
จะมุ ่งเน้นให้บุคลากรผู ้เกี ่ยวข้องในกลุ ่มต่าง ๆ อาทิ ผู ้บริหาร ผู ้ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ 

ศูนย ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร สามารถปฏิบัต ิงานได้ในยุคของดิจ ิท ัล เพื ่อพัฒนา  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย  
4 แผน 7 โครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนงาน 1 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารของส านักงาน ป.ป.ส. 

5.4.1-1 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 
1) วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้บริหาร  
- เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่

ผู้บริหาร 
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2) เป้าหมาย 
- ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
- ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี

หลักสูตร ดังนี้ 
  

ตาราง 5.4-1 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร  
ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2 การบริหารงานแบบ Lean Management 

 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.4-2 แผนการด าเนนิโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้บริหาร 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดท าแผนการฝึกอบรม                     
2 ด าเนินการฝึกอบรม                     
3 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม                     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 
6) งบประมาณด าเนินการ 

  
ตาราง 5.4-3 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (120,000 บาท/ปี) 

ล าดับที่ รายการ จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

30 - 60,000 

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

หมายเหตุ: ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายใน ส านักงาน ป.ป.ส. 
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แผนงาน 2 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Chief Information Office : CIO) ของส านักงาน ป.ป.ส. 

5.4.1-2 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารส าหร ับผู ้บร ิหาร  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ผู้บริหาร  
- เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่

ผู้บริหาร 
2) เป้าหมาย 

- ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

- ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี
หลักสูตร ดังนี้ 

ตาราง 5.4-4 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารส าหรับผู ้บริหาร  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2 การบริหารงานแบบ Lean Management 
3 Agile Product Onwer ส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.4-5 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดท าแผนการฝึกอบรม                     
2 ด าเนินการฝึกอบรม                     
3 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม                     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 
6) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.4-6 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (100,000 บาท/ปี) 

ล าดับที่ รายการ จ านวน
(คน) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 - - 

2 การบริหารงานแบบ Lean Management 1 - - 
3 Agile Product Onwer ส าหรับผู้บริหาร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 - 100,000 

   รวม 100,000/ปี 
หมายเหตุ: 

1. ล าดับที่ 1 และ 2 ฝึกอบรมร่วมกับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร  
2. ด าเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาด าเนินการฝึกอบรมภายใน ส านักงาน ป.ป.ส. 

 

แผนงาน 3 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. 

5.4.1-3 โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่ส าหรับ

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2) เป้าหมาย 

- ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ผ่าน
หลักสูตรการฝึกอบรม 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
- ด าเนินการจัดท าแผนการฝึกอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี

หลักสูตร ดังนี้ 

 ตาราง 5.4-7 หลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2 การบริหารงานแบบ Lean Management ส าหรับผู ้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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ล าดับที่ หลักสูตรการฝึกอบรม 
3 Agile Product Onwer Workshop ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
4 Agile Software Development Workshop ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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 
15 IPv6 Network Administrator Workshop 
16 Certified Data Center Professional 
16 Cloud Computing Fundamentals 
17 Cloud Computing Security 

 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

 
ตาราง 5.4-8 แผนการด าเนินโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับ 
ที่ 

กิจกรรม ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2560 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2563 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 2564 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดท าแผนการฝึกอบรม                     
2 ด าเนินการฝึกอบรม                     
3 ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม                     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ร้อยละ 90 ของผู้บริหารที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม 
6) งบประมาณด าเนินการ 
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ตาราง 5.4-9 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนา 
และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

30 - 60,000 

2 การบริหารงานแบบ Lean 
Management ส าหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

30 - 60,000 

3 Agile Product Onwer Workshop 
ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

15 - 100,000 

4 Agile Software Development 
Workshop ส าหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

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 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-96 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

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 

  
ตาราง 5.4-10 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนา 
และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

30 - 60,000 

2 การบริหารงานแบบ Lean Management 
ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

