
บทสรุปผูบรหิาร 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด(สํานักงาน ป.ป.ส.)เปนหนวยงานที่มีภารกิจ

หลักเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งสนับสนุนภาครัฐบาล ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาชนในการดําเนินงาน

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส. ถือเปนองคกรภาครัฐซึ่งเปนผูริเริ่มประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการดําเนินงานดานการปราบปรามยาเสพติดในระยะแรก และไดมีการดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง ทั้งสิ้น 4 ฉบับ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบันซึ่งจะหมดวาระลงใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้โดยในแผนแมบทฯ ท่ีผานมาแตละฉบับ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาท่ีชัดเจนและตอเนื่องมาโดยลําดับ โดยในระยะแรก สํานักงาน ป.ป.ส. ไดมุงเนนการสงเสริมและการพัฒนา

ระบบสารสนเทศใหเกิดความครอบคลุมสามารถสนับสนุนงานไดในทุกภารกิจหลัก ในระยะตอมาเมื่อเทคโนโลยี

การสื่อสารและเครื่องมือดานการพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาขึ้นจนเอื้ออํานวยตอการขยายผลการใชงานระบบ

สารสนเทศสํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดมุงเนนการพัฒนาตอยอดใหเกิดการเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนบูรณาการขอมูล

สารสนเทศยาเสพติดทั้งภายในหนวยงาน และกับหนวยงานภายนอก รวมท้ังใหความสําคัญในการบริหารจัดการให

เกิดการพ่ึงพาและสามารถบริหารจัดการระบบของตนเองไดอยางยั่งยืน  

ดังนั้นเพื่อใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการดําเนินงานที่ตอเนื่องจากการดําเนินงานในอดีตและสามารถ

ดําเนินงานบริหารจัดการและการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางยั่งยืนตอในอนาคต แผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ฉบับนี้ จึง

มุงเนนการพัฒนาทุนมนุษยอยางตอเนื่องใน 2 ทิศทาง ไดแก การเสริมสรางทักษะและองคความรูใหแกบุคลากรให

เปนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูใชงานใหมีความเปนมืออาชีพยิ่งข้ึน ใหความสําคัญ

กับการพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการท้ังในสวนของ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางเพ่ือสนับสนุนการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกหนวยงานผูใชงานในภาค

สวนตาง ๆ เพ่ือใหองคกรสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถ

นํามาประยุกตใชในการสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ ครบวงจรอยางยั ่งยืน และ

นวัตกรรมท่ีจะตองมุงเนนใหเกิดการพัฒนาและใชงานประกอบไปดวยนวัตกรรมดานการสื่อสารองคกรนวัตกรรม

ดานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการใชงานขอมูลในรูปแบบบูรณาการ มีความครบถวน รวมทั้งสรางเสริม

ความสามารถในการประมวลผลขอมูลใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน  

โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับนี้ มีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และกรอบ

การวางแผนงบประมาณเพ่ือดําเนินการดังนี้ 

 

 

 

(1) วิสัยทัศนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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 “เปนองคกรท่ีเปนเลิศในดานทุนมนุษย 

ขับเคล่ือนนวัตกรรมดาน ICTในการแกไขปญหายาเสพติดอยาง ครบวงจร” 

 

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

Aspects of Narcotics Control” 

 

 

(2) พันธกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

• พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางครอบคลุมในทุกมิติท้ังดานการ

บริหารจัดการ การปฏิบัติการ การใหบริการ และการสรรสรางนวัตกรรม 

• พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย และมี

ประสิทธิภาพสูง 
• พัฒนานวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการเฝาระวังและ

การปองกันการปราบปรามและการบังคับใชกฎหมายยาเสพติดและพัฒนาการบูรณาการขอมูลยาเสพ

ติดอยางครบวงจร 

(3) ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ประกอบไปดวยยุทธศาสตร 2 

กลุมหลัก ไดแก ยุทธศาสตรฐานราก (Foundation) และ ยุทธศาสตรเสาหลัก (Pillar) ซ่ึงภาพรวมยุทธศาสตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแสดงดังภาพ 
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ยุทธศาสตรฐานราก (Foundation) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- เพ่ิมสมรรถนะของระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ไดแก ระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตาง ๆ
ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารระบบสื่อสารสารสนเทศ 
โดยการปรับปรุงทรัพยากรท่ีมีอยูเดิมเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ และจัดหาอุปกรณและ
เครื่องมือใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและรองรับระบบสารสนเทศท่ีจะเกิดข้ึนใหมใน
อนาคต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุงเนนใหบุคลากรผูเก่ียวของ
ในกลุมตาง ๆ เปนทุนมนุษยเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารอยางยั่งยืนและครบวงจร  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ 

- การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง สงเสริมใหเกิด
การใชงานระบบอยางเต็มประสิทธิภาพกําหนดแนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารควบคูไปกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงาน ป.ป.ส. อยาง
บูรณาการ สนับสนุนการผูใชงานในทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง กระตุนใหเกิดความตระหนัก
ตอการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความตอเนื่องของ
กระบวนการทางธุรกิจ 

ยุทธศาสตรเสาหลัก (Pillar) 

ยุทธศาสตรท่ี 4 บูรณาการสารสนเทศ 

- สรางนวัตกรรมการพัฒนาการเชื่อมโยงและการบูรณาการขอมูลสารสนเทศยาเสพติด
จากแหลงตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก บูรณาการใหเกิดการคนหาขอมูลหลายแหลง
จากชองทางเดียว (Single Point of Service) เพ่ือสรางความสะดวกสบายและการใช
ขอมูลสารสนเทศ    

ยุทธศาสตรท่ี 5 เสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ 

- มุงเนนการสรางรูปแบบการปฏิบัติงานในลักษณะใหม โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงานสามารถใชงานระบบท่ี
มีความยืดหยุน เขาถึงขอมูลไดงาย และมีรูปแบบการใชงานท่ีงายตอการนําไปปฏิบัติงาน
ตอ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี การพัฒนาระบบเพ่ือ
สนับสนุนการวิเคราะหความเชื่อมโยง รวมถึงการสรางนวัตกรรมเพ่ือใหบริการภาค
ประชาชนและหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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(4) เปาหมายการดําเนินงาน 

 

 
 

เปาหมายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส.แบงออกเปน 
2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1:  เปาหมายท่ีตองดําเนินการใหบรรลุภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มุงเนนการปรับปรุง
องคประกอบซ่ึงเปนฐานรากของการดําเนินการพัฒนา และการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. อาทิ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระบวนการ
และเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการเพ่ือใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงาน ป.ป.ส. มีความคุมคา และเปนไปอยางยั่งยืน 

ระยะท่ี 2:  เปาหมายท่ีตองดําเนินการใหบรรลุภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มุงเนนการปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน การบริการขอมูลสูภายนอกไดอยางครอบคลุมในทุก ๆ 
ภารกิจหลักของยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังในสวนของการบริหารจัดการภายใน
องคกร การปราบปรามและการบังคับใชกฎหมายยาเสพติด และการปองกันและการเฝา
ระวังการแพรระบาด การใหบริการแกภาคประชาชน การใหบริการแกหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดขอจํากัดดานชองทางการเขาถึงขอมูลและพ้ืนท่ี
ในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

. 
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ซ่ึงการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตาง ๆ ภายในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  

ฉบับนี้ประกอบไปดวย 9 แผนงานหลัก ซ่ึงมีกรอบแผนการใชงบประมาณประจําป พ.ศ. 2557 – 2559 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร/แผนงาน งบประมาณ (บาท/ป) รวม

งบประมาณ 

2557 2558 2559  (บาท) 

ยุทธศาสตรท่ี 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

แผนงานท่ี 1  สรางเสรมิโครงสรางพ้ืนฐานดาน

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

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 82,261,000 82,493,840 26,712,000 195,586,840 

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

แผนงานท่ี 1  สงเสริมการใชงานเทคโนโลยี

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

แผนงานท่ี 2  เพ่ิมศักยภาพของผูบริหารในการ

ใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

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

แผนงานท่ี 3 พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

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

 รวมยุทธศาสตรท่ี 2 5,696,000 8,198,000 11,725,500 25,619,500 

ยุทธศาสตรท่ี 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีด

ความสามารถการจัดการ 330,000 2,290,000 3,750,000 6,370,000 
แผนงานท่ี 2  บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยี

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

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

ยุทธศาสตรท่ี 4: บูรณาการสารสนเทศ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนาการบูรณาการขอมูล 8,384,100  984,000  984,000  10,352,100 

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

ยุทธศาสตรท่ี 5: เสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศดานการ

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

แผนงานท่ี 2  ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

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

รวมยุทธศาสตรท่ี 5 5,038,250    7,123,000 2,300,000 14,461,250 

งบประมาณรวมท้ังส้ิน   158,839,350    157,846,840 111,810,840 353,606,390 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด(สํานักงาน ป.ป.ส.)เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลัก

เก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งสนับสนุนภาครัฐบาล ภาคเอกชนและองคกรภาคประชาชนในการดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติดโดยสํานักงาน ป.ป.ส. ถือเปนองคกรภาครัฐซ่ึงเปนผูริเริ่มประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพ่ือการดําเนินงานดานการปราบปรามยาเสพติดในระยะแรก และขยายการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ิม

มากข้ึนเพ่ือสนับสนุนงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และการบริหารจัดการภายในในระยะตอมาการ

นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชของสํานักงาน ป.ป.ส. นั้นสามารถดําเนินงานไดอยาง

ตอเนื่องและมีทิศทางท่ีชัดเจนเนื่องจากสํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารอยางตอเนื่อง ท้ังสิ้น 4 ฉบับ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 จนถึงปจจุบันซ่ึงจะหมดวาระลงในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

นี้ 

ซ่ึงการดําเนินงานในชวงการดําเนินงานตามแผนแตละฉบับนั้น สํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาท่ีชัดเจนและตอเนื่องมาโดยลําดับ โดยในระยะแรกสํานักงาน ป.ป.ส. ไดมุงเนนการสงเสริมและการพัฒนาระบบ

สารสนเทศใหเกิดความครอบคลุมสามารถสนับสนุนงานไดในทุกภารกิจหลักในระยะตอมาเม่ือเทคโนโลยีการสื่อสาร และ

เครื่องมือดานการพัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาข้ึนจนเอ้ืออํานวยตอการขยายผลการใชงานระบบสารสนเทศ

สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดมุงเนนการพัฒนาตอยอดใหเกิดการเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนบูรณาการขอมูลสารสนเทศยา

เสพติดท้ังภายในหนวยงาน และกับหนวยงานภายนอก รวมท้ังใหความสําคัญในการบริหารจัดการใหเกิดการพ่ึงพา

และสามารถบริหารจัดการระบบของตนเองไดอยางยั่งยืน  

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับนานาชาติและระดับประเทศมีความหลากหลายและมี

แนวโนมซ่ึงเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอีกท้ังกรอบนโยบายตางๆ ของรัฐบาล เชน กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2555-2563ของประเทศไทย(ICT 2020) ไดมีการจัดทําข้ึนใหมเพ่ือใหทันตอการพัฒนาและ

ความตองการของประเทศ ประกอบกับเทคโนโลยีซ่ึงใชงานอยูในปจจุบันของสํานักงาน ป.ป.ส. บางสวนมีความลาสมัย 

อีกท้ังการเกิดประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community)ในป พ.ศ. 2558 สงผลใหตองมีการจัดเตรียมความ

พรอมสําหรับงานทางดานยาเสพติดระหวางประเทศ ดังนั้นสํานักงาน ป.ป.ส. จึงจําเปนตองมีการกําหนดทิศทาง และการ

วางแผนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะประจําปงบประมาณ 2557–2559 อยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้เพื่อใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สํานักงาน ป.ป.ส. จะนํามาใชสอดคลองกับยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. และเปนไปตามนโยบายและแผนพัฒนา

ดานตาง ๆ ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับองคกร ซ่ึงสงผลดีตอการแกไขปญหายาเสพติดของ

ประเทศในภาพรวม 
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ดังนั้นเพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการดําเนินงานท่ีตอเนื่องจากการดําเนินงานในอดีต ประกอบกับ

ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันของสํานักงาน ป.ป.ส. พบวา

ทรัพยากรบุคคลหรือทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานป.ป.ส. นั้นเปนองคประกอบ

หลักซ่ึงเปนจุดแข็งของสํานักงาน ป.ป.ส. ในการทําใหองคกรสามารถดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารไดอยางประสบความสําเร็จมาโดยตลอด ในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557 – 

2559 ฉบับนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. จึงมุงเนนการพัฒนาทุนมนุษยอยางตอเนื่องใน 2 ทิศทาง ไดแก การเสริมสรางทักษะ

และองคความรูใหแกบุคลากรใหเปนผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผูใชงานใหมีความ

เปนมืออาชีพยิ่งข้ึน เพ่ือใหองคกรสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 

สามารถนํามาประยุกตใชในการสนับสนนุการแกไขปญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ ครบวงจรอยางยั่งยืน  

ซ่ึงนวัตกรรมท่ีจะตองมุงเนนใหเกิดการพัฒนาและใชงานประกอบไปดวยนวัตกรรมดานการสื่อสารองคกร

เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการสื่อสารอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ นวัตกรรมดานขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนให

เกิดการใชงานขอมูลในรูปแบบบูรณาการมีความครบถวน รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิมแกขอมูลเดิมเพ่ือใหสามารถ

ประมวลใชงานใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการสรางความแตกตางเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลใหมีความ

หลากหลายเหมาะสมตอการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากนั้นเพ่ือเปนการรองรับนวัตกรรมตาง ๆ 

ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ภายในแผนแมบทฯ ฉบับนี้ยังไดใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีด

ความสามารถการจัดการท้ังในสวนของ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนโครงสรางเพ่ือสนับสนุนการบริการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกหนวยงานในสวนภูมิภาค การจัดการใหเกิดความตอเนื่องในการ

ใหบริการ เพ่ือใหเกิดสภาพการดําเนินงานท่ีม่ันคงในระยะยาวตอไป  

โดยแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้จะระบุถึงวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร 

ตลอดจนสรุปผลการวิเคราะห ศึกษาสถานภาพ องคประกอบและปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ

ผลกระทบตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. เปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงจะทําใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีชัดเจน ตอเนื่องและมีทิศทางในแนวเดียวกัน โดยรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ. 2557 – 2559 สํานักงาน ป.ป.ส. นี้มีรายละเอียดของวัตถุประสงคการจัดทํา และโครงสรางของแผนแมบทฯ 

ดังนี้ 

 

1.1 วัตถุประสงคการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557 – 2559 

1) เพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีทิศทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนา และการลงทุนระบบสารสนเทศ โดยประเมิน

ความเหมาะสม และวางแผนกลยุทธในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหมีความสอดคลอง และ

สามารถรองรับการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยใหสอดคลองกับแนวทางการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมในอนาคตไดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต 
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2) เพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีการกําหนดลําดับ

ความสําคัญ ลําดับของข้ันตอนของแผนปฏิบัติงานตามลําดับของความสําคัญของกิจกรรม ตลอดจน

กําหนดแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสม 
 

1.2 โครงสรางของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557 – 2559 
รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557 – 2559 ประกอบดวย 6 บท ซ่ึงมีเนื้อหา

โดยสังเขป ดังนี้ 
 

บทท่ี 2: บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ในบทนี้กลาวถึงสรุปผลการศึกษาสถานภาพการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซ่ึงเปนปจจัยภายในของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงประกอบดวยปจจัยดานระบบสารสนเทศและขอมูล 

ดานระบบปจจัยภายนอกคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ดานบุคลากร และท่ี

เก่ียวของสงผลตอการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานป.ป.ส. อาทิ 

แนวโนมเทคโนโลยี นโยบายภาครัฐ แนวโนมดานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจจาก

ภายนอก รวมท้ังสรุปผลการสํารวจความตองการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือตอบสนองและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 

บทท่ี 3: วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ในบทนี้กลาวถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงจะใช

เปนกรอบในการกําหนดแนวทางการดําเนินดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอด

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนแมบทฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ซ่ึงยุทธศาสตรเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ประกอบไปดวย 2 กลุมยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรฐานราก (Foundation) 
- ยุทธศาสตรสรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ยุทธศาสตรพัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ 
2) ยุทธศาสตรเสาหลัก (Pillar) 

- ยุทธศาสตรบูรณาการสารสนเทศ 

- ยุทธศาสตรเสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ 

 

บทท่ี 4: สถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ในบทนี้ กล าว ถึ งสถาป ตยกรรมหลั ก ท่ี จะ ใช เป นแนวทางทางเทคนิ ค ในการพัฒ นา                         

ระบบเทคโนโลยีสารสน เทศและการสื่ อสารของสํ านักงาน ป .ป .ส . อนาคตให เปน ไป                    

อยางมีทิศทาง และสามารถพัฒนารวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเนื้อเดียวกัน              

ซ่ึงประกอบไปดวยสถาปตยกรรมดานระบบคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมดานระบบเครือขาย และ

สถาปตยกรรมดานระบบสารสนเทศ  
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บทที่ 1: บทนํา 

 

บทท่ี 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ในบทนี้กลาวถึงรายละเอียดแผนงาน และโครงการภายในยุทธศาสตรตาง ๆ ซ่ึงมีรายละเอียด

วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขต ดัชนีชี้วัด ประมาณการงบประมาณ แผนการดําเนินงาน รวมท้ัง

กําหนด เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป  

 

บทท่ี 6: บทสรุป 

ในบทนี้กลาวถึงสรุปแผนงานโครงการ และความสัมพันธ ความสอดคลองของยุทธศาสตรซ่ึงมี

รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 

- สรุปแผนงานโครงการ: สรุปแผนงานโครงการซ่ึงประกอบไปดวยภาพรวมการดําเนินงาน

ของแตละโครงการภายในยุทธศาสตรดานตาง  ๆ  

- ความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยุทธศาสตรท่ี

เก่ียวของ:ความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน

แผนแมบทฯ ฉบับนี้กับยุทธศาสตรและนโยบายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ ยุทธศาสตร

สํานักงาน ป.ป.ส. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน 2015แผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-

