
วิสัยทัศน์และนโยบาย 

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจ าส านักงาน ป.ป.ส. (Chief Information Officer : CIO) มอบ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Steering Committee) อาทิ การประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ , ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ , ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ได้มอบนโยบาย ดังนี้ 

๑. ให้มีการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Steering Committee)ทุกไตรมาสรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง/ปี   

๒. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส.  
          มอบหมายให้คณะกรรมการฯ (ผู้อ านวยการส านัก/กองฯ) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติฯ 

ของนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

๓. แนวทางปฏิบัติในการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบสารสนเทศ  
  มอบหมายให้คณะกรรมการฯ (ผู้อ านวยการส านัก/กองฯ)  ก าชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่มีความ

ประสงค์จะขอพัฒนาระบบใหม่ หรือขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขระบบสารสนเทศ กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนด 

 ๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้งานบนมือถือของส านักงาน ป.ป.ส. (ONCB Mobile Application) 
           ก ากับดูแลให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาระบบฯ ตามข้อสั่งการท่านรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านคณะกรรมการ ICT กระทรวงยุติธรรม เรื่อง การพัฒนาระบบ 
Mobile Application  

๕. การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒  
และสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
           ให้มีการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้บริหารให้ครอบคลุมทุกส านัก/กอง/ส านักงานภาคฯ  เพ่ือได้รับ
ข้อมูลเชิงลึกหรือมุมมองภาพใหญ่ ที่แตกต่างจากผู้ปฏิบัติงาน ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ เพ่ือมีการแก้ไข จักได้ด าเนินการรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 ๖. แนวทางการบูรณาการข้อมูลโดยใช้ประโยชน์จากระบบ MOI Linkage Center กระทรวงมหาดไทย และ
ระบบ DXC กระทรวงยุติธรรม 

          ขอให้ ส านัก/กองฯ ตรวจสอบว่าต้องการข้อมูลด้านใดในระบบ MOI เพ่ิมเติม  เนื่องจากมีความ
ต้องการในการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันในการปฏิบัติงาน และให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ทราบ/เพ่ิมเติมข้อมูลในการประชุมครั้ง
ต่อไป  
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สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Steering Committee) 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ ห้องประชุมประมุข  สวัสดิมงคล 

 
เรื่อง สาระส าคัญ ผู้รับผิดชอบ 

สรุปข้อสั่งการที่ส าคัญ          
ในการประชุม
คณะกรรมการฯ (Steering 
Committee) 

๑. หาก กอง/ส านัก มีข้อเสนอแนะหรือความต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้แจ้ง ศทส. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) 
 
๒. มอบหมายให้ สปป./ศทส. สรุปสถานะของปัญหา/อุปสรรค การ
ด าเนินงานเพื่อให้ได้ข้อมูลคดียาเสพติด จากระบบ POLIS ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พร้อมทั้งหาแนวทางส าหรับแก้ไขปัญหา ให้ ลปส. รับทราบ 
โดยเร็วที่สุด 
 
๓. มอบหมายให้ ศทส. ประสานงานกับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
ยุติธรรม (DXC) เพ่ือให้ไดข้้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
๔. มอบหมายให้ ผอ.ส านัก/กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้น าระบบ
ติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat) มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารที่เก่ียวข้องกับงานราชการ 
 
๕. มอบหมายให้ ศทส. จัดท าบันทึกไปยัง ส านัก/กอง ต่างๆ พร้อมทั้ง
อธิบายวิธีการปฏิบัติงานในการใช้งานระบบบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) อย่างชัดเจนพร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
๖. มอบหมายให้ สพส./ศทส. วิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ใน
การจัดท าการส ารองข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ของ สพส. 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

สปป. / ศทส. 
 
 
 
 

ศทส. 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
 
 
 

ศทส. 
 
 
 
 
 

สพส./ศทส. 

 