30 - 60,000 

3 Agile Product Onwer Workshop 
ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

15 - 100,000 

4 Agile Software Development 
Workshop ส าหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

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 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-97 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

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 
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 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนา 
และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  

30 - 60,000 

2 การบริหารงานแบบ Lean 
Management ส าหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

30 - 60,000 

3 Agile Product Onwer Workshop 
ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

15 - 100,000 

4 Agile Software Development 
Workshop ส าหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

30 - 200,000 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-98 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

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 

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 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 
ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนาและ
ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

30 - 60,000 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-99 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

2 

การบริหารงานแบบ Lean 
Management ส าหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

30 - 60,000 

3 
Agile Product Onwer Workshop 
ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

15 - 100,000 

4 

Agile Software Development 
Workshop ส าหรับผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

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 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-100 
 

ล าดับที่ รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

18 Cloud Computing Security 10 47,916 479,160 
    รวม 3,900,565 

 
ตาราง 5.4-13 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

1 
ทิศทางของเทคโนโลยีเพ่ือผู้พัฒนาและดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

30 - 60,000 

2 
การบริหารงานแบบ Lean Management 
ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

30 - 60,000 

3 
Agile Product Onwer Workshop ส าหรับ
ผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

15 - 100,000 

4 
Agile Software Development Workshop 
ส าหรับผู้พัฒนาและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

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 



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-101 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ 
จ านวน 
(คน) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

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 
 

แผนงาน 4 : พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส. 

5.4.1-4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะท างานผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีค าสั่งที่ 417/2557 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะท างานผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือ
ช่วยเหลือแก้ไขข้อขัดข้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในกอง /ส านัก และเป็น    
ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพในการให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเป็นการ
ติดตามผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของคณะท างาน                  
ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส. จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมเพ่ือ
การทบทวน และเพ่ิมพูนความรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านระบบงานภายใน ระบบเครือข่าย การ
ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน รวมทั้ง
เสริมสร้างความเข้าใจในการติดต่อประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- เพ่ือเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน/ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ของคณะท างาน 
ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ป.ป.ส.  

- เพ่ือเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระหว่าง ศทส. กับ ส านัก/สถาบัน/กอง/กลุ่มข้ึนตรง และก่อให้เกิด



บทที่ 5: รายละเอียดโครงการประกอบแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจ าปีงบประมาณ 2560-2562 ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

หน้า 5-102 
 

พลังร่วมในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้การแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

2) เป้าหมาย 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงาน ป.ป.ส. สามารถแก้ไขปัญหา และข้อขัดข้องจากการใช้ระบบ ICT ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการด าเนินการ 
- จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านระบบสารสนเทศใหม่ และความรู้แนวโน้ม

เทคโนโลยี และการป้องกันการบุกรุกในรูปแบบต่าง ๆ 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.4.14 แผนด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะท างานผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

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

1 จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ว า ง แ ผ น
ด าเนินการ 

                    

2 ด าเนินการฝึกอบรม                     

3 รับฟังและรวบรวมปัญหาอุปสรรค                     

4 สรุปผลโครงการ/แนวทางแก้ไข                     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับ 
6) งบประมาณด าเนินการ  

ตาราง 5.4-15 งบประมาณด าเนินการส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพคณะท างานผู้ประสานงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ  
ปีพ.ศ. 2560 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1 ค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

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

 รวม 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 
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5.4.2-4 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายในส านักงาน ป.ป.ส.  
ส านักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศส าหรับการรองรับภารกิจงานป้องกัน/บ าบัด/

ปราบปรามยาเสพติด และการบริหารจัดการ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพ่ือออก
แผนปฏิบัติการ และจัดรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเสพติด เพ่ือที่สนับสนุนภารกิจดังกล่าว 
มากมาย ดังนั้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กอง/ส านัก ภายในส านักงาน ป.ป.ส. มีความรู้ ความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมการ
ใช้ระบบสารสนเทศภายในส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือมีความรู้และความเข้าใจในฐานข้อมูล และเพ่ือ
ประสิทธิภาพการใช้งานสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและต้องตามวัตถุประสงค์ 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายในส านักงาน ป.ป.ส. 