2556) และแผนแมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 

2554-2556 
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บทที่ 2 

บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 

การศึกษาวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีการศึกษาวิเคราะหสถานภาพขององคประกอบและ
ปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังจากสภาพแวดลอมภายในและจาก
สภาพแวดลอมภายนอก สามารถสรุปจุดแข็ง–จุดออน และโอกาส-อุปสรรค ไดดังนี้ 

 

2.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน  
จากการศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถสรุปจุดแข็ง (Strengths) – 

จุดออน (Weaknesses) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ออกเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานขอมูลและระบบสารสนเทศ ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ดานบุคลากร และดานการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแตละดานมีจุดแข็ง และจุดออน ดังนี้ 

 

ตาราง 2.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ปจจยัวิเคราะห จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานขอมูลและ 

ระบบสารสนเทศ 

- มีระบบสารสนเทศครอบคลุมการปฏิบัติงาน 

- มีการบริหารจัดการสิทธิ์การเขาถึงระบบของ

ผูใชงาน 

- มีการจัดการความปลอดภัยของขอมูล

สารสนเทศ โดยควบคุมการใชงานจาก

ภายนอก 

- สถาปตยกรรมระบบเปน Web base จึง

เปนไปไดที่จะสามารถเขาใชงานระบบได

จากทุกที่ 

 

- ระบบสารสนเทศไมตอบสนองความ

ตองการใช อาทิ  

o ระบ บ ไม รอ งรับ ก ารบั น ทึ ก  file 

ขอมูลขนาดใหญ (Informa) 

o ระบบไมรองรับ Web Browser รุน

ให ม  อ าทิ  IE8, IE9, Firefox และ 

Google Chrome 

o มีระบบสารสนเทศมากและซํ้าซอน

ทําใหยากตอการใชงาน 

o ระบบสารสนเทศสวนใหญขาดการ

แลกเปล่ียนขอมูลในมาตรฐานแบบเปด

กับหนวยงานภายนอก 

- ไมมีมาตรฐานในการติดต้ังซอฟตแวรพื้นฐาน 

และเวอรชั่นของซอฟตแวร 

- ขาดคูมือการปฏิบัติงานที่สอดรับกับการ

ใชระบบสารสนเทศ 
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บทที่ 2 บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 2.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

(ตอ) 

ปจจยัวิเคราะห จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานอุปกรณ

คอมพิวเตอรและ 

ระบบเครือขาย 

- มีเคร่ืองคอมพิวเตอรสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เกือบครบถวนตามรายบุคคล 

- มีระบบเครือขายที่ครอบคลุมการเชื่อมโยง

ทุกหนวยงานภายใน 

- มีศูนย Data Center ที่มีความพรอมดาน

พื้นที่และสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

- มีสถานที่ปฏิบั ติงานสํารองที่ สํานักงาน 

ป.ป.ส. ทุงสองหองในกรณีที่ไมสามารถเขา

ปฏิบัติงานที่สํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลางได 

 

- อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

ไมรองรับการทํางาน  

- อุปกรณ ไมรองรับการปฏิบั ติงานนอก

พื้นที ่

- การใชการเชื่อมตอจากภายนอกเขาสู

ระบบเครือขายภายในดวย E-token ไม

เปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

- ไมสามารถใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรสนับสนุน

การปฏิบัติงานในกรณีเหตุไฟฟาขัดของ 

- ระบ บ เค รือข า ยภ าย ใน และระบ บ

อินเทอรเน็ตไมมีประสิทธิภาพ และไม

รองรับการทํางาน 

ดานบุคลากร 
 

- บุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว 

 

- จุดออนดานบุคลากรผูใชงาน 

o บุคลากรทั่วไปขาดทักษะดานการ

ปฏิบัติงาน 

o ขาดการฝกอบรมการใช งานระบบ

สารสนเทศใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง/

ขาดกระบวนการสงตองานระหวาง

บุคลากรเมื่อมีการโยกยาย 

o บุคลากรไมเพียงพอในการนําเขาขอมูล 

o บุคลากรไมมีแรงจูงใจในการทํางาน 

- จุดออนดานบุคลากรดาน ICT 

o บุคลากรดาน ICT ขาดความรูดาน Web 

Service และ  TCP/IP 

o จํ า น ว น บุ ค ล า ก รด า น  ICT ไม

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

o ขาดบุคลากรดาน ICT เพื่อสนับสนุน

หนวยงานในสวนภูมิภาค 
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บทที่ 2 บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 2.1 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

(ตอ) 

ปจจยัวิเคราะห จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

ดานการบริหารจัดการ

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
 

- มีหน วยงาน รับ ผิดชอบด าน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารโดยตรง 

- มีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารอยางตอเนื่องได รับความ

สนใจจาก ผู บ ริห ารในก ารพัฒ นาและ

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

- ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารอยางตอเนื่อง 

- สามารถจัดสรรงบประมาณจากเงินนอก

งบประมาณ 

- ไดรับความเชื่อถือจากหนวยงานภายนอก

และได รับความรวมมือจากหนวยงาน

ภายนอก 

- มี แ ผ น บ ริห า รค ว าม ต อ เนื่ อ ง ใน ก า ร

ดําเนินงานของหองศูนยคอมพิวเตอร 

- ผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกล 

- การดูแลรักษาระบบไมทั่วถึง เนื่องจากมี

ระบ บสารสน เทศจํ านวน มากและ

หลากหลาย 

- มีการสํารองขอมูลทุกระบบ แตมีการ

ทดสอบการกูคืนเฉพาะระบบที่มีการรอง

ขอจากเจาของระบบ 

- การบํารุงรักษาไมครอบคลุมบางระบบ

ขาดมุมมองที่จะกระจายองคความรู ความ

เขาใจ ความสามารถ ไปยังสํานักงานภาค 

- ขาดการส่ือสารและเวทีนําเสนอถึงปญหา 

อุปสรรค ขอเท็จจริง ระหวางผูปฏิบัติงาน

และผูบริหาร 

- การจัดการความปลอดภัยของขอมูลไม

เหมาะสม 

- ขาดการส่ือสารและความเขา ใจกับ

ผูใชงาน เร่ืองวิธีการประมวลผล และ

ความหมายของขอมูล 

- ขาดการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 

 

2.1.1 จุดแข็ง-จุดออนดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

1) จุดแข็งดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

สํานักงาน ป.ป.ส. มีจุดแข็งดานขอมูลและระบบสารสนเทศคือสํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงาน

ท่ีมีความพรอมดานการใชงานระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมภารกิจหลักทุก ๆ ดาน และมีการใช

งานขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังจากหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก อาทิ 

ขอมูลทะเบียนรถยนต ขอมูลทะเบียนราษฎร ขอมูลการเสียภาษีสรรพากร และขอมูลทะเบียน

นิติบุคคล 

2) จุดออนดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

สํานักงาน ป.ป.ส. มีจุดออนดานขอมูลและระบบสารสนเทศ คือ สํานักงาน ป.ป.ส. มีระบบ

สารสนเทศท่ีมีความซํ้าซอน ไมตอบสนองตามความตองการของผูใชงาน และขาดคูมือการ

ปฏิบัติท่ีสอดรับกับการใชงานระบบสารสนเทศ ทําใหยากตอการใชงาน นอกจากนั้นดวย

ขอจํากัดดานการเขาใชงานระบบสารสนเทศจากภายนอกสถานท่ี ทําใหไมถูกใชงานระบบ

สารสนเทศไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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2.1.2 จุดแข็ง-จุดออนดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

1) จุดแข็งดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีจุดแข็งดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย คือ สํานักงาน ป.ป.ส. มี
ระบบเครือขายท่ีครอบคลุมการเชื่อมโยงทุกหนวยงานภายในและมีเครื่องคอมพิวเตอรเกือบ
ครบถวนตามรายบุคคล เพ่ือรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่สํานักงาน 
ป.ป.ส. นอกจากนั ้นยังมีการรองรับการปฏิบัติงานในกรณีท่ีไมสามารถเขาปฏิบัติงานท่ี
สํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลางได โดยมีการจัดเตรียมสถานท่ีปฏิบัติงานสํารองท่ีสํานักงาน 
ป.ป.ส. ทุงสองหอง 

2) จุดออนดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีจุดออนดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย คือสํานักงาน ป.ป.ส. 
มีอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง อาทิ เครื่องพิมพ (Printer) และเครื่องกราดภาพ 
(Scanner) ท่ีไมรองรับการทํางานอยางเพียงพอในดานตาง ๆ อาทิ ดานจํานวนท่ีไมเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงาน ดานของประสิทธิภาพท่ีไมเพียงพอและลาสมัย ดานของการรองรับการ
จัดเก็บขอมูลท่ีไมเพียงพอ และระบบเครือขายท่ีไมมีประสิทธิภาพและรองรับการทํางาน อาทิ 
ในสวนของระบบเครือขายทางไกลท่ีทําการเชื่อมตอไปยังสํานักงาน ป.ป.ส. สวนภูมิภาค และ 
สปป. ท่ี มีความเร็ว ท่ี ไม เพียงพอ ขาดเสถียรภาพ และในส วนของระบบ เคร ือข าย
อิน เทอรเน ็ตม ีความลาช า นอกจากนั ้นสําน ักงาน  ป .ป .ส . ย ังไม ม ีการรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีอยางเพียงพอดวยอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา (Note Book) และ 
อุปกรณท่ีไมเพียงพอสําหรับใชในการเชื่อมตอจากระบบภายนอกเขาสูระบบเครือขายภายใน 
(E-token) และไมมีการรองรับการทํางานท่ีคลองตัวภายในสํานักงานดวยระบบเครือขายไร
สาย 
 

2.1.3 จุดแข็ง-จุดออนดานบุคลากร 

1) จุดแข็งดานบุคลากร 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีจุดแข็งดานบุคลากร คือ สํานักงาน ป.ป.ส. มีบุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว ซ่ึง
เปนแนวโนมท่ีดีในการท่ีบุคลากรจะสามารถพัฒนาตนเองใหทันกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ท่ีเปลี่ยนแปลง 

2) จุดออนดานบุคลากร 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีจุดออนดานบุคลากร คือ สํานักงาน ป.ป.ส. มีบุคลากรท่ัวไปขาดทักษะ
ดานการปฏิบัติงาน จึงทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากรดาน ICT 
ขาดความรูดาน Web Service และTCP/IP จึงทําใหไมสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได ขาดการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศใหกับ
บุคลากรอยางตอเนื่อง จึงทําใหผูใชงานขาดความรูความเขาใจในการใชงานระบบสารสนเทศ 
บุคลากรไมเพียงพอในการนําเขาขอมูล จึงทําใหระบบสารสนเทศสวนใหญขอมูลไมเปน
ปจจุบัน จํานวนบุคลากรดาน ICT ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานจึงทําใหไมสามารถดูแลระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยูไดอยางท่ัวถึง บุคลากรไมมีแรงจูงใจในการทํางาน 
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สํานักงาน ป.ป.ส. มีบุคลากรผูปฏิบัติงานบางสวนขาดการพัฒนาตนเองใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง ICT เนื่องจากขาดแรงจูงใจและขาดความเขาใจถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
เขามาชวยในการปฏิบัติงานไดอยางไร ขาดกระบวนการสงตองานระหวางบุคลากรเม่ือมีการ
โยกยาย เม่ือมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมทําใหผูรับผิดชอบงานระบบตองยายหนาท่ี
รับผิดชอบไปทํางานระบบอ่ืน ไมมีการโอนถายความรูใหกับผูดูแลระบบคนใหมทําใหบาง
ระบบผูรับผิดชอบใหมไมสามารถใชงานระบบไดและขาดบุคลากรดาน ICT เพ่ือสนับสนุน
หนวยงานในสวนภูมิภาค จึงสงผลใหเม่ือมีขอผิดพลาดเพียงเล็กนอยก็ไมสามารถแกไขไดเอง 
จําเปนตองแจงสวนกลางซ่ึงทําใหงานลาชา 
 

2.1.4 จุดแข็ง-จุดออนดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1) จุดแข็งดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีจุดแข็งดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คือสํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับความสนใจจากผูบริหารในการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
ไดรับงบประมาณสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง ไดรับความ
เชื่อถือจากหนวยงานภายนอก และมีการบริหารการจัดการสิทธิ์การเขาถึงระบบของผูใชงาน 

2) จุดออนจัดการดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีจุดออนดานการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คือ การดูแลรักษาระบบไมท่ัวถึง เนื่องจากมีระบบสารสนเทศจํานวนมากและหลากหลาย มีการ
สํารองขอมูลทุกระบบ แตมีการทดสอบการกูคืนเฉพาะระบบท่ีมีการรองขอจากเจาของระบบ 
การบํารุงรักษาไมครอบคลุมบางระบบขาดมุมมองท่ีจะกระจายองคความรู ความเขาใจ 
ความสามารถ ไปยังสํานักงานภาค ขาดการสื่อสารและเวทีนําเสนอถึงปญหา อุปสรรค 
ขอเท็จจริง ระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหาร การจัดการความปลอดภัยของขอมูลไมเหมาะสม 
ขาดการสื่อสารและความเขาใจกับผูใชงาน เรื่องวิธีการประมวลผล และความหมายของขอมูล 
และขาดการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

 
2.2 ผลการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค 

จากการศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถสรุปโอกาส (Opportunity) – 
อุปสรรค (Threats) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ออกเปน 4 ดาน ไดแก ดาน
ขอมูลและระบบสารสนเทศ ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ดานบุคลากร และดานนโยบาย และการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแตละดานมีโอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 
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ตาราง 2.2 สรุปโอกาส-อุปสรรคดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ปจจัยวิเคราะห 
โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

ดานขอมูลและระบบสารสนเทศ - การพัฒนาดานเทคโนโลยีระบบการ

ส่ือสารไรสาย สรางชองทางในการ

เขาถึงขอมูลขาวสารและการใชงาน

ระบบสารสน เทศขององค กรผ าน

อุปกรณไรสายตาง ๆไดทุกที่ทุกเวลา 

- ระบบสารสนเทศของหนวยงาน

ภายนอกมีการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานขอมูลสูง ทําใหโอกาส

ในการที่จะเขาใชขอมูลเปนไปไดยาก 

ทําใหการทํางานลาชายิ่งขึ้น 

  - ขาดความรวมมือจากหน วยงาน

ภายนอกในการเชื่ อมโยงและ

แลกเปล่ียนขอมูล 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

สงผลใหเกิดความไมเขากันของแต

ละเวอรชั่นของเทคโนโลยี อุปกรณ 

และซอฟตแวร 

ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและ

ระบบเครือขาย 

- มีนโยบายของรัฐบาลส งเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในสวน

ราชการ ทั้ งด านการบริหารและการ

ให บ ริ การของภาครั ฐ อาทิ  ICT2020 e-

Government Roadmap แผนแม บท  ICT 

Security ของชาติ 

- ในอนาคตมีโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

ที่มีศักยภาพเนื่องจากมีแผนแมบท ICT 

ASEAN 

- มีระบบจัดการใหม ๆ ใหใชงาน และ

สามารถนํามาปรับปรุงการใชงานได

หลากหลายมากขึ้น 

- สามารถจัดสรรงบประมาณจากเงิน

นอกงบประมาณ อาทิ เงินดอกเบี้ย 

- มีภัยคุกคามที่หลากหลายจากการ

ใชบริการสารสนเทศบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  

- Script/Program/Module ที่ มี

ใหบริการฟรีบนอินเทอรเน็ตทําให

เกิดชองโหวด านการรักษาความ

ปลอดภัยสารสนเทศขององคกร 

ดานบุคลากร 
 

- ในอนาคตมีโอกาสในการใชทรัพยากร

มนุ ษ ย ท างด าน  ICT ที่ มี ศั กยภ าพ 

เนื่องจากแผนแมบท ICT ASIAN มีการ

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 

- ภ าค รัฐ ไม มี น โยบ ายก ารเพิ่ ม

อัตรากําลังดานบุคลากร 
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ตาราง 2.2 สรุปโอกาส-อุปสรรคดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ตอ) 

ปจจยัวิเคราะห 
โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

ดานนโยบาย และการบริหาร

จัดการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 
 

- มีนโยบายของภาครัฐบาลสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เพื่อบริหารและบริการของภาครัฐ 

- ภาครัฐมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและการ

ส่ือสารเพื่อเปนเคร่ืองมือเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานในสวนราชการ ในดานการ

ใหบริการและการกํากับดูแล 

- มีนโยบายรัฐบาลสนับสนุนงานด าน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

- มีการเปล่ียนแปลงนโยบายของ

ภาครัฐ สงผลใหมีการเปล่ียนแปลง

การปฏิบัติงาน 

- มีโอกาสที่จะเปล่ียนแปลงผูบริหาร

ตามสถานการณทางการเมือง 

- ระเบียบบริหารจัดการไมสอดรับกับ

การปฏิบัติงาน 

 

 

2.2.1 โอกาส-อุปสรรคดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 

1) โอกาส ดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีโอกาสดานขอมูลและระบบสารสนเทศ คือการเชื่อมตอโครงขายไรสายเพ่ือเอ้ือให
เกิดการทํางานรวมกัน และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดทุกท่ีทุกเวลา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปน
ปจจัยภายนอกท่ีสนับสนุนใหเกิดแรงผลักดันการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน 
ป.ป.ส 

2) อุปสรรค ดานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีอุปสรรค ดานขอมูลและระบบสารสนเทศ คือ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมีความไมเขากันกับเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และดวยขอจํากัดในการเขาใชขอมูลกับหนวยงานภายนอกท่ีมี
ความลับของขอมูล และมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง อีกท้ังหลายหนวยงานใหความสําคัญ
กับการเชื่อมโยงเพ่ือใหบริการขอมูลกับหนวยงานภายนอกเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญรองจาก
การดําเนินงานภายในหนวยงานเอง ทําใหสํานักงาน ป.ป.ส. ไมสามารถใชขอมูลเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานไดเทาท่ีควร กอใหเกิดการทํางานลาชาตามไปดวย 
 

2.2.2 โอกาส-อุปสรรคดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
1) โอกาสดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

สํานักงาน ป.ป.ส. มีโอกาสดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย คือ    รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการใหบริการของภาครัฐ และการมีเครื่องมือ/ระบบบริหาร
จัดการดาน ICT ใหม ๆท่ีสามารถนํามาปรับปรุงการใชงานไดหลากหลายมากข้ึน ประกอบกับ
การมีแผนแมบท ICT ASEAN ท่ีสงเสริมการพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยของโครงขายและ
ขอมูลสารสนเทศ และ 
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การปกปองขอมูลและความรวมมือของศูนยประสานงาน การรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร (CERT) รวมถึงโอกาสในการไดรับการจัดสรรงบประมาณจากเงินนอก
งบประมาณตาง ๆ สงผลใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีโอกาสในการจัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดาน ICT ของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการดาน ICT แก
เจาหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) อุปสรรค ดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
สํานักงาน ป.ป.ส. มีอุปสรรคดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย คือการใชบริการ
สารสนเทศบนเครือข าย อิน เทอร เน็ ต เพ่ือสนับสนุนการปฏิบั ติ งาน รวมถึงการนํ า
Script/Program/Module ท่ี มีใหบริการฟรีบนอินเทอร เน็ตมาใช ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยไมมีการตรวจสอบและเลือกใชงานเฉพาะในสวนท่ี
เก่ียวของ อาจสงผลตอประสิทธิภาพการใหบริการของระบบเครือขายและอาจทําใหเกิดชอง
โหวดานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศขององคกร ท่ีทําใหระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ถูกโจมตี/บุกรุกได 
 

2.2.3 โอกาส-อุปสรรคดานบุคลากร 

1) โอกาสดานบุคลากร 

 สํานักงาน ป.ป.ส. มีโอกาส คือ ในอนาคตมีโอกาสในการใชโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากร

มนุษยทางดาน ICT ท่ีมีศักยภาพ เนื่องจากแผนแมบท ICT ASIAN มีการกําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนาทุนมนุษยจึงเปนโอกาสท่ีดีท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. จะนําแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย

จากแผนแมบท ICT ASIAN มาเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดาน ICT 

2) อุปสรรค ดานบุคลากร 

สํานักงาน ป.ป.ส. มีอุปสรรค ดานภาครัฐไมมีนโยบายการเพ่ิมอัตรากําลังดานบุคลากรสงผลให

บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

2.2.4 โอกาส-อุปสรรคดานนโยบาย และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1) โอกาสดานนโยบาย และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงาน ป.ป.ส. มีโอกาสคือ สามารถจัดสรรงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณมีนโยบายของ

ภาครัฐบาลสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารและบริการของ

ภาครัฐภาครัฐมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือเปนครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานในสวนราชการ ในดานการใหบริการและการกํากับดูแล มีนโยบายรัฐบาล

สนับสนุนงานดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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2) อุปสรรค ดานนโยบาย และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงาน ป.ป.ส. มีอุปสรรค คือ ขาดความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนขอมูล มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯมีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนแปลงผูบริหารตามสถานการณ
ทางการเมือง ระเบียบบริหารจัดการไมสอดรับกับการปฏิบัติงาน ระเบียบบริหารจัดการไม
สอดรับกับการปฏิบัติงาน เชน การจางลูกจางของ ศพสจ. ไมตอเนื่อง การจัดสรรเงินผิด
วัตถุประสงคของ ป.ป.ส. อาทิการจัดจางคนไปใชในโครงการอ่ืน ๆ 

 

2.3 ความตองการดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.3.1 สรุปความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีและการสื่อสารของบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ซ่ึงรวบรวมจากการเขาสํารวจ และสัมภาษณบุคลากรภายในสํานักงาน ป.ป.ส. และสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค แสดงดัง
ตาราง 2.3-1 

 

ตาราง 2.3-1 ตารางสรุปความตองการดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร 

ดาน รายละเอียดของความตองการ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

- อุปกรณคอมพิวเตอรท่ีสามารถสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความเสถียรภาพ 
และเพียงพอตอการใชงาน 

- อุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
- อุปกรณสําหรับทดสอบระบบท่ีมีการพัฒนา  
- ปรับปรุงและการขยายพ้ืนท่ีหอง Data Center  

ระบบการจัดเก็บขอมูลคอมพิวเตอร 

- ระบบสํารองขอมูล (Backup Site) สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค และสวนกลาง 
- ระบบท่ีรองรับการจัดเก็บขอมูลสื่อขนาดใหญ  

ระบบเครือขายและการส่ือสาร 
- ซอฟตแวรสําหรับ Monitoring ระบบเครือขาย และการจัดการการเขาถึง 

- ระบบเครือขายไรสาย (Wireless Network) ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงาน

อยางท่ัวถึง 

- การจัดการหมายเลขไอพี (IP Address) ภายในสํานักงาน 

- บูรณาการโครงสรางระบบเครือขายทางกายภาพใหมภายในสํานักงาน ท้ังใน

สวนของสาย LAN และเตารับ (Outlet)  

- เพ่ิม Bandwidth ของระบบเครือขายใหเหมาะสมกับการใชงาน 

- จัดทํามาตรการและนโยบายการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(Internet)  

- การใชงานอินเทอรเน็ตแบบเบ็ดเสร็จ ท่ีสามารถเขาถึงไดจากทุกจุด และ

ระบบ VPN  

- ปรับปรุงระบบความปลอดภัยเครือขายและสารสนเทศ 
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ตาราง 2.3-1 ตารางสรุปความตองการดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร  (ตอ) 

ดาน รายละเอียดของความตองการ 

ดานระบบสารสนเทศ  - ปรับปรุงระบบสารสนเทศในปจจุบันใหสอดคลองกับสภาพการใชงาน 
และความตองการของผูใชงาน 

- ขยายการใชงานระบบสูหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนการ
อํานวยความสะดวกและใหบริการ อาทิ สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

- ตองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติม อาทิ  
o ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานสวนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย  
o ระบบจัดเก็บประวัติและคาใชจายการซอม/ปรับปรุงเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
o ระบบ I2 สําหรับการวิเคราะหเชื่อมโยงและความสัมพันธของ

ขอมูล เพ่ือสนับสนุนงานดานการปราบปรามยาเสพติดในระบบ
สารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส.  

o ระบบฐานขอมูลเพ่ือนําสูการวิเคราะหขอมูลใหนักสืบใชในการ
สืบสวน การมีระบบเทคโนโลยีดานการขาวรวมท้ังการบูรณาการ
ขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือใหงายตอการบริหารจัดการและ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

o ฐานขอมูลและเทคโนโลยีดานนิติวิทยาศาสตร อาทิ Touch DNA, 
Finger Print 

- ตองการระบบคนหา (Search Engine) ท่ีสามารถคนหาขอมูลไดจาก
คียเวิรดและแสดงผลลัพธท่ีเก่ียวของท้ังหมดจากฐานขอมูลท่ีมีการ
เชื่อมโยงขอมูลตอกัน 

- ระบบสารสนเทศบนอุปกรณท่ีรองรับการปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 
- ตองการใหมีการใชงานโปรแกรม Open source ใหมีความสอดคลอง

กับนโยบายของแผนแมบท ICT แหงชาติ 
- ตองการพัฒนาศูนยกลางขอมูลของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับ

ภารกิจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. ในรูปแบบ Portal และระบบศูนย
ขอมูลกลางดานยาเสพติด (Drug Center) ซ่ึงเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ ตองการมีระบบศูนยกลางการ
เขาถึงระบบตาง ๆ ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

- ตองการใหมีการใชงาน Social Network ในการเผยแพรขอมูลสู
ประชาชนเพ่ือใหมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด 

- ตองการใหสามารถคนหา ศึกษา วิจัยและพัฒนาขอมูลท่ีเก่ียวของกับ
ยาเสพติด อาทิ ตัวยาใหม พฤติกรรมการเสพใหม ๆ ไดจาก Internet 
และ Social Network 
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บทที่ 2 บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 2.3-1 ตารางสรุปความตองการดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร  (ตอ) 

ดาน รายละเอียดของความตองการ 

ดานขอมูล - ตองการใหมีการบูรณาการขอมูลในทุกระบบ 

- ตองการใหมีการเขารหัสถอดรหัสขอมูลท่ีเปนความลับ อาทิ การใชภาพ สัญลักษณ 

หรือเครื่องหมาย 

- ตองการใหขอมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และ

ทันเวลา 

- ตองการใหมีการแยกความแตกตางของการทํางานเชิงคุณภาพ และคุณภาพของ

ขอมูลใหชัดเจน 

ด าน บุ คลากรและการ

ฝกอบรม 

ดานบุคลากร 

- ตองการบุคลากรเพ่ือนําเขาขอมูลการสืบสวนใหเพียงพอตอปริมาณงาน 

- ควรมีเจาหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. ประจําจังหวัดละ 1 คน เพ่ือใหคําแนะนํา

การใชงานและแกไขปญหาระบบสารสนเทศเบ้ืองตน 

ดานการฝกอบรม 

- ควรมีการฝกอบรมการใชงานระบบสารสนเทศแกบุคลากรใหมและทบทวน

ความเขาใจในการใชงานทุกระบบ  

- ปรับปรุงความรูพ้ืนฐานของผูใชงานเอง เพ่ือสามารถใหการบริการจัดการ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดดวยตนเอง 

- การพัฒนาบุคลากรในดานการใชงานระบบคอมพิวเตอรเพ่ือตอบสนองไดอยาง

ทันทวงทีตอความกาวหนาของเทคโนโลยี 

- การฝกอบรมการวิเคราะหขอมูลใหแกบุคลากร 

- การอบรมการปฏิบัติงานจากรุนพ่ีสูรุนนอง 

- จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมบุคลากรใหเพียงพอและครบถวนตาม

อัตรากําลังของหนวยงานท่ีตองการบุคลากรท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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บทที่ 2 บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 2.3-1 ตารางสรุปความตองการดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร  (ตอ) 

ดาน รายละเอียดของความตองการ 

ดานการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

- การบริหารจัดการสิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศและขอมูลอยางเหมาะสม 

- ตองการใช Browser อ่ืนๆ ไดดวยนอกเหนือจาก Internet Explorer อาทิ 

Chrome Firefox 

- การจัดการการบํารุงรักษาระบบท่ีครอบคลุม เหมาะสม  

- มีการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอาทิ การกําหนดสิทธิการ

เขาถึงของฐานขอมูล ระบบสํารองขอมูล (Backup Site)  

- การใชโปรแกรมท่ีใชงานใหถูกลิขสิทธ์ิ  

- มีการประเมินความคุมคาของการใชงานระบบสารสนเทศ  

- การบริหารจัดการและกํากับการนําเขาขอมูล 

- การบริหารจัดการความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ  

o การกําหนดวัตถุประสงค และประโยชนการใชงานท่ีชัดเจน 

o การเก็บรวบรวมความตองการท่ีครอบคลุม เพ่ือใหระบบท่ีจะทําการ

พัฒนาข้ึนไมซ้ําซอนกัน 

- มีการสนับสนุนดานตาง ๆ แกผูใชงานอาทิ 

o ตองการคูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

o ตองการใหมีวิธีการรับมือตอปญหาพ้ืนฐาน 

o การกําหนดมาตรการการใชงานระบบสารสนเทศและสรางกระบวนการ

ทํางานท่ีชัดเจน (Hand Book) 

 

2.4 ผลการวิเคราะหยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน 

ป.ป.ส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 

จากการศึกษา วิเคราะหยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน 

ป.ป.ส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 โดยแผนแมบทฯ มีการกําหนดเปาหมายของยุทธศาสตรเพื่อเปน

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสาํนักงาน ป.ป.ส. ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี 1: การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 2: การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 4:การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตร ดังนี้ 
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บทที่ 2 บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 2.4ผลการวิเคราะหยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 

เปาหมายยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- ผูบริหารของสํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับการ

ฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร: สํานักงาน 

ป.ป.ส. มีการจัดทําโครงการฝกอบรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหร ับผู บร ิหารอย างต อเนื ่อง เพื ่อเพิ ่ม

วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแก

ผูบริหาร 

- ผูใชงานของสํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับการ

ฝกอบรมการใชงานระบบท่ีเก่ียวของ  

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร:สํานักงาน 

ป.ป.ส. มีการจัดทําโครงการฝกอบรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับผู ใชงานอยางสมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหแก

ผู ใชงานระบบใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถใช

งานระบบสารสนเทศของสําน ักงาน ป.ป.ส. ในการ

ปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการกําหนดตัวชี ้วัดสําหรับบุคลากร

ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศในดาน

ความรู ดานเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวของกับ

การปฏิบัติงานของทุกตําแหนง และ

บ ุค ล า ก ร ข อ ง ศ ูน ย เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศผานตัวชี้วัดท่ีกําหนด 

ไมไดดําเนินการ:เนื่องจาก สํานักงาน ป.ป.ส. มีการนํา

ต ัวชี ้ว ัดของสํ าน ัก งาน  ก .พ .ร . ในการประเม ินผล

สมรรถนะผลการปฏิบัต ิหนาที ่ของบุคลากรของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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บทที่ 2 บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 2.4ผลการวิเคราะหยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556(ตอ) 

เปาหมายยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 2:การเพ่ิมขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ 

- ระบบสารสนเทศ ไดรับการบํารุงรักษา ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร:สํานักงาน 

ป.ป.ส. มีการดําเนินการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ

อยางตอเนื ่องทุกป เพื ่อใหระบบมีความพรอมใชงาน

ตลอดเวลาทําการดวยงบประมาณใชสอย 

- ระบบสารสน เทศยาเสพต ิด  (NIS) 

ระบบสารสนเทศบริหารจัดการภายใน 

(Back Office) และระบบสารสนเทศ

สน ับสน ุนงานภายใน (Intranet) มี

ความพรอมใชงาน (Availability)  

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร:สํานักงาน 

ป.ป.ส. มีการดําเนินการจัดทําแผนงานพัฒนาขยายผล

ระบบสารสนเทศ ครบถวนตามที่กําหนดไวภายในแผน 

เพ่ือใหมีความพรอมใชในการปฏิบัติงาน ยกเวนโครงการ

ปรับปรุงระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) 

- ระบบสารสนเทศยาเสพต ิดจ ังหว ัด 

(NISPA) และระบบเฝาระวังการแพร

ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) มี

ความพรอมใชงาน (Availability) ใน

ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร: สํานักงาน 

ป.ป.ส.มีการดําเนินงานจัดทําโครงการพัฒนาขยายผล

ระบบสารสนเทศยาเสพต ิดจ ังหว ัด(PNARS/NISPA) 

เพื่อใหมีความพรอมใชงาน (Availability) ทั้งในระดับ

จังหวัดและระดับอําเภอ 
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ตาราง 2.4ผลการวิเคราะหยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556(ตอ) 

เปาหมายยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- ระบบโครงสรางพื ้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสารสําหร ับ

ระบบสารสน เทศยาเสพต ิด  (NIS) 

ระบบสารสนเทศบริหารจัดการภายใน 

(Back office) และ ระบบสารสนเทศ

สนับสนุนงานภายใน (Intranet) โดย

ผานเครือขายไรสาย มีความพรอมใช

ง า น  (Availability)  ใน สํ า น ัก ง า น 

ป.ป.ส. สวนกลาง 

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร:สํานักงาน 

ป .ป .ส .ม ีก ารดํ า เน ิน งานจ ัด ทํ า โครงการ เพื ่อ เพิ ่ม

ประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื ่อสารในท ุกแผนงาน ที ่กําหนดไว ภายใต

ยุทธศาสตรที่ 3 อาทิ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูก

ขายและอุปกรณตอพวงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

การปรับปรุงปรุงสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายโดย

การประยุกตใชเทคโนโลยี Virtualization การปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบเครือขายทองถิ่น ระบบเครือขาย

ท างไกล  แล ะระบ บ ร ักษ าความ มั ่น ค งป ลอดภ ัย

สารสนเทศ รวมถึงการจัดทําศูนยปฏิบัติงานสํารอง 

(BCP) 

- ระบบโครงสรางพื ้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสารสําหร ับ

ระบบสารสนเทศยาเสพติดจ ังหว ัด 

(NISPA) และ ระบบเฝาระวังการแพร

ระบาดยาเสพติดจังหวัด (PNARS) มี

ความพรอมใชงาน (Availability) ใน

ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร:ดําเนินงาน

โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย ระบบ

เคร ือข าย  และระบบร ักษาความ มั ่นคงปลอดภ ัย

สารสนเทศ ที ่จําเป นต องได ร ับการบําร ุงรักษาอยาง

ตอเนื่อง 

- ผู ใช งานทั ่วไปและเจาหนาที ่เทคนิค

สามารถเข าถ ึงระบบจากภายนอก

หนวยงาน ผานเครือขายสาธารณะได  

ดําเนินการแตไมบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร: มีการ

จัดหาอุปกรณ e-Token เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ในการเขาถึงระบบจากภายนอก แตไมมีการจัดเตรียม

ชองทางในการเชื่อมตอเพื่อเขาถึงระบบ ทําใหเกิดความ

ไม สะดวกในการใช งาน รวมถึงผู ใช งานไม เขาใจถึง

ประโยชนในการใชงานอุปกรณ ทําใหการดําเนินการไม

บรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตรท่ีวางไว 
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บทที่ 2 บทวิเคราะหสถานภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 2.4ผลการวิเคราะหยุทธศาสตรแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556(ตอ) 

เปาหมายยุทธศาสตร ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4:การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับการ

รับรองมาตรฐานระบบการบริหาร

จ ัดการด านการบร ิการเทคโน โลยี

สารสนเทศ (ISO/IEC 20000) 

ไมไดดําเนินการ:เนื่องจาก สํานักงาน ป.ป.ส. ยังไมได

เขาสูกระบวนการขอรับรองมาตรฐานระบบการบริหาร

จัดการดานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO/IEC 

20000) 

- ระดับการใหบริการเปนตามท่ีกําหนด ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร:สํานักงาน 

ป.ป.ส. มีการจัดการการใหบริการเปนไปตามขอตกลง

ระดับการใหบริการ 

 

- สํานักงาน ป.ป.ส. มีการวางแผนการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดดุลย

ภาพระหว างการลงท ุนและความ

ตองการใชงานสารสนเทศ  

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร:สํานักงาน 

ป.ป.ส. ไดใชงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ไดกําหนด

ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สําน ักงาน ป.ป.ส. ป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2559  

และสามารถดํ า เน ิน การได เป น ไปตาม เป าหมาย

ยุทธศาสตร  

 

- ระบบสารสน เทศที ่ถ ูกพ ัฒนาผ าน

เกณฑการประเมิน 

ไมไดดําเนินการ:สํานักงาน ป.ป.ส. ไมไดดําเนินการ

จัดทําการประเมินผลเกณฑการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- สามารถดําเนินโครงการไดตามแผน

แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร: สํานักงาน 

ป.ป.ส. ได ดําเนินการสวนใหญเป นไปตามเปาหมาย

ยุทธศาสตร 

 

- เจ าหนาที ่ที ่เกี ่ยวของของสําน ักงาน 

ป.ป.ส. รับทราบขอมูลขาวสารการ

พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

ดําเน ินการแตไม บรรลุตามเปาหมายยุทธศาสตร: 

สําน ักงาน ป.ป.ส. ม ีการดําเน ินการประชาส ัมพ ันธ

ขาวสารพัฒนาระบบสารสนเทศ แตการรับทราบขอมูล

ขาวสารการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารยังไมท่ัวถึง 

 
หมายเหตุ:ขอมูลผลการวิเคราะหยุทธศาสตรไดจากการศึกษา วิเคราะหผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารปงบประมาณ พ.ศ. 