2) เป้าหมาย 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ กอง/ส านัก สามาถใช้ระบบสารสนเทศตามภารกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

- จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และการใช้งานระบบสารสนเทศภายในส านักงาน ป.ป.ส. 
4) แผนการด าเนินโครงการ 

ตาราง 5.4-16 แผนด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายในส านักงาน 
ป.ป.ส. 
ล าดับ

ที ่
กิจกรรม ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

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

1 จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ว า ง แ ผ น
ด าเนินการ 

                    

2 ด าเนินการฝึกอบรม                     

5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 
- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศภายใน

ส านักงาน ป.ป.ส. 
6) งบประมาณด าเนินการ  

ตาราง 5.4-17 งบประมาณด าเนินการส าหรับพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน
ส านักงาน ป.ป.ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ  
ปีพ.ศ. 2560 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1 ค่าด าเนินโครงการฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 

 รวม 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
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5.4.3-4 โครงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างปลอดภัย  

ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ส านักงาน ป.ป.ส. มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในการ
สืบค้นข้อมูล และการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นกิจวัตรประจ าวัน สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทันท่วงที ทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)  ซึ่งหากไปใช้ในทางที่ผิด หรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยเฉพาะการแบ่งปันข้อมูล 
(Share) หรือการกดเพ่ือแสดงความถูกใจ (Like) โดยขาดการไตร่ตรอง ก็อาจท าให้เกิดความเสียหายได้ 
เนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่บางครั้งเป็นการเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อมูลมีทั้งที่เป็นเท็จ หรือเป็น
ข้อมูลที่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งข้อมูลเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อ
ศีลธรรมและวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ  

 ฉะนั้น การสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในสังคม
อย่างปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับเจ้าหน้าที่ ส านักงาน ป.ป.ส. เพ่ือสร้างความตระหนักใน การรับรู้ 
การส่งต่อข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์   รู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในสังคม
ออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย และไม่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  และมีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับภัยของการสื่อสารในสังคม
ออนไลน์ และรู้จักป้องกันภัยให้กับตนเอง ในขณะเดียวกันก็มีความตื่นตัวกับภัยแฝงออนไลน์ที่ปรากฏอยู่
ในรูปแบบต่าง ๆ รู้จักหลีกเลี่ยงไม่ท าให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อ และสามารถเรียนรู้การใช้งานด้วยความ
รับผิดชอบ และน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและเข้าใจ 

1) วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. มีความรู้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ท างานได้อย่างถูกต้อง 

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ได้ตระหนักรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารในสังคมออนไลน์ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย รวมถึงมีความตื่นตัว
กับภัยแฝงออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  

- เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. รู้จักป้องกันภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อสื่อสังคมออนไลน์  
และการรักษาความลับของราชการ 

2) เป้าหมาย 
- เพ่ือป้องการภัยคุกคามต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

สื่อสารในสังคมออนไลน์ 
3) ขอบเขตการด าเนินการ 

- จัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และเกิดความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารอย่างปลอดภัย 

4) แผนการด าเนินโครงการ 
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ตาราง 5.4-18 แผนด าเนินโครงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่าง
ปลอดภัย 

ล าดับ
ที ่

กิจกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

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

1 จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ว า ง แ ผ น
ด าเนินการ 

                    

2 ด าเนินการฝึกอบรม                     

 
5) ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน 

- ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและตระหนักในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างปลอดภัย 

6) งบประมาณด าเนินการ  

ตาราง 5.4-19 งบประมาณด าเนินการส าหรับโครงการสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีและ
การสื่อสารอย่างปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ  
ปพี.ศ. 2560 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1 ด าเนินการบรรยายให้ความรู้ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

 รวม 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
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