2554-2555 และผลการจัดสรรงบประมาณปพ.ศ. 2556(วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555) 
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บทที่ 3 

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ในบทนี้กลาวถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน 

ป.ป.ส. เพ่ือเปนนโยบายในการกําหนดทิศทางดานการพัฒนา การบริหารจัดการ และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ซ่ึงการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรนี้เปนผลมาจาก

การศึกษาวิเคราะหสภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. การศึกษานโยบายของ

ผูบริหารระดับสูง ความตองการของผูปฏิบัติงาน รวมท้ังการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือกกลยุทธโดยสํานักงาน ป.ป.ส. ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ5 ยุทธศาสตรหลักดังนี้  

 

3.1 วิสัยทัศนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

“เปนองคกรท่ีเปนเลิศในดานทุนมนุษย 

ขับเคลื่อนนวัตกรรมดาน ICT 

ในการแกไขปญหายาเสพติดอยาง ครบวงจร” 

 

“The Excellent Agency in Human Capital and 

Innovative ICT Enablement Toward all Aspects of 

Narcotics Control” 
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บทที่ 3: วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

3.2 พันธกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1) พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังดาน การบริหาร

จัดการ การปฏิบัติการณ การใหบริการ และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3) พัฒนานวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานการเฝาระวังและ

การปองกันการปราบปรามและการบังคับใชกฎหมายยาเสพติดและพัฒนาการบูรณาการขอมูลยาเสพ

ติดอยางครบวงจร 

4) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพสูง 
 

3.3 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ประกอบไปดวยยุทธศาสตร 2 

กลุมหลัก ไดแก ยุทธศาสตรฐานราก (Foundation) และยุทธศาสตรเสาหลัก (Pillar)ซึ่งภาพรวมยุทธศาสตร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแสดงดัง ภาพ 3-3 

 

 
 

ภาพ 3-3 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานักงาน ป.ป.ส.  
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บทที่ 3: วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 3-3 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตรฐานราก (Foundation) 

ประกอบไปดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารใหประสบความสําเร็จ มีประสิทธิภาพ มีความคุมคาอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรสรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

- เพ่ิมสมรรถนะของระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก ระบบเครือขาย 

ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ตอพวงตาง ๆ ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศและการสื่อสารระบบสื่อสารสารสนเทศ 

โดยการปรับปรุงทรัพยากรท่ีมีอยูเดิมเพ่ือเพ่ิมเติม

ประสิทธิภาพ และจัดหาอุปกรณและเครื่องมือใหม ๆ 

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและรองรับระบบสารสนเทศท่ีจะ

เกิดข้ึนใหมในอนาคต 

ยุทธศาสตรพัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

- พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มุงเนนใหบุคลากรผูเก่ียวของในกลุมตาง ๆ 

เปนทุนมนุษยเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางยั่งยืนและครบวงจร 

ดังนี ้

o ผูบริหาร: พัฒนาความรูความเขาใจเพ่ือให

สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือเปนผูกําหนดทิศทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

องคกร 

o เจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร: พัฒนาความรูตามภารกิจหนาท่ีเพ่ือ

การดูแล บริหารจัดการ และดําเนินงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

o เจาหนาท่ีผูใชงานท่ัวไป: พัฒนาความรูความ

เขาใจในการใชการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3: วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 3-3 ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสํานักงาน ป.ป.ส. (ตอ) 

ยุทธศาสตรฐานราก (Foundation) (ตอ) 

ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีด

ความสามารถการจัดการ 

 

- การบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารอยางตอเนื่อง สงเสริมใหเกิดการใชงานระบบ

อยางเต็มประสิทธิภาพกําหนดแนวทางการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคูไปกับการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสํานักงาน ป.ป.ส. 

อยางบูรณาการ สนับสนุนผูใชงานในทุกภาคสวน

อยางท่ัวถึง กระตุนให เกิดความตระหนักตอการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องของกระบวนการทางธุรกิจ 

ยุทธศาสตรเสาหลัก (Pillar) 

ประกอบไปดวย 2 ยุทธศาสตรหลัก ซ่ึงเปนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับสรางนวัตกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

การเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปนเครื่องมือในการแกไขปญหายาเสพติดอยางครบวงจร 

ยุทธศาสตรบูรณาการสารสนเทศ 

 

- สรางนวัตกรรม การพัฒนาการเชื่อมโยงและการบูรณาการ

ขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจากแหลงตาง ๆท้ังภายใน

และภายนอก บูรณาการใหเกิดการคนหาขอมูลหลาย

แหลงจากชองทางเดียว (Single Point of Service) 

เพ่ือสรางความสะดวกสบายและการใชขอ มูล

สารสนเทศ    

ยุทธศาสตรเสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรม

ดานระบบสารสนเทศ 

 

- มุงเนนการสรางรูปแบบการปฏิบัติงานในลักษณะ

ใหม โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงาน

สามารถใชงานระบบท่ีมีความยืดหยุน เขาถึงขอมูลได

งาย และมีรูปแบบการใชงานท่ีงายตอการนําไป

ปฏิบัติงานตอ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือรองรับ

อุปกรณ สื่อสารเคลื่อน ท่ี  การพัฒนาระบบเพ่ือ

สนับสนุนการวิเคราะหความเชื่อมโยง รวมถึงการ

สรางนวัตกรรมเพ่ือใหบริการภาคประชาชนและ

หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
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ลําดับความสําคัญและแผนงานโครงการ 

การนําเอายุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์นั้นจําเปนจะตอง

กําหนดเปาหมายของการดําเนินงานแตละระยะใหมีความชัดเจน รวมท้ังกําหนดขอบเขตของกิจกรรม และผลลัพธท่ี

ตองดําเนินงานอยางชัดเจน ซ่ึงในแผนแมบทฯ ฉบับนี้ไดกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ 

ดังนี้ 

 

 
 

ภาพ 3.4 เปาหมายการดําเนินงานตามยุทศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

3.4.1 ลําดับความสําคัญ 

1) เปาหมายการดําเนินงานระยะท่ี 1 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558):มุงเนนการปรับปรุง

องคประกอบซ่ึงเปนฐานรากของการดําเนินการ การพัฒนา และการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. อาทิ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ

กระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการเพ่ือใหการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. มีความคุมคา และเปนไปอยางยั่งยืน 
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2) เปาหมายการดําเนินงานระยะท่ี 2 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2559): มุงเนนการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ และพัฒนานวัตกรรมดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารใหสามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน การบริการขอมูลสูภายนอก ไดอยางครอบคลุมในทุก ๆ 

ภารกิจหลักของยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังในสวนของการบริหารจัดการภายใน

องคกร การปราบปรามและการบังคับใชกฎหมายยาเสพติด และการปองกันและการเฝาระวัง

การแพรระบาด การใหบริการแกภาคประชาชน การใหบริการแกหนวยงานภายนอกท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือลดขอจํากัดดานชองทางการเขาถึงขอมูลและพ้ืนท่ี

ในการปฏิบัติงาน 

 

3.4.2 เปาหมายและประโยชนท่ีจะไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1:สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1) เปาหมายรายปงบประมาณ 

(1) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

• มีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายใหมีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) สําหรับระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายใน 

และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายนอกของสํานักงาน ป.ป.ส.  

• มีการปรับปรุงระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสารให

รองรับการใชงานระบบสารสนเทศผานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบมือถือ 

(2) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

• มีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายใหมีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) สําหรับระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 

(3) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

• มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณตอพวงเพ่ือใชงานอยางครบถวน

และรองรับเทคโนโลย ีIPV6 

2) ประโยชนท่ีจะไดรับ 

• การบริหารจัดการทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย มี

ความยืดหยุน รองรับการปรับเปลี่ยนลักษณะการใชงานตาง ๆ โดยการประยุกตใช

ทรัพยากรท่ีมีอยู   

• ผูใชงานสามารถเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน 

ป.ป.ส. ไดอยางสะดวกสบาย และลดขอจํากัดดานพ้ืนท่ีใหบริการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2:ยุทธศาสตรพัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1) เปาหมายรายปงบประมาณ 

(1) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 

• มีการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสําหรับบุคลากรในกลุมตาง 

ๆ อยางตอเนื่อง อาทิ  

- ผูบริหารท่ัวไป 

- ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บุคลากรท่ัวไป 

- บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) ประโยชนท่ีจะไดรับ 

• สํานักงาน ป.ป.ส. มีทุนมนุษยท่ีเก่ียวของกับการสรรสรางนวัตกรรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3:ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ 

1) เปาหมายรายปงบประมาณ 

(1) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

• มีการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

• มีการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

(2) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

• มีการพัฒนากระบวนการปฏิบั ติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

• มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร 

• มีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 

2560 – 2562 

• มีการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

• มีการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง 
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(3) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

• มีเจาหนาท่ีการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือหนวยงาน

ในสวนภูมิภาค 

• มีการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องทางธุรกิจอยางตอเนื่อง 

• มีการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและระบบสารสนเทศอยางตอเนื่อง 

2) ประโยชนท่ีจะไดรับ 

• เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถปฏิบัติงานอยางเปนมาตรฐาน

สอดคลองกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• สํานักงาน ป.ป.ส. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีความพรอมใช

อยางตอเนื่อง และยั่งยืน 

• ผูใชงานสามารถใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพเต็มความสามารถของระบบ 

 

เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4: บูรณาการสารสนเทศ 

1) เปาหมายรายปงบประมาณ 

(1) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

- 

(2) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

- 

(3) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

• มีการบูรณาการขอมูลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของหนวยงาน

ภายในสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ประโยชนท่ีจะไดรับ 

• สํานักงาน ป.ป.ส. มีขอมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุม และครบวงจรเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ท้ังจากแหลงขอมูลภายใน 

และภายนอกหนวยงาน 

• เจาหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถเขาถึงแหลงขอมูลท่ีเก่ียวของดานการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจากจุดเดียว 
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เปาหมายยุทธศาสตรท่ี 5: เสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ 

1) เปาหมายรายปงบประมาณ 

(1) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

• มีการปรับปรุงใหมีการใชบริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบออนไลนอยาง

ตอเนื่อง 

• มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดในสวนของระบบตรวจสอบ

ทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET) และระบบสินบนเงินรางวัล (BRIS) 

(2) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

• มีการปรับปรุงใหมีการใชบริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบออนไลนอยาง

ตอเนื่อง 

• มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดในสวนของระบบระบบ

ขาวสารยาเสพติด (Drug NEWS) 

• มีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดใหรองรับงานสืบสวน

เครือขาย และการใชงานผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

(3) เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

• มีการปรับปรุงใหมีการใชบริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบออนไลนอยาง

ตอเนื่อง 

• มีการขยายผลระบบคลังขอมูล เพ่ือรองรับการพัฒนารายงานสถิติดานการติดตาม

และเฝาระวังปญหายาเสพติด 

2) ประโยชนท่ีจะไดรับ 

• เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภาคสนาม หรือปฏิบัติงานนอกสถานท่ีสามารถเขาถึงระบบ

สารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. ผานเทคโนโลยีสื่อสารไรสาย 

• ขยายบริการดานสารสนเทศสูภาคประชาชน และหนวยงานภายนอก 

• สํานักงาน ป.ป.ส. มีการเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลยาเสพติดเพ่ือรองรับงาน

สืบสวนเครือขาย 

• สํานักงาน ป.ป.ส. มีขอมูลเพ่ือรองรับการวิเคราะหสถิติดานการติดตามและเฝาระวัง

ปญหายาเสพติด 
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3.4.3 แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 

  ภายใตแผนแมบทฯ ฉบับนี้ประกอบไปดวย 2 กลุม 5 ยุทธศาสตรหลัก ซ่ึงภายใตแตละยุทธศาสตร
มีแผนงาน โครงการและกรอบระยะเวลาการดําเนินงานดังนี้ 
 

ตาราง 3.4 แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ลําดับ

ท่ี 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

57 58 59 

1 ยุทธศาสตรฐานราก (Foundation)    
1.1 ยุทธศาสตรสรางเสริม

โครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

1) แผนงานสรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขาย

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายใน (Intranet) 

และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายนอก 

(Internet) 

 

  

1.2) โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย

และอุปกรณคอมพิวเตอร 

 

  

1.3) โครงการปรับเปลี่ยนระบบไดเร็คทอร่ีของ

ระบบเครือขาย 

 

  

1.4) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขาย

ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 

 
 

 

1.5) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธ์ิ

การใชงานเครือขายผานอุปกรณเคลื่อนท่ี 

 

  

1.6) โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย 
 

  

1.7) โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย (สวน

ภูมิภาคฯ) 

 

  

1.8) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณการ

ปองกันการบุกรุก 

 
 

 

1.9) โครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของ

ระบบโครงสรางพื้นฐานฯ 

 

  

1.10) โครงการศึกษาและเตรียมความพรอมการ

ปรับเปลี่ยน IPv6 

  
 

1.11) โครงการจัดทําระบบสํารองขอมูลแบบ

ออนไลน 

   

1.12) โครงการจัดทําศูนยคอมพิวเตอรสํารอง    

1.13) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ Directory 

Service และระบบ e-mail 

   

1.2 ยุทธศาสตรพัฒนาทุนมนุษย

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

1) แผนงานสงเสริมการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา

บุคลากร 

1.1) โครงการขยายผลการใชงานระบบการเรียน

อิเล็กทรอนิกส 

  
 

1.2) โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับ

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

  
 

1.3) โครงการขยายผลระบบจัดการองคความรู   
 

2) แผนงานเพ่ิมศักยภาพของผูบริหารใน

การใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1) โครงการพฒันาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

สําหรับผูบริหาร 

 

  

2.2) โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

  

3) แผนงานพัฒนาบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1) โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารของบุคลากรท่ัวไป 

 

  

3.2) โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารของบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
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บทที่ 3: วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 3.4 แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 

57 58 59 
1.3 ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการ

และเพ่ิมขีดความสามารถการ

จัดการ 

1) แผนงานพัฒนากระบวนการและเพ่ิม

ขีดความสามารถการจัดการ 

1.1) โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพื่อ

เพิ่มศักยภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

1.2) โครงการปรับปรุงโครงสรางการสนับสนุน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

หนวยงานในสวนภูมิภาค 

 

  

1.3) โครงการสงเสริมความตระหนักดานการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

 

  

1.4) โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงาน ป.ป.ส. 

พ.ศ. 2560 - 2562 

   

1.5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการบริการจัดการเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร 

 
 

 

2) แผนงานการจัดการการบํารุงรักษา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

2.1) โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 

 

  

2.2) โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

 

 

  

2.3) โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและ

ซอฟตแวรลิขสิทธ์ิ สถาบันสํารวจและติดตามการ

ปลูกพชืเสพติด 

 

  

2 ยุทธศาสตรเสาหลัก (Pillar)    

2.1 ยุทธศาสตรบูรณาการ

สารสนเทศ 

1) แผนงานพัฒนาการบูรณาการขอมูล 1.1) โครงการพัฒนาการบูรณาการขอมูล 
 

  

2.2 ยุทธศาสตรเสริมศักยภาพ และ

สรางนวัตกรรมดานระบบ

สารสนเทศ 

1) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศดาน

การเฝาระวังและการปองกันยาเสพ

ติด 

1.1) โครงการขยายผลระบบคลังขอมูล พัฒนา

รายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวังปญหา

ยาเสพติด 

   

2) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศยาเสพติด 

2.1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศยาเสพติด 
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บทที่ 4 

สถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

 
 การกําหนดสถาปตยกรรมใหมีความชัดเจนมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีกรอบการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารท่ีชัดเจน โดยการกําหนดสถาปตยกรรมตาง ๆ ท่ีจะนํามาประยุกตใชใน

อนาคตนั้นมุงเนนใหสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถพัฒนาตอเนื่องจากเทคโนโลยีเดิมท่ีมีอยู และสามารถพัฒนาตอยอด

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเลือกใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและความตองการของ

สํานักงาน ป.ป.ส. 

การกําหนดสถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ประกอบไปดวย 

สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอรสถาปตยกรรมระบบเครือขาย และสถาปตยกรรมดานระบบสารสนเทศ 

 

4.1  สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร 

ในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดมีแนวโนมการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจากศักยภาพของหนวย

ประมวลผลท่ีสามารถประมวลผลขอมูลไดคราวละมากๆ พรอมกัน และสามารถบรรจุหนวยประมวลผลมากกวา 1 หนวย

รวมเขาไวดวยกันบนแผงวงจรเดียวกัน (Multi-CoreCPU) นอกจากนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสมัยใหมยังคํานึงถึง

เรื่องการใชพลังงาน เพ่ือชวยรักษาสภาพแวดลอมของโลก ซึ่งการเพิ่มศักยภาพของการประมวลผลที่ใชพลังงาน

เทาเดิม แตสามารถประมวลผลขอมูลไดมากกวาเดิมหลายเทาตัวก็มีสวนชวยใหเกิดการใชงานท่ีคุมคา และสามารถ

ลดการใชพลังงานลงได 

นอกจากการพัฒนาศักยภาพของหนวยประมวลผล และฮารดแวรตางๆ แลว ยังมีการคิดคนสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรแบบเสมือนจริง (Virtualized) ท่ีสามารถจําลองเครื่องคอมพิวเตอรไดเปนหลายๆ เครื่องใหสามารถ

ทํางานไดแตกตางกันบนฮารดแวรชุดเดียวกัน รวมถึงการอาศัยคุณลักษณะเดนของเทคโนโลยีแบบเสมือนจริง

ดังกลาวมาสรางแหลงทรัพยากรดานการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพสูง และสามารถตอบสนองตามความตองการ

ของผูใชไดทันที(On-demand) หรือท่ีเรียกวา Cloud Computing โดยมีความยืดหยุนในการรองรับความตองการท่ี

เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจตองการมากข้ึนหรือนอยลงไดตลอดเวลา ดังนั้น สถาปตยกรรมระบบ

คอมพิวเตอรของสํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีจะมีการใชงานตอไปในอีก 3 ป ขางหนาจึงเปนการใชวิธีสรางทรัพยากรหรือ

บริการท่ีดูเสมือนจริง(Infrastructure as a Services: IaaS) ข้ึนมาในการตอบสนองถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบ

สารสนเทศดังภาพ 4.1 
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บทที่ 4: สถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน ป.ป.ส. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.1สถาปตยกรรมระบบคอมพิวเตอร 
 

จากภาพ4.1ซ่ึงเห็นไดวาการใชวิธีสรางทรัพยากรหรือบริการท่ีดูเสมือนจริงจะประกอบดวย2 กลุมหลักไดแก 

 (1) การใชวิธีสรางทรัพยากรหรือบริการท่ีดูเสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบ x86 

  การสรางทรัพยาการหรือบริการแบบเสมือนบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีหนวยประมวลผลแบบx86 ซ่ึง

รองรับระบบปฏิบัติการของไมโครซอฟตวินโดวในรุนตางๆ และระบบปฏิบัติการลินุกซอาทิ เครื่องแมขายสําหรับระบบ

อินทราเน็ต เครื่องแมขายระบบเฝาระวัง และเครื่องแมขายระบบบริหารจัดการทําทะเบียนผูใชงาน  

 (2) การใชวิธีสรางทรัพยากรหรือบริการท่ีดูเสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบRISC 

  การสรางทรัพยากรหรือบริการแบบเสมือนบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีหนวยประมวลผลแบบ RISC 

ซ่ึงรองรับระบบปฏิบัติการ Unix ในรุนตางๆ อาทิ เครื่องแมขายสําหรับระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 

หนวยประมวลผลแบบ x86 และ RISC รุนใหม ๆ ในปจจุบัน มีสถาปตยกรรมของหนวยประมวลผลแบบ64 bit ซ่ึง

สามารถทําการประมวลผลขอมูลไดเร็วเปน 2 เทา ของหนวยประมวลผลแบบ 32 bitโดยหนวยประมวลผลแบบ 64 

bit สามารถรองรับการติดตั้งใชงานระบบปฏิบัติการไดท้ังแบบ 32 bitและ 64 bitในขณะท่ีหนวยประมวลผลแบบ 32 

bit สามารถรองรับการติดตั้งใชงานระบบปฏิบัติการแบบ 32 bit ได แตไมรองรับการติดตั้งใชงานระบบปฏิบัติการ

แบบ 64 bitท้ังนี้ความสามารถในการรองรับการติดตั้งใชงานโปรแกรมและระบบสารสนเทศตาง ๆ บนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายท่ีมีหนวยประมวลแบบ 64 bit จะข้ึนอยูกับประเภทของระบบปฏิบัติการท่ีติดตั้งใชงาน โดย

ระบบปฏิบัติการแบบ 64 bit จะสามารถรองรับการติดตั้งใชงานโปรแกรมและระบบสารสนเทศตาง ๆ ท่ีทํางานบน

ความเร็ว 32 bitและ 64 bit ได แตระบบปฏิบัติการแบบ 32 bit จะสามารถรองรับการติดต้ังใชงานไดเฉพาะ
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บทที่ 4: สถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน ป.ป.ส. 

 
โปรแกรมและระบบสารสนเทศตาง ๆ ท่ีทํางานบนความเร็ว 32 bit เทานั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสถาปตยกรรมของ

หนวยประมวลผลหรือระบบปฏิบัติการจาก 32 bit เปน 64 bit จะไมสงผลกระทบตอการใชงานโปรแกรมและระบบ

สารสนเทศตาง ๆ ท่ีทํางานบนความเร็ว 32 bit แตท้ังนี้การติดตั้งใชงานหนวยประมวลผล ระบบปฏิบัติการ รวมถึง

โปรแกรมและระบบสารสนเทศตาง ๆ ใหมีความสอดคลองเหมาะสมกัน จะทําใหเกิดผลลัพธในการใชงานท่ีดีท่ีสุด 
  

4.2  สถาปตยกรรมระบบเครือขาย 
 ในปจจุบันการเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสาร ถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งของการดําเนินธุรกิจและการ

สนับสนุนปฏิบัติงาน ท้ังนี้เนื่องจากหนวยงานสวนใหญท้ังภาครัฐ และเอกชนลวนมีการจัดสรางระบบงานสารสนเทศ

เพ่ือรองรับการใชงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร อาทิ การรับ-สงขอมูล 

และการสื่อสารภายในหนวยงาน ซ่ึงชวยใหหนวยงานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน และลด

คาใชจายในการดําเนินงาน (Operating Expenses: OpEx) และคาใชจายในการลงทุน (Capital Expenditures: 

CapEx) ทําใหเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการของหนวยงาน ประกอบกับทิศทางเทคโนโลยีระบบ

เครือขายและการสื่อสารมุงเนนการเขาถึงและเชื่อมตอจากหลากหลายอุปกรณเพ่ือใชงานบริการตางๆ อาทิ การ

บันทึกภาพวิดีโอบนเครือขายการถายโอนขอมูล การโทรศัพท การประชุมผานทางไกล ตลอดจนการนําเสนอคอน

เทนตในรูปแบบตาง ๆ  

  ดังนั้น เพ่ือเปนการตอบสนองการเขาถึงและใชงานบริการบนเครือขายท่ีหลากหลายจึงจําเปนตอง

ใชระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสามารถพัฒนาเพ่ือรองรับบริการใหมๆ และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพไดอยาง

ตอเนื่องในอนาคต โดยใชมาตรฐาน IP (Internet Protocols) เปนสื่อกลางเพ่ือผสมผสานและหลอมรวมการ

นําเสนอบริการบนเครือขายท้ังหมด (Convergence) เขาไวดวยกัน ดังภาพ 4.2 

 

 
ภาพ 4.2 สถาปตยกรรมเครือขาย IP Convergence 
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  จากภาพจะเห็ น ได ว า เครือข ายแบบ IPConvergence เป นการผนวกรวมการบริการใน                         
3 สวน ไดแก 
  (1) การผนวกรวมแอพพลิเคชั่น  
   การผนวกรวมบริการใหม ๆ ผ านทางระบบเครือข ายแบบ IP บนโครงสร างเดี ยวกัน                           
พ้ืนฐานท้ังการบริการทางดานขอมูล เสียง และวิ ดี โอ ซ่ึงรองรับการเชื่อมตอจากทุกอุปกรณ ท่ีผู ใช งาน                     
สามารถนํามาใชงานได 
  (2) การผนวกรวมการจัดการระบบ 
   จากการท่ี ระบบ เครือข าย ท่ี พัฒ นาไปสู การนํ าเสนอ “Triple Play ทุก ท่ี ทุก เวลา”                          
ซ่ึงผนวกรวมบริการดานเสียง วิดีโอ ขอมูล และบริการไรสายเขาดวยกัน จําเปนตองมีการผนวกรวมการ                  
บริหารจัดการระบบเพ่ือสนับสนุนบริการดั งกล าว โดยครอบคลุมการเขาถึง และควบคุมเครือข าย ท่ี                      
สามารถรองรับเทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย และทํางานรวมกับสื่อเครือขายใดๆ ไดอยางกลมกลืน ตลอดจน                          
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีเขมขนและมีประสิทธิภาพสูงซ่ึงจําเปนตองมีการตรวจสอบ                       
การเข า ถึ งและการพิ สู จน ตั วตนของผู ใช งานแบบ  2-Factor กล าว คือการนํ า เทคโน โลยี การเข ารหั ส                     
(Encryptions and Certificates ) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ท า ง ก า ย ภ า พ บุ ค ค ล  (Biometrics authentication)                      
การตรวจสอบดวยภาพ (Image authentication) และการเขารหัสแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronics Token)                
ซ่ึ งสํ านั กงาน ป.ป.ส. มีการใช งานป จจุบั น โดยในระยะแรกการผนวกรวมการจัดการระบบด านการรักษา                             
ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ จะเปนการทํางานรวมกับกับอุปกรณ เขารหัส อิเล็กทรอนิกส ท่ี มีการ                   
ใช งานอยู เดิม และจะมีการพัฒนาระบบให รองรับการตรวจสอบการเขาถึงและการพิสูจน ตัวตนของ                          
ผู ใช ง า น แ บ บ  2 -Factor ท่ี อ า ศั ย เท ค โน โล ยี ข อ งก ารต ร ว จ ส อ บ ท า งก าย ภ าพ บุ ค ค ล  (Biometrics                         
authentication) แล ะก ารต รวจสอ บ ด วยภ าพ  (Image authentication) เข าม า เส ริ ม สํ าห รั บ ผู ใช ง าน                              
ท่ีเขาถึงระบบผานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบมือถือ หรืออุปกรณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
  (3) การผนวกรวมโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขาย  
   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขาย จากแนวทางการติดตั้ ง จัดการ และ                      
ดูแลรักษาหลายๆ เครือขายท่ีรองรับแตละบริการ ไปสูแนวทางการนําเสนอบริการท้ังหมด บนโครงสราง                 
พ้ื น ฐาน ระบ บ เค รื อ ข าย เดี ย ว กั น  ซ่ึ ง โด ยม าก เป น เค รื อ ข ายบ น ม าต รฐ าน  IP Multiprotocol Label                         
Switching (IP MPLS) เพ่ือชวยจําแนกและปองกันการจัดสรรเสนทางการเขาถึงขอมูลใหดียิ่งข้ึน 
 ป จ จุ บั น  ม าต รฐาน  IP (Internet Protocols) ท่ี มี ก าร ใช งาน อยู เป น Internet Protocol                
version 4 (IPv4) ท่ี มีการใช งานมาตั้ งแตป  พ .ศ . 2524 ซ่ึงในปจจุบันจํานวนหมายเลข IP Address ของ                     
IPv4 กําลังจะถูกใชหมดไป เนื่องจากการขยายตัวของเครือขายอินเทอรเน็ตในชวงท่ีผานมามีอัตราการ                      
เติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้นทางคณะทํางานเฉพาะกิจดานวิศวกรรมอินเทอรเน็ต หรือ IETF ซ่ึงเปนองคกร                         
ขอ งรั ฐบ าลกล างแห งส ห รั ฐ อ เม ริ ก า ท่ี มี ห น า ท่ี กํ าห น ด มาต รฐ าน Protocolสํ าห รั บ ก าร ทํ างาน ขอ ง                                

อิ น เ ท อ ร เ น็ ต จึ ง ไ ด พั ฒ น า  Internet Protocol version 6 (IPv6)ข้ึ น เ พ่ื อ ท ด แ ท น  IPv4 โ ด ย มี                                
วัตถุประสงค เพ่ือปรับปรุงโครงสรางของตัว Protocol ใหรองรับหมายเลข IP Address จํานวนมาก และ                  
ปรับปรุงคุณลักษณะอ่ืนๆ อีกหลายประการท้ังในแงของประสิทธิภาพและความปลอดภัยการรองรับ                          
ระบบแอพพลิ เคชั่ น (application) ใหม ๆ ท่ี จะเกิ ดข้ึ นในอนาคต และเพ่ิ มประสิ ทธิภาพในการประมวลผล                            
packet ให ดี ข้ึ น เพ่ื อ ให ส ามารถตอบสนองต อการขยายตั วและความต อ งการใช งาน เทค โน โลยีบ น                         
เค รือข าย อิน เทอร เน็ ต ในอน าคต ได เป น อย างดี ซ่ึ งกระทรวงเทคโน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อสาร                             
ของประเทศไทย ก็ไดมีการเตรียมความพรอมท่ีจะนําประเทศไทยสูมาตรฐาน IPv6 แลวโดยมีกําหนด 
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ระยะดําเนินการเปลี่ยนถายจากเครือขาย IPv4 ไปเครือขายท่ีสนับสนุนไดท้ัง IPv4 และ IPv6 ในเครือขายและ

บริการภาครัฐ และดําเนินการใหเครือขาย IPv6 เปนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ในชวงป พ.ศ. 2556-2558 ซ่ึง

การเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจสงผลกระทบใหสํานักงาน ป.ป.ส. ตองมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณคอมพิวเตอรและ

เครือขายรุนเกา ๆ รวมถึงพัฒนาระบบสารสนเทศใหมเพ่ือใชงานทดแทนระบบเดิมท่ีไมสามารถรองรับ IPv6 ได 

ดังนั้น เพ่ือใหทราบถึงผลกระทบและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน สํานักงาน ป.ป.ส. จึงควรมีการเตรียมความพรอม โดย

การศึกษาแนวทางการดําเนินงาน และกําหนดแผนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

สํานักงาน ป.ป.ส. กับแผนการดําเนินงานในการนํา IPv6 มาใชงาน ใหมีความสอดคลองเหมาะสม เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  
 
4.3 สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ 

สถาปตยกรรมระบบสารสนเทศซ่ึงเปนกรอบแนวทางการพัฒนานวัตกรรมดานขอมูลและระบบสารสนเทศภายในแผน

แมบทฯ ฉบับนี้ประกอบไปดวย 3 ประเด็นหลัก ไดแก การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือรองรับการวิเคราะหขอมูลการบูรณาการ

สารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile 

Application and Mobile Web Application)ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.3.1 การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือรองรับการวิเคราะหขอมูล 

จากการศึกษาลักษณะการจัดเก็บขอมูลในปจจุบันของสํานักงาน ป.ป.ส.พบวาปจจุบันบางสวนของ

ระบบสารสนเทศยาเสพติด (Narcotic Information System: NIS) มีขอจํากัดดานการประมวลผลเพ่ือสนับสนุนงานเชิงสถิติ 

และการวิเคราะหเนื่องจากฐานขอมูลเดิมถูกออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในงานปฏิบัติการ 

ดังนั้นขอมูลบางสวนจึงไมไดถูกออกแบบมาสําหรับการนํามาวิเคราะหขอมูลในภาพรวม หรือระหวางฐานขอมูล  

อยางไรก็ตามในปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ส. มีความตองการใชงานขอมูลสารสนเทศยาเสพติดในมุมมองของ

การประมวลผลเพ่ือวิเคราะห ดังนั้นการพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือรองรับการวิเคราะหขอมูล ตองดําเนินการใน 2 สวน

หลัก ไดแก  

1) การปรับปรุงโครงสรางการจัดเก็บขอมูล 

โดยในแตละฐานขอมูลดานยาเสพติดควรปรับปรุงโครงสรางการจัดเก็บขอมูล โดยกําหนด

ชุดขอมูลท่ีแตละฐานขอมูลมีความเชื่อมโยงสัมพันธกัน (Common Field) อาทิ ชุดขอมูลบุคคล ชุดขอมูล

ยานพาหนะ ชุดขอมูลบัญชีเงิน ชุดขอมูลสถานท่ี/ท่ีอยูท่ีเก่ียวของ เปนตน และกําหนดใหอยูในรูปแบบมาตรฐาน 

(Standard Field Format) โดยใหแตละฐานขอมูลจัดเก็บในรูปแบบเดียวกัน 

ซ่ึงการกําหนดใหมี Common Field และStandard Field Format ในแตละฐานขอมูลดาน

ยาเสพติด จะสงผลใหสํานักงาน ป .ป .ส. สามารถนําขอมูลท่ีมีอยู เดิมไปวิเคราะหและประมวลผลเพื ่อหา

ความสัมพันธ และความเชื่อมโยงตาง ๆ ในขาวสาร คดี และบุคคลท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดได 

2) การพัฒนาสวนวิเคราะหและประมวลผล  

เปนการนําเอาขอมูลจากฐานขอมูลท่ีไดรับการปรับปรุงโครงสรางการจัดเก็บขอมูลมา

ประมวลผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาใน 2 ลักษณะหลัก ไดแก  
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                         2.1)  การวิเคราะหความสัมพันธ:โดยการคนหาและจัดเก็บความสัมพันธระหวาง                          

                                ชุดขอมูล โดยอาศัยฟงกชั่นการคนหาขอมูลท่ีมีความเหมือนกันระหวาง                      

                                ฐานขอมูลตาง ๆ ซ่ึงความสัมพันธในลักษณะดังกลาวจะสามารถนําไปสูการ                        

                                วิเคราะหหาเครือขายขาวดานยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานดาน 

                                การปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก 

2.2) การวิเคราะหเชิงสถิติ:เปนการสรุปผลเชิงสถิติ สามารถนําไปประยุกตใชใน 

       การสรุปผลเชิงพ้ืนท่ี เชิงสถานการณของผูมีพฤติการณ อาทิเพศ อายุสถานท่ี 

        ฯลฯ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการกําหนดยุทธศาสตรดานการปราบปราม และ 

       การเฝาระวังไดตอไป   

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือรองรับการวิเคราะหขอมูลแสดงดังภาพ 4.3-1 

  

หนา 4-6 



บทที่ 4: สถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน ป.ป.ส. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ภาพ 4.3-1 การพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือรองรับการวิเคราะหขอมูล 
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4.3.2 การบูรณาการสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส.  

จากการศึกษาภารกิจหนาท่ี และลักษณะการปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติดของ

สํานักงาน ป.ป.ส. พบวาสํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานท่ีมีความตองการใชงานขอมูลสารสนเทศจากหนวยงาน

ภายนอกเปนจํานวนมาก เพ่ือการสืบสวนและวิเคราะหขาวสารเพ่ือการปราบปรามยาเสพติด รวมท้ังเนื่องจากสํานักงาน 

ป.ป.ส. เปนหนวยงานท่ีมีการใชงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศมาเปนระยะเวลายาวนานจึงเปนฐานขอมูลดานยา

เสพติดท่ีหนวยงานภายนอกเชื่อถือและใหการยอมรับในความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล ดังนั้นจึงมีหนวยงานดาน

การปราบปรามและบังคับใชกฎหมายตองการใชขอมูลเปนจํานวนมากเชนกัน 

อยางไรก็ตามในปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ส. ยังไมมีการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงขอมูล

แบบหลายแหลง-สูหลายแหลงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ มีความยุงยาก และ

ดําเนินการบริหารจัดการการเชื่อมโยงขอมูลแบบไมเปนระบบ การพัฒนาระบบบูรณาการขอมูล (Data Integration) 

โดยการประยุกตใชซอฟตแวรเครื่องมือเพ่ือการเชื่อมโยงขอมูล (Enterprise Service Bus: ESB) เพ่ือสนับสนุนความ

ตองการดานการแลกเปลี่ยนขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงอยูในรูปแบบท่ีหลากหลาย จึงเปนสถาปตยกรรมท่ีจะ

สนับสนุนใหสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถบริหารจัดการการเชื่อมโยงขอมูลท้ังในบทบาทของการเปนผูรับบริการ และ

เปนผูใหบริการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 
 

ภาพ 4.3-2 การเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ 
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ซ่ึงซอฟตแวรเครื่องมือ Enterprise Service Bus นั้นจะชวยทําหนาท่ีบริหารจัดการการแลกเปลี่ยน

ขอมูล อาทิ 

• การเชื่อมโยงขอมูล (Data Integration): การจัดการการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศตาง 

ๆ ซ่ึงมีรูปแบบการเชื่อมโยงไมเหมือนกัน อาทิ HTTP, FTP, SMTP และ JDBC Adapters 

รวมท้ังการเชื่อมโยงกับโปรแกรมสําเร็จรูปหรือโปรแกรมเฉพาะทางตาง ๆ เปนตน 

• การบริหารจัดการการเรียกใชบริการ (Service Repository): เปนการทํางานเสมือนการ

เปนตัวกลางซ่ึงทําหนาท่ีบริหารจัดการการลงทะเบียนบริการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังการ

จัดการข้ันตอน/ตรรกะ (Business Logic) ของการเชื่อมโยงระบบเพ่ืออํานวยความสะดวกตอ

ระบบตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเรียกใชงานบริการจากจุดเดียวได โดยไมตองคํานึงถึงการติดตอกับ

ปลายทางโดยตรง 

• การบริหารจัดการขอมูล (Message Management): เปนการทํางานเพ่ือการจัดการเนื้อ

ขอมูลเพ่ือใหขอมูลรับ-สงจากตนทางสูระบบปลายทางไดอยางถูกตองสมบูรณ ซ่ึงการ

จัดการขอมูลจะประกอบไปดวยการแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีเหมาะสม การจัดการ

ลําดับและเง่ือนไขการรับ-สง การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อขอมูลเบื้องตน การพิสูจนทราบ

และการตรวจสอบสิทธิของระบบตนทางและระบบปลายทาง (Authentication และ 

Authorization) 

 

4.3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ี (Mobile Application and Mobile 

Web Application) 

 จากแนวโนมการใชงานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีท้ังในรูปแบบของโทรศัพทเคลื่อนท่ีและในรูปแบบ

คอมพิวเตอรแท็บเล็ตซ่ึงขยายตัวอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการประมวลผลรับ-สงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ

รองรับการสื่อสารแบบ Multimedia ไดอยางสะดวกสบาย จึงทําใหบุคลากรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมีความสนใจ

ประยุกตใชมากข้ึนและเม่ือพิจารณาถึงภารกิจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังในสวนของการปราบปราม เฝาระวัง

และปองกันยาเสพติด จะเห็นไดวาการประยุกตใชเทคโนโลยีอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีสามารถสนับสนุนใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี สนับสนุนใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนโดยไมจํากัด

ดานเวลา และสถานท่ี สามารถรูเทาทันสถานการณได  

นอกเหนือจากนั้นการประยุกตใชเทคโนโลยีอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ียังสามารถสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานดานปราบปรามยาเสพติดอ่ืน ๆ และภาคประชาชนใหสามารถมีชองทางในการเขาถึงบริการ

ตาง ๆ ของสํานักงาน ป.ป.ส. ไดเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย 

โดย  สํ านั ก งาน  ป .ป .ส . ส าม ารถป ระยุ ก ต ใช เท ค โน โลยี อุ ป กรณ สื่ อ ส าร เคลื่ อ น ท่ี ใน                        

2 ลักษณะไดแก  

1) ก า ร พั ฒ น า  Mobile Web Application:เป น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เท ศ ซ่ึ ง                        

ส าม า ร ถ เรี ย ก ดู ผ า น โป ร แ ก ร ม  Mobile Browser โด ย ก า ร พั ฒ น า ใน ลั ก ษ ณ ะ นี้                     

เหมาะสมกับการใหบริการเผยแพรด านขอ มูลแกประชาชนหรือการใหบริการรับ                      

ขอ มูลหรือขอวิจารณ ต าง ๆ จากภาคประชาชนหรือหน วยงานภายนอก และเป น                             

กลุมขอมูลท่ีออนไหวและไมจําเปนตองรักษาความปลอดภัยในระดับสูงมากนัก 
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2) การพัฒนา Mobile Client Application:เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศในลักษณะการลง

โปรแกรมคอมพิวเตอร ณ อุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Client)โดยการพัฒนาโปรแกรม

ในลักษณะนี้เหมาะกับลักษณะของขอมูลหรือบริการท่ีมีการเรียกใชเปนประจํา รวมทั้งระบบ

สารสนเทศสําหรับเฉพาะกลุมเจาหนาท่ี เปนตน เนื่องจากสามารถรักษาความปลอดภัยไดใน

ระดับท่ีสูงกวา  
 

 
 

ภาพ 4.3-3การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ี 

(Mobile Application and Mobile Web Application) 

 

4.3.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

 ในปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ส. ไดนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาประยุกตใชงานเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานท่ีหลากลาย อาทิ การจัดทําขอมูลแผนท่ี (Mapping) การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี(Spatial analysis) การแปล

ความหมายจากภาพถายดาวเทียม (Remote Sensing and Interpretations)การนําเสนอผลการดําเนินงานและสถิติขอมูล

การดําเนินงาน (Information Representations) และการบริการขอมูลแผนท่ีผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet Mapping) 

โดยมีการใชงานซอฟตแวรของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีหลากหลาย และอาศัยการแปลงขอมูลเขาหากัน (Data 

Interchange) เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกัน และใชขอมูลรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหแนวทางการ

พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของสํานักงาน ป.ป.ส. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับทิศทางของ

เทคโนโลยี และบริการขอมูลแผนท่ีสมัยใหม สามารถจัดกลุมของการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรออกไดเปน2 

กลุมหลัก ไดแก 
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 (1) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการปราบปรามยาเสพติด (GIS for Narcotics  

 enforcement) 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในกลุมนี้ จะเปนระบบงานท่ีใชงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ภายในของสํานักงาน ป.ป.ส. ดานการปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ซ่ึงประกอบดวยการประยุกตใชงานใน

รูปแบบตางๆ อาทิ การจัดทําขอมูลแผนท่ีการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การแปลความหมายจากภาพถายดาวเทียม 

การนําเสนอผลการดําเนินงานและสถิติขอมูลการดําเนินงาน และการบริการขอมูลแผนท่ีผานเครือขายอินทราเน็ต 

 (2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการสนับสนุนและการรณรงคปองกันยาเสพติด 

 (GIS for Narcotics defensive and Collaboration) 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในกลุมนี้เปนการประยุกตใชงานระบบผานการใชบริการของผู

ใหบริการแผนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต อาทิ Google Maps โดยมุงเนนการใชงานเพ่ือเปนชองทางในการ

สนับสนุน และการสรางเครือขายดานการรณรงคปองกัน และการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานยาเสพ

ติดใหกับบุคคลท่ัวไปไดรับทราบอีกชองทางหนึ่ง ซ่ึงจะเปนผลดีตอการบริหารจัดการในภาพรวม และชวยลดภาระใน

การบริหารจัดการขอมูลแผนท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. อีกดวย 
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บทที่ 5 

แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

บทนี้กลาวถึงแผนงานโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต 5 ยุทธศาสตรหลัก ดานตาง ๆ ซ่ึง

สํานักงาน ป.ป.ส.จะดําเนินการภายในชวงระหวางปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 – 2559 ซ่ึงโครงการภายใตยุทธศาสตรจะ

มุงเนนการปรับปรุงรากฐานการพัฒนาการประยุกตใช และการบริหารจัดการ ใหเกิดความยั่งยืน และการพัฒนานวัตกรรม

ดานตาง ๆ เพ่ือนําไปสนับสนุนภารกิจของสํานักงาน ป.ป.ส.  
 

5.1 แผนงานยุทธศาสตรที่ 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

สํานักงาน ป.ป.ส. ไดดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง

ตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สงผลใหสํานักงาน ป.ป.ส. มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุม         ทุกภารกิจหลัก และมีการลงทุน

เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอรลูกขาย ระบบคอมพิวเตอรแมขายและการสํารองขอมูล รวมถึงระบบเครือขายและ

ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล ท้ังนี้ ในปจจุบันทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมุงเนนการเขาถึงและ

ใชงานผานอุปกรณท่ีหลากหลาย ตลอดจนสามารถเชื่อมตอเพ่ือเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา ซ่ึงสงผลใหมีแนวโนมของ

จํานวนผูใชงานระบบท่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาง ๆ สามารถ

ตอบสนองตอความตองการในการใชงานในปจจุบัน รวมถึงปริมาณความตองการใชงานในอนาคต จึงจําเปนตองมีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก ระบบคอมพิวเตอร   ลูกขาย

และอุปกรณตอพวง ระบบคอมพิวเตอรแมขายและการสํารองขอมูล และระบบเครือขายและระบบรักษาความ

ปลอดภัยขอมูล โดยการปรับปรุงฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีมีอยูเดิม การจัดหาและติดตั้งฮารดแวรและซอฟตแวรใหม

เพ่ิมเติม รวมถึงการปรับปรุงและเพ่ิมเติมประสิทธิภาพของชองสัญญาณสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีท้ังในสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลางและสวนภูมิภาค รวมถึงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลและการ

ทํางานรวมกันกับหนวยงานภายนอกและจังหวัด ซ่ึงยุทธศาสตรนี้ประกอบไปดวยแผนงานตาง ๆ ดังนี้ 
 

5.1.1 แผนงานสรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เปนการดําเนินงานปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังในสวน

ของระบบคอมพิวเตอรแมขาย โครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขาย ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

และการสื่อสาร และการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เพ่ือใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาคไดอยางมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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5.1.1.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน

ภายใน (Intranet) และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายนอก (Internet) 

ในปจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนจํานวนมาก 

เพ่ือใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถรองรับงานท่ีหลากหลาย แตเนื่องจากเทคโนโลยี

ดานคอมพิวเตอรมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว จึงทําใหในปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร  แมขายท่ีมีการใชงานบางสวนมี

ประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจากเปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายรุนเกา จึงเกิดความยุงยากในการปรับปรุงประสิทธิภาพและ

การบํารุงรักษา เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตอีกตอไป รวมถึงไมสามารถรองรับการขยายตัวเพ่ือ

ตอบสนองความตองการใชงานในปจจุบัน และการ   ใชงานซอฟตแวร/แอพพลิเคชั่นใหม ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

นอกจากนี้การมีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือใหบริการจํานวนมาก ทําใหสํานักงาน ป.ป.ส. ตองแบกรับภาระ

คาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ เชน คาไฟฟา คาดูแลรักษา รวมถึงไมสามารถทําการบริหารจัดการไดอยางสะดวก

และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server Consolidation) ท่ีใหบริการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีรองรับ

เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) มาใชงาน และทําการติดตั้ง Virtual Server สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย Intranet และ Internet เดิมท่ีเปน Physical Server และติดตั้ง Virtual Server สําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย Web/Map ระบบ GIS หองปฏิบัติการสารสนเทศยาเสพติด (OR War Room) บนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายท่ีจัดหา รวมถึงจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร Intranet และ Internet ท่ี

ทําการยุบรวมและขอมูลตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต และจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) สําหรับระบบ

สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพ่ือรองรับการจัดเก็บขอมูลประเภทรูปภาพ ขอมูลคลิปวีดีโอมีการขยายเพ่ิม

มากข้ึน ในการนําเสนอขอมูลระบบหองปฏิบัติการสารสนเทศยาเสพติด (OR War Room) และระบบขอมูลการเยี่ยม

ผูตองขัง (NCP: Narcotic Case Prisoner) เพ่ือรองรับการจัดเก็บขอมูลประเภทขอมูลผูเขาเยี่ยมและขอมูลรูปภาพ 

ท่ีมีการเพ่ิมขยายมากข้ึน ในการจัดเก็บขอมูล 8 เรือนจํานํารอง และรองรับการเพ่ิมขยายขอมูลในอนาคตเพ่ือ

สนับสนุนเรือนจําจังหวัดอีก 77 เรือนจํา ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและการบริหารจัดการ 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) มาใชงานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบของ

เครื่องคอมพิวเตอร   แมขายเสมือน (Virtual Server) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการใหบริการและการบริหารจัดการ 

1.2) เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายและสามารถใชทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในการใหบริการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาง ๆ รวมกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

1.3) เพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีในการติดตั้ง คาใชจายในการใชไฟฟา และงบประมาณ

การบํารุงรักษา 
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1.4) เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื ่อสารมีความพรอมใช (Availability) มีเสถียรภาพ (Reliability) 

และมีประสิทธิภาพในการใหบริการ (Efficiency) 

1.5) เพ่ือจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลจากการดําเนินงานยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอร

แมขาย รวมถึงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนได 

1.6) เพ่ือจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 

(NISPA) และระบ บ ข อ มู ล การ เยี่ ย มผู ต อ ง ขั ง  (NCP: Narcotic Case 

Prisoner) ท่ีมีการขยายเพ่ิมมากข้ึน 

2) เปาหมาย 

2.1) จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในรูปแบบของ Physical Server ของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ลดลงจากเดิมไมนอยกวารอยละ 20 

2.2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      และการสื่อสาร

ของสํานักงาน ป.ป.ส. มีความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทําการ 

2.3) มีการใหบริการใชงานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายบริการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส.ในรูปแบบของ 

Infrastructure as a Service (IaaS)  

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน

ภายใน (Intranet) และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายนอก (Internet) เปนโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร

แมขายท่ีรองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) พรอมจัดสรางเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(Virtual Server) สําหรับใชงานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร  แมขายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Intranet และ Internet ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน

ไปใชงานในรูปแบบของ Virtual Server ได โดยทําการยุบรวมและโอนถายขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิม

เหลานั้น เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Virtual Server ท่ีสรางข้ึน รวมถึงทําการจัดหาและติดตั้งอุปกรณจัดเก็บ

ขอมูล (Storage) เพ่ือรองรับการโอนถายขอมูลในปจจุบันจากการดําเนินงานยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

Intranet และ Internet และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยมีรายการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมท่ีจะทํา

การยุบรวม ดังนี้ 
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ตาราง 5.1-1 รายการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจะทําการยุบรวม 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/ชื่อเคร่ือง หนาท่ีในการใหบริการ อายุการ 

ใชงาน (ป) 

Intranet VM Server 

1 SUPPORT225 (2 x SPARC64-VII 

 2.5GHz) 

Database Server (GIS) 1 

2 SUPPORT224 (4 x Xeon 2.8GHz) Web / Map (GIS) 9 

3 SUPPORT212 (4 x Xeon 2.8GHz) Web GIS 9 

4 SUPPORT226 (4 x Xeon 3.6GHz) Map GIS 6 

5 SUPPORT227 (4 x Xeon 2.7GHz) Web / Map (GIS) 5 

6 SUPPORT228 (12 x Xeon 2.8GHz) IISV7 (GIS) 1 

7 SUPPORT122 (2 x UltraSPARC IIIi 

1.28GHz) 

Database Server (Data 

Warehouse) 

2 

8 SUPPORT112 (4 x Xeon 3.2GHz) Web Server, OracleAS 10g – 

oracleas (Data Warehouse) 

7 

9 SUPPORT113 (4 x Xeon 3.2GHz) Web Server, OracleAS 10g 

Infrastructure– oracleas (Data 

Warehouse) 

7 

10 SUPPORT114 (4 x Xeon 3.2GHz) Oracle Application Server - 

app_owf 

9 

11 ONCB0001 (2 x SPARC64 V 1.28GHz) Novell eDirectory Service 6 

12 ONCB0002 (2 x SPARC64 V 1.28GHz) Novell eDirectory Service 6 

13 ONCB0003 (Intel Pentium Xeon 3GHz) eGuide eDirectory Service 6 

14 ONCB0403 (Intel Pentium Xeon 3GHz) SecureLogin SSO 6 

15 ONCB0005 (Intel Pentium Xeon 3GHz) DC And DirXML Driver 6 

16 ONCB0303 (Intel Pentium Xeon 3GHz) DMZTree eDirectory Service And 

Authen 

6 

17 ONCB0304 (Intel Pentium Xeon 3GHz) DMZTree eDirectory Service And 

DirXML Driver 

6 

18 INTRUNDER-ALERT (Intel Pentium 

Xeon 3GHz) 

HOST IDS 7 

19 CEN-LOG (Intel Pentium Xeon 3GHz) Log Server 6 

20 LOG (2 x Pentium Xeon 2.8GHz) Log Server 10 
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ตาราง 5.1-1 รายการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจะทําการยุบรวม (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

โครงการ/ช่ือเครื่อง หนาท่ีในการใหบริการ อายุการ 

ใชงาน (ป) 

21 PC-SERVER-01 (2 x Pentium Xeon 

2.8GHz) 

McAfee 10 

22 ONCBTMS (Intel Pentium Xeon 3GHz) Database Server 7 

23 ONCBTMS (Intel Pentium Xeon 3GHz) WatchGuard 7 

Internet VM Server 

1 PNARSWEB (4 x Xeon 3.06GHz) Web Server, Report Server 9 

2 PNARSDBA (4 x Xeon 2.66GHz) Database Server 6 

3 ONCB-WEBHOST1 (8 x Xeon 2.0GHz) Webhosting 4 

4 ONCB-WEBHOST2 (8 x Xeon 2.0GHz) Webhosting 4 

5 ONCB-DNS (8 x Xeon 2.0GHz) DNS 4 

6 WEB-NCCD (8 x Xeon 2.0GHz) WEB NCCD 4 

7 WEB-SERVER (2 x UltraSparc IIIi 

1.5GHz) 

UMS Server 5 

8 WEB-SERVER (2 x UltraSparc IIIi 

1.5GHz) 

Web Server 5 

หมายเหตุ: 1. จํานวนปท่ีใชงานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายนับตั้งแตปท่ีไดมาจนถึงป พ.ศ. 2555 

2. รายการเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจะทําการยุบรวมขางตน อาจปรับเปลี่ยนตามสถานภาพและความ

เหมาะสมในการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ส.  

 

นอกจากนี้ยังรวมถึงการสราง Virtual Server สําหรับใหบริการระบบ Web/Map 

GIS สําหรับหองปฏิบัต ิการสารสนเทศยาเสพติด (OR War Room) บนเครื ่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีรองรับ

เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) และการจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) สําหรับระบบ

สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เพ่ือรองรับการจัดเก็บขอมูลประเภทรูปภาพ ขอมูลคลิปวีดีโอมีการขยายเพ่ิม

มากข้ึน ในการนําเสนอขอมูลระบบหองปฏิบัติการสารสนเทศ  ยาเสพติด (OR War Room) และระบบขอมูลการ

เยี่ยมผูตองขัง (NCP: Narcotic Case Prisoner) เพ่ือรองรับการจัดเก็บขอมูลประเภทขอมูลผูเขาเยี่ยมและขอมูล

รูปภาพ ท่ีมีการเพ่ิมขยายมากข้ึน ในการจัดเก็บขอมูล 8 เรือนจํานํารอง รวมถึงรองรับการเพ่ิมขยายขอมูลในอนาคต

เพ่ือสนับสนุนเรือนจําจังหวัดอีก 77 เรือนจํา 
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โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศสนับสนุน

งานภายใน (Intranet) และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายนอก (Internet) มีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีรองรับเทคโนโลยีเสมือน 

(Virtualization Technology) พรอมระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรบริหาร

จัดการฐานขอมูล เพ่ือรองรับการยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในสวน

ของ Intranet และ Internet Zone ท้ังในสวนของเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายท่ีมีสถาปตยกรรมแบบ x86-based และ SPARC-based รวมถึงรองรับ

การใหบริการระบบ Web/Map GIS หองปฏิบัติการสารสนเทศยาเสพ

ติด (OR War Room) และระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

3.2) สราง Virtual Server สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอรแมข ายในสวนของ 

Intranet และ Internet Zone ท่ี เป น  Physical Server เดิมบนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายใหมท่ีจัดหาและติดตั้ง พรอมทําการยุบรวมและโอนถาย

ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมในสวนของ Intranet และ Internet 

Zone เขาสู Virtual Server ท่ีสรางข้ึน 

3.3) สราง Virtual Server สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Web/Map 

GIS หองปฏิบัติการสารสนเทศยาเสพติด (OR War Room) บนเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายใหมท่ีจัดหา 

3.4) ติดตั้ งใช งาน เครื่องคอมพิวเตอรแม ข าย ท่ีรองรับ เทคโนโลยี เส มือน 

(Virtualization Technology) โดยใชเทคโนโลยีแบบ Clustering 

3.5) ทดสอบการใชงาน Virtual Server สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  แมขายใน

สวนของ Intranet และ Internet Zone ท่ีทําการยุบรวมและโอนถายขอมูล 

3.6) ทดสอบการใชงาน Virtual Server สําหรับสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายระบบ Web/Map GIS หองปฏิบัติการสารสนเทศยาเสพติด (OR War 

Room) 

3.7) จัดหาและติดต้ังอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) เพ่ือรองรับการโอนถาย

ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Intranet และ Internet Zone เดิมและ

ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) ท่ี

จัดหาและติดต้ังตองสามารถรองรับการสํารองขอมูลกับศูนยคอมพิวเตอร

สํารองของสํานักงาน ป.ป.ส. ในลักษณะของ Disk-to-Disk Storage แบบ

ออนไลน 

3.8) จัดหาและติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) สาํหรับระบบสารสนเทศยา

เสพติดจังหวัด (NISPA) และระบบขอมูลการเยี่ยมผูตองขัง (NCP: Narcotic 

Case Prisoner) ท่ีมีการขยายเพ่ิม มากข้ึน 
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3.9) ทําการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูลท่ีจัดหาและติดต้ัง เขากับเครื่อง

ค อ ม พิ ว เต อ ร แ ม ข าย ท่ี ร อ งรั บ เท ค โน โล ยี เส มื อ น  (Virtualization 

Technology) และทําการทดสอบการเชื่อมตอ 

3.10) ทําการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีรองรับเทคโนโลยีเสมือน 

(Virtualization Technology) ท่ีจัดหากับระบบสํารองขอมูล และทําการ

ทดสอบการเชื่อมตอ 

3.11) พัฒนาการใหบริการใชงานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจัดหาและ

ติดตั้งในรูปแบบของ Infrastructure as a Service (IaaS) ซ่ึงหนวยงานดาน 

IT ของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรได

อยางยืดหยุน โดยสามารถเพ่ิมหรือลดทรัพยากรใหกับระบบงานท่ีไดตาม

ความตองการ รวมถึงสามารถเขาถึงโครงสรางระดับฮารดแวรบน Virtual 

Server เพ่ือติดตั้งระบบงานได 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-2 แผนการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศ

สนับสนุนงานภายใน (Intranet) และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายนอก (Internet) 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Virtual Server สําหรับ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายในสวนของ Intranet Zone และ Internet 

Zone แ ละ เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร แ ม ข าย ระบ บ  Web/Map GIS 

หองปฏิบัติการสารสนเทศยาเสพติด (OR War Room) โดยทํางานบน

เทคโนโลยี Clustering 

    

2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) สําหรับการ   ยุบรวม

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

    

3 ยุบรวมและโอนถายขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในสวนของ 

Intranet Zone และ Internet Zone 

    

4 ทดสอบการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Virtual Server ท่ียุบรวม

และถายโอนขอมูล และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Web/Map 

GIS หองปฏิบัติการสารสนเทศยาเสพติด (OR War Room) ท่ีติดตั้ง 

    

5 ทําการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย กับอุปกรณจัดเก็บขอมูลและ

ระบบสํารองขอมูล และทําการทดสอบการเชื่อมตอ 

    

6 พัฒนาการใหบริการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในรูปแบบของ 

IaaS 
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5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
- จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในรูปแบบของ Physical Server ของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ลดลงจากเดิมไมนอยกวารอยละ 20 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสํานักงาน  ป.ป.ส. มีความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทําการ 

- เจาหนาท่ี IT สามารถจัดสรรการใชงานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. ในรูปแบบ
ของ Infrastructure as a Service (IaaS) 

6) งบประมาณดําเนินการ 
6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.1-3 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ

สารสนเทศสนับสนุนงานภายใน (Intranet) และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานภายนอก (Internet) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(VM) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย Intranet Zone และ Internet 

Zone (x86-based)  

VM1 2 4,815,000 9,630,000 

2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(VM) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย Intranet Zone และ Internet 

Zone (SPARC-based) 

VM2 2 3,638,000 7,276,000 

3 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ SAS Disk 

Storage ขนาดความจุหลังทํา RAID 

รวมไมนอยกวา 20 TB พรอมอุปกรณ 

Switch เชื่อมตอ 

ST1 1 8,560,000 8,560,000 

4 หนวยบันทึกขอมูลแบบ SATA ขนาด  

3.5 นิ้ ว ความจุตอหนวยไมต่ํ ากวา 

2TB  จํานวน 12 หนวย โดยมีความจุ

รวมหลังทํา RAID    ไมนอยกวา 12 

TB 

ST2 1 1,230,000 1,230,000 

5 คาดําเนินการติดตั้งและยายระบบงาน - L.S. 2,510,000 2,510,000 

    รวม 29,206,000 
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5.1.1.2 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณคอมพิวเตอร 

ปจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ส. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ึนจํานวนมาก 

เพ่ือรองรับงานท่ีหลากหลาย และมีการลงทุนเพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ  และโปรแกรมสํานักงาน 

รวมถึงอุปกรณคอมพิวเตอรตาง ๆ ไดแก เครื่องพิมพ (Printer) และเครื่องกวาดภาพ (Scanner) เพ่ือรองรับการใชงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ ท่ีพัฒนาข้ึน แตเนื่องจากเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมาก 

จึงทําใหในปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดซ้ือมาใชงาน เปนเครื่องท่ีมีประสิทธิภาพต่ํา เนื่องจากใชหนวยประมวลผล

ท่ีถูกยกเลิกการผลิตแลว ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความยุงยากในการบํารุงรักษา เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูผลิต

อีกตอไปรวมถึงไมสามารถรองรับซอฟตแวร อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมสํานักงาน เวอรชั่นใหม ๆ หรือระบบ

สารสนเทศใหม ๆ ท่ีถูกพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ส. ได ดังนั้น เพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ส. 

มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีความสอดรับกับความตองการ มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพใน

การใชงาน จึงควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใชงานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ

ต่ํา พรอมจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายพรอมระบบปฏิบัติการและโปรแกรม

สํานักงาน รวมถึง Printer และ Scanner เพ่ือรองรับการใชงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. พัฒนาข้ึน 

2) เปาหมาย 

2.1)  ในระยะเวลา 3 ป เครื่องคอมพิวเตอร PC ท่ีมีอายุการใชงานเกิน 5 ป ไม

นอยกวารอยละ 90 ถูกทดแทนดวยเครื่องคอมพิวเตอร PC ท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1) ทบทวนความตองการ ประเภทการใชงาน คุณสมบัติและจํานวนของเครื่อง

คอมพิวเตอร Printer และ Scanner ท่ีใชในการปฏิบัติงานในสํานักงาน 

ป.ป.ส. ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

3.2) จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร PC ท่ีมีประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่อง

คอมพิวเตอร PC ท่ีมีอายุการใชงานเกิน 5 ป ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

3.3) จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร Notebook Printer และ Scanner 

เพ่ิมเติมสําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

3.4) ควบคุม/ติดตามการรับประกันคุณภาพการใหบริการบํ ารุงรักษา เครื่อง

คอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีจัดหาตามเง่ือนไขการรับประกัน 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง 5.1-4 แผนการดําเนินโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณตอพวง 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

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

1 ทบทวนความตองการเครื่องคอมพิวเตอร 

Printer และ Scanner เ พ่ื อ ใช ใน ก า ร

ปฏิบัติงาน 

            

2 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร PC 

ท่ีมีประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องท่ีมี

อายุการใชงานเกิน 5 ป 

            

3 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร PC 

และ Notebook สําหรับใชงานเพ่ิมเติม 

            

4 จั ดหาและติ ดตั้ ง Printer และ Scanner 

สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

            

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- ในระยะเวลา 3 ป เครื่องคอมพิวเตอร PC ท่ีมีอายกุารใชงานเกิน 5 ป ไมนอยกวา

รอยละ 90 ถูกทดแทนดวยเครื่องคอมพิวเตอร PC ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 5.1-5 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร PC สําหรับงาน

ท่ัวไป  

PC2 393 34,000 13,362,000 

2 เครื่องคอมพิวเตอร PC สําหรับระบบ

ภูมิสารสนเทศยาเสพติด 

PC1 13 50,000 650,000 

3 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook สําหรับ

ระบบภูมิสารสนเทศยาเสพติด 

NB1 13 58,000 754,000 

4 NetworkPrinter ขาว-ดํา BP 56 34,000 1,904,000 

5 Network Printer ส ี CP 24 35,000 840,000 

6 Scanner SC 56 35,000 1,960,000 

    รวม 19,470,000 

หมายเหตุ: 1. PC สําหรับงานท่ัวไป จัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร PC ของหนวยงานสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังหมดท่ีจัดซื้อ

กอนป พ.ศ. 2550 และท่ีจัดซื้อในป พ.ศ. 2550 โดยปรับลดจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายท่ีจัดหาทดแทนในป 2555 จํานวน 115 

เครื่อง และป 2556 จํานวน 225 เครื่อง รวมถึงเพ่ิมจํานวนการจดัหาเครื่องคอมพิวเตอร PC สําหรบัอัตรากําลังท่ีเพ่ิมใหมเฉลี่ยปละ 

50 เครื่อง แลว   

  2. PC สําหรับระบบภมูิสารสนเทศยาเสพติด จดัสรรใหสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9 กทม. ศทส. สยศ. และ สพป. 

หนวยงานละ 1 เครื่อง 

  3. Notebook สําหรับระบบภมูิสารสนเทศยาเสพติด จัดสรรใหสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9 กทม.  ศทส. สยศ. 

และ สพป. หนวยงานละ 1 เครื่อง 

  4. Network Printer ขาว-ดํา และ Scanner จัดสรรใหสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9 กทม. สพส. และ สวพ. โดย

จัดสรรใหระดับสวนงาน สวนงานละ 1 เครื่อง 

  5. Network Printer สี สําหรับสาํนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9 กทม. สพส. และ สวพ. โดยจัดสรรใหระดับหนวยงาน 

หนวยงานละ 2 เครื่อง 

  6. PC และ Notebook ท่ีจัดหาท้ังหมด รวมลิขสิทธ์ิระบบปฏบัิติการและลิขสิทธ์ิโปรแกรมสํานักงานเวอรช่ัน

ลาสดุแลว 
7. จํานวนและสัดสวนการจัดหา/จัดสรร PC Notebook Printer และ Scanner ดังกลาว เปนคาประมาณการ

เบ้ืองตน สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการใชงาน 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตาราง 5.1-6 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร PC สําหรับงาน

ท่ัวไป 

PC2 408 34,000 13,872,000 

2 เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร  Notebook 

สําหรับสําหรับงานท่ัวไป 

NB2 112 34,000 3,808,000 

3 เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร  Notebook 

สําหรับสําหรับงานประมวลผล 

NB3 26 55,000 1,430,000 

4 NetworkPrinter ขาว-ดํา BP 30 34,000 1,020,000 

5 Network Printer ส ี CP 10 35,000 350,000 

6 Scanner SC 30 35,000 1,050,000 

7 เครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ  LP 1 712,000 712,000 

    รวม 22,242,000 

หมายเหตุ: 1. PC สําหรับงานท่ัวไป จัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร PC ท้ังหมดของสํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีจัดซื้อในป 

พ.ศ. 2550-2551 รวมถึงเพ่ิมจํานวนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร PC สําหรับอัตรากําลังท่ีเพ่ิมใหมเฉลี่ย   ปละ 50 เครื่อง แลว 

  2. Notebook สําหรับงานท่ัวไป จัดสรรใหสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9 กทม. สวพ. และ สพส. โดยจดัสรรใน

ระดับสวนงาน สวนงานละ 2 เครือ่ง   

  3. Notebook สําหรับงานประมวลผล จัดสรรใหผูบรหิารสวนกลางตั้งแตระดับ ผอ.สวนงาน ข้ึนไป ท่ีปรึกษาฯ 

เลขาธิการ และรองเลขาธิการ ทานละ 1 เครื่อง รวมถึง ศทส. สวนงานละ 2 เครื่อง 

  4. Network Printer ขาว-ดํา และ Scanner จัดสรรให สตส.  สปป. สกม. สยศ. และ ศทส. โดยจดัสรรให

ระดับสวนงาน สวนงานละ 1 เครือ่ง 

  5. Network Printer สี สําหรับ สตส.  สปป. สกม. สยศ. และ ศทส. โดยจัดสรรใหระดับหนวยงาน หนวยงานละ 

2 เครื่อง 

  6. PC และ Notebook ท่ีจัดหาท้ังหมด รวมลิขสิทธ์ิระบบปฏบัิติการและลิขสิทธ์ิโปรแกรมสํานักงานเวอรช่ัน

ลาสดุแลว 
7. จําน วน และส ัด ส ว น การจ ัดห า /จ ัด ส รร  PC Notebook Printer และ  Scanner ด ังกล าว  เป น

คาประมาณการเบ้ืองตน สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการใชงาน 

8. เครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ สําหรับใชงานท่ี สพส.  
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตาราง 5.1-7 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอร PC สําหรับงาน

ท่ัวไป 

PC2 245 34,000 8,330,000 

2 เค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เต อ ร  Notebook 

สําหรับสําหรับงานท่ัวไป 

NB2 84 34,000 2,856,000 

3 เค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เต อ ร  Notebook 

สําหรับสําหรับงานประมวลผล 

NB3 58 55,000 3,190,000 

4 NetworkPrinter ขาว-ดํา BP 17 34,000 578,000 

5 Network Printer ส ี CP 11 35,000 385,000 

6 Scanner SC 17 35,000 595,000 

    รวม 15,934,000 

หมายเหตุ: 1. PC สําหรับงานท่ัวไป จัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร PC ของ กสอ. สกต. สปป. สพป. สยศ.  และ กปท. ท่ี

จัดซื้อในป พ.ศ. 2552-2553 รวมถึงเพ่ิมจํานวนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร PC สําหรับอัตรากําลังท่ีเพ่ิมใหมเฉลี่ยปละ 50 เครื่อง 

แลว 

  2. Notebook สําหรับงานท่ัวไป จัดสรรให สตส. สปป. สลก. สกม. สยศ. สพบ. สกต. สพป. กพร. กตส. และ 

กทป. โดยจัดสรรในระดับสวนงาน สวนงานละ 2 เครื่อง   

  3. Notebook สําหรับงานประมวลผล จัดสรรใหผูบริหารสวนภูมิภาคตั้งแตระดับ ผอ.สวนงาน ข้ึนไป ทานละ 1 

เครื่อง  

  4. Network Printer ขาว-ดํา และ Scanner จัดสรรให สลก. สพบ. สกต. สพป. กพร. กตส. และ กทป. โดยจัดสรร

ใหระดับสวนงาน สวนงานละ 1 เครื่อง 

  5. Network Printer สี จัดสรรให สลก. สพบ. สกต. สพป. กพร. กตส. และ กทป. โดยจัดสรรใหระดับหนวยงาน 

หนวยงานละ 2 เครื่อง 

  6. PC และ Notebook ท่ีจัดหาท้ังหมด รวมลิขสิทธ์ิระบบปฏบัิติการและลิขสิทธ์ิโปรแกรมสํานักงานเวอรช่ัน

ลาสดุแลว 
7. จําน วน และส ัด ส ว น การจ ัดห า /จ ัด ส รร  PC Notebook Printer และ  Scanner ด ังกล าว  เป น

คาประมาณการเบ้ืองตน สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการใชงาน 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.1.1.3 โครงการปรับเปลี่ยนระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือขาย (Directory Service) 

ในปจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ส. มีการติดตั้งใชงานระบบไดเร็คทอรี่เซอรวิสของ Novell 

Netware เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ รวมถึงสิทธิ์ผูใชงานในการเขาใชงานทรัพยากรและระบบตาง ๆ ของ

สํานักงาน ป.ป.ส. โดยไดมีการจัดสรรงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบอยางตอเนื่องทุกป แตจากการใชงานท่ีผาน

มา สํานักงาน ป.ป.ส. มีการใชงานระบบไดเร็คทอรี่เซอรวิสของ Novell Netware ไดอยางไมเต็มประสิทธิภาพ โดย

ใชงานเฉพาะการพิสูจนตัวตน (Authentication) ของผูใชงานเทานั้น ซ่ึงไมคุมคาตอการท่ีตองเสียคาใชจายในการ

บํารุงรักษาระบบสูง ประกอบกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. มี

ความคุนเคยและมีทักษะในการใชงานระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows มากกวา ซ่ึงสงผลใหสํานักงาน 

ป.ป.ส. สามารถทําการบํารุงรักษาและบริหารจัดการระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สํานักงาน ป.ป.ส. จึงมี

ความตองการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการทรัพยากรตาง ๆ รวมถึงสิทธิผูใชงานในการเขาใชงานทรัพยากรและ

ระบบตาง ๆ ของสํานักงาน ป.ป.ส. จากระบบไดเร็คทอรี่เซอรวิสของ Novell Netware เปนระบบ  ไดเร็คทอรี่

เซอรวิสของ Microsoft Windows  

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพื ่อใหเครื ่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ  Directory Service มีความ

พรอมใช (Availability) มีเสถียรภาพ (Reliability) และมีประสิทธิภาพใน

การใหบริการ (Efficiency) 

2) เปาหมาย 

2.1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Directory Service ของสํานักงาน 

ป.ป.ส. มีความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทําการ 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการปรับเปลี่ยนระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือขาย (Directory Service) เปน

การปรับเปลี่ยนระบบไดเร็คทอรี่เซอรวิสจากระบบไดเร็คทอรี่เซอรวิสของ Novell Netware เปนระบบไดเร็คทอรี่

เซอรวิสของ Microsoft Windows โดยจัดสรางเครื่องคอมพิวเตอร     แมขายเสมือน (Virtual Server) สําหรับใช

งานในการใหบริการระบบ  Directory Service บนเครื่องคอมพิวเตอรแมข ายท่ีรองรับ เทคโนโลยี เสมือน 

(Virtualization Technology) ของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) สราง Virtual Server สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในสวนของระบบ 

Directory Service บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่รองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) ของสํานักงาน ป.ป.ส. พรอมจัดทํา

ระบบ Directory Service บน Virtual Server ท่ีสรางข้ึน  

3.2) สร าง  Virtual Server สํ าห รับ เค รื่ อ งคอม พิ ว เตอร แม ข าย  Domain 

Controller บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีรองรับเทคโนโลยีเสมือน 

(Virtualization Technology) ของสํานักงาน ป.ป.ส. พรอมจัดทําระบบ 

Domain Controller บน Virtual Server ท่ีสรางข้ึน 
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3.3) ดําเนินการโอนยายระบบ Directory Service และ Domain Controller 

จากระบบเดิมมาสูระบบใหม 

3.4) ดําเนินการบูรณาการระบบเพ่ือใหสามารถรองรับการทํางานและบริหาร

จัดการทะเบียนผูใชงานตามกรอบกระบวนการดําเนินงานในปจจุบันของ

สํานักงาน ป.ป.ส. 

3.5) ใหการสนับสนุนรายละเอียดขอมูลทางเทคนิคเพ่ือการปรับแตงระบบ

สารสนเทศในการพิสูจนตัวตน (Authentication) รวมกับระบบ Directoy 

Service ได 

3.6) ทดสอบการใชงานระบบ Directory Service และ Domain Controller ท่ี

ทําการติดตั้ง 

3.7) ทําการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจัดหากับระบบสํารองขอมูล และ

ทําการทดสอบการเชื่อมตอ 

3.8) ฝกอบรมการใชงานและบริหารจัดการระบบ Directory Service ท่ีทําการ

ติดตั้ง 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.1-8 แผนการดําเนินโครงการปรับเปล่ียนระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือขาย (Directory Service) 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดสราง Virtual Server และติดตั้งระบบ Directory Service 

และ Domain Controller พรอมโอนยายขอมูลจากระบบเดิม

มาระบบใหม 

    

2 บูรณาการระบบใหสามารถรองรับการทํางานและบริหารจัดการ

ทะเบียนผูใชงานตามกรอบกระบวนการดําเนินงานในปจจุบัน

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

    

3 สนับสนุนรายละเอียดขอมูลทางเทคนิคเพ่ือการปรับแตงระบบ

สารสนเทศในการทํางานรวมกับระบบ Directory Service ท่ี

ติดตั้ง 

    

4 ทดสอบการใชงานระบบ Directory Service และ Domain 

Controller ท่ีทําการติดตั้ง ท่ีทําการติดตั้ง 

    

5 ทําการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายกับระบบสํารองขอมูล 

และทําการทดสอบการเชื่อมตอ 

    

6 ฝกอบรมการใชงานและดูแลระบบ Directory Service ท่ีทํา

การติดตั้ง 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
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- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Directory Service ท้ังหมดของสํานักงาน 

ป.ป.ส. ถูกติดตั้งใชงานในรูปแบบของ Virtual Server 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Directory Service ของสํานักงาน ป.ป.ส. มี

ความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและ    สวนภูมิภาค ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาทําการ 

- เจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถจัดสรรการใชงาน

ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบ Directory Service ของสํานักงาน 

ป.ป.ส. ในรูปแบบของ Infrastructure as a Service (IaaS) 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.1-9 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับเปล่ียนระบบไดเร็คทอรี่ของระบบเครือขาย 

(Directory Service) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ค าดํ า เนิ นการปรับ เปลี่ ยนระบบ 

Directory Service  

- ลิ ข สิ ท ธิ์ ร ะบ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  MS 

Windows 2008  

- ค า ดํ า เนิ น ก า ร โอ น ย าย ระบ บ 

Directory Service แ ล ะ  Domain 

Controller สําหรับผูใชงานประมาณ 

1,500 คน 

- บู รณาการระบบและสนับสนุน

รายละเอียดขอมูลทางเทคนิคเพ่ือการ

ปรับแตงระบบสารสนเทศในการ

ทํ า งาน ร ว ม กั บ ระบ บ  Directory 

Service ท่ีติดตั้ง 

- ฝกอบรมการใชงานและดูแลระบบ 

- 1 2,000,000 2,000,000 

    รวม 2,000,000 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.4 โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 
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ในปจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ส. มีการติดตั้งใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือใหบริการ

ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายตาง ๆ เหลานั้นเกือบท้ังหมดมีอายุการใชงานมากกวา 

5 ป และในปจจุบันไมอยูในสายการผลิตของบริษัทผูผลิตอีกตอไป สงผลใหเกิดความยุงยากในการบํารุงรักษา และ

การจัดหาอะไหลเพ่ือใชงานทดแทน เนื่องจากไมไดรับการสนับสนุนจากผูผลิตอีกตอไป รวมถึงไมสามารถรองรับการ

ขยายตัวเพ่ือตอบสนองความตองการใชงานในปจจุบัน และการใชงานซอฟตแวร/แอพพลิเคชั่นใหม ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคตได ดังนั้น สํานักงาน ป.ป.ส. จึงมีความตองการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีรองรับเทคโนโลยีเสมือน 

(Virtualization Technology) มาใชงานทดแทน โดยการติดตั้ง Virtual Server สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

เดิมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจัดหา รวมถึงจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ

และการบริหารจัดการ 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีประสิทธิภาพและรองรับเทคโนโลยี

เสมือน (Virtualization Technology) มาใชงานในการใหบริการระบบ

สารสนเทศยาเสพติด (NIS) ในรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(Virtual Server) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการและการบริหาร

จัดการ 

1.2) เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนในการจัดสรรทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายและสามารถใชทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายในการใหบริการ

ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

1.3) เพ่ือประหยัดพ้ืนท่ีในการติดตั้ง คาใชจายในการใชไฟฟา และงบประมาณ

การบํารุงรักษา  

1.4) เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) มีความ

พรอมใช (Availability) มีเสถียรภาพ (Reliability) และมีประสิทธิภาพใน

การใหบริการ (Efficiency) 

1.5) เพ่ือจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลจากการดําเนินงานยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย รวมถึงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนได 

2) เปาหมาย 

2.1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Directory Service ท้ังหมดของสํานักงาน 

ป.ป.ส. ถูกติดตั้งใชงานในรูปแบบของ Virtual Server 

2.2) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Directory Service ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

มีความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมนอย

กวารอยละ 80 ของเวลาทําการ 

2.3) มีการใหบริการใชงานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Directory 

Service ของสํ านั กงาน  ป .ป .ส . ในรูปแบบของ Infrastructure as a 

Service (IaaS)  
 
 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 
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โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) เปน

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีรองรับเทคโนโลยีเสมือน (Virtualization Technology) พรอมจัดสราง

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual Server) สําหรับใชงานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ

สารสนเทศยาเสพติด (NIS) ของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยทําการยุบรวมและโอนถายขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายเดิมเหลานั้น เขาสูเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Virtual Server ท่ีสรางข้ึน รวมถึงทําการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ

จัดเก็บขอมูล (Storage) เพ่ือรองรับการโอนถายขอมูลในปจจุบันและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต โดยมีขอบเขต

การดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีรองรับเทคโนโลยีเสมือน 

(Virtualization Technology) พรอมระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรบริหาร

จัดการฐานขอมูล เพ่ือรองรับการยุบรวมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ

สารสนเทศยาเสพติด (NIS) 

3.2) สราง Virtual Server สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยา

เสพติด (NIS) บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหมท่ีจัดหาและติดตั้ง พรอมทํา

การยุบรวมและโอนถายขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมเขาสู Virtual 

Server ท่ีสรางข้ึน  

3.3) ติดตั้ งใช งาน เครื่องคอมพิวเตอรแม ข าย ท่ีรองรับ เทคโนโลยี เส มือน 

(Virtualization Technology) โดยใชเทคโนโลยีแบบ Clustering 

3.4) จัดหาและติดต้ังอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) เพ่ือรองรับการโอนถาย

ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเดิมและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

โดยอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) ท่ีจัดหาและติดตั้งตองสามารถรองรับ

การสํารองขอมูลกับศูนยคอมพิวเตอรสํารองของสํานักงาน ป.ป.ส. ในลักษณะ

ของ Disk-to-Disk Storage แบบออนไลน 

3.5) ทําการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจัดหากับระบบสํารองขอมูล และ

ทําการทดสอบการเชื่อมตอทดสอบการใชงาน Virtual Server ท่ีทําการยุบ

รวมและโอนถายขอมูล 

3.6) พัฒนาการใหบริการใชงานทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจัดหาและ

ติดตั้ง ในรูปแบบของ Infrastructure as a Service (IaaS) ซ่ึงหนวยงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถ

เปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางยืดหยุน โดยสามารถเพ่ิมหรือลด

ทรัพยากรใหกับระบบงานท่ีไดตามความตองการ รวมถึงสามารถเขาถึง

โครงสรางระดับฮารดแวรบน Virtual Server เพ่ือติดตั้งระบบงานได 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 
 

 

ตาราง 5.1-10 แผนการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  
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พ.ศ. 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 

    

2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage)     

3 ยุบรวมและโอนถายขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ

สารสนเทศยาเสพติด (NIS) เดิม 

    

4 ทําการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายกับระบบสํารองขอมูล 

และทําการทดสอบการเชื่อมตอ 

    

5 ทดสอบการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (Virtual 

Server) ท่ียุบรวมและถายโอนขอมูล 

    

6 พัฒนาการใหบริการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใน

รูปแบบของ IaaS 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ท้ังหมดของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ถูกติดตั้งใชงานในรูปแบบของ Virtual Server 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ของสํานักงาน 

ป.ป.ส. มีความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไม

นอยกวารอยละ 80 ของเวลาทําการ 

- เจาหนาท่ีดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจัดสรรการใชงานทรัพยากรเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ของสํานักงาน ป.ป.ส. ใน

รูปแบบของ Infrastructure as a Service (IaaS) 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตาราง 5.1-11 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรแมขาย        ระบบ

สารสนเทศยาเสพติด (NIS) ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(VM) Main Database Server  

VM3 1 3,210,000 3,210,000 

2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(VM) Sub Database Server 

VM3 1 3,210,000 3,210,000 

3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน 

(VM) Web (01) & Middleware 

App Server 

VM4 1 3,638,000 3,638,000 

4 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน (VM) 

Web (02) & Middleware App Server& 

System Management 

VM5 1 3,959,000 3,959,000 

5 ตู Rack 42U R1 1 321,000 321,000 

6 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ SAS Disk 

Storage ขนาดความจุหลังทํา RAID 

รวมไมนอยกวา 20 TB 

ST3 1 4,815,000 4,815,000 

7 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ (RDBMS) (CPU License) 

- 8 1,712,000 13,696,000 

8 คาบํ ารุงรักษาและบริการสนับสนุน

ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิง

สั ม พั น ธ  (RDBMS) (ร า ย ป  / CPU 

License) 

- 8 385,200 3,081,600 

9 ซ อ ฟ ต แ ว ร  Application Cluster 

ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

(RDBMS) (CPU License) 

- 8 834,600 6,676,800 

10 คาบํารุงรักษาและบริการสนับสนุน

ซ อ ฟ ต แ ว ร  Application Cluster 

ระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

(RDBMS) (รายป / (CPU License) 

- 8 186,180 1,489,440 

11 คาดําเนินการติดตั้งและยายระบบงาน+

คาปรับเปลี่ยน Application NIS 

- 1 3,745,000 3,745,000 

    รวม 47,841,840 
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5.1.1.5 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานเครือขายผานอุปกรณเคลื่อนท่ี 

ในปจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ส. มีการจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรทองถ่ิน ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรทางไกล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงการสื่อสารขอมูลในการปฏิบัติงาน โดยไดมีการจัดทําระบบ

รักษาความปลอดภัยขอมูล เพ่ือปองกันภัยคุกคามตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลและระบบเครือขาย

ของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดมีการติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัยขอมูลตาง ๆ อาทิ อุปกรณ Firewall อุปกรณ 

IPS อุปกรณควบคุมการเขาถึงระบบเครือขาย รวมถึง Token สําหรับใชงานในกรณีของการเชื่อมโยงผานเครือขาย

สาธารณะ ซ่ึงในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย และการเชื่อมตอระบบ และการเขาถึงระบบจากทุก ๆ 

อุปกรณ ดังนั้น จึงควรมีการดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ เพ่ือ

เสริมสรางความเขมแข็งในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ใหครอบคลุมท้ังในสวนการตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึง 

การจัดการทะเบียนผูใชงาน และการบันทึกประวัติการใชงาน 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือปรับปรุงระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศของสํานักงาน 

ป.ป.ส. ใหรองรับการใชงานระบบสารสนเทศผานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบ

มือถือ 

2) เปาหมาย 

2.1)  ในระยะเวลา 3 ปสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถปองกันการบุกรุกระบบ

สารสนเทศจากการใชงานผานอุปกรณคอมพิวเตอรแบบมือถือไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1) ศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศเพ่ือรองรับการใชงานระบบสารสนเทศผานอุปกรณคอมพิวเตอร

แบบมือถือ ซ่ึงประกอบดวย 

- การพิสูจนสิทธิ์การเขาถึง (Authentication) 

- การกําหนดสิทธิ์การใชงาน (Authorization) 

- การบริหารจัดการทะเบียนขอมูลผูใชงาน (Accounting) 

- การบริหารจัดการขอมูลสวนตัวของผูใชงาน (Profile) 

- การตรวจสอบสถานะการใชงาน (Posturing) 

- การเตรียมความพรอมสําหรับการเขาถึงและใชงาน (Provosioning) 

3.2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

3.3) ทดสอบการใชงานระบบ และรับประกันคุณภาพการใชงานระบบพรอม

ใหบริการบํารุงรักษาตามเง่ือนไขการรับประกัน 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

 

ตาราง 5.1-12 แผนการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานเครือขายผานอุปกรณ

เคล่ือนท่ี 
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ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ.2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ทบทวนความตองการใชงานจัดหาอุปกรณเขารหัสอิเล็กทรอนิกส 

(e-Token) และสิทธิ์การใชงาน 

 

   

2 จัดหาอุปกรณเขารหัสอิเล็กทรอนิกส (e-Token) และสิทธิ์การใช

งาน 

 

   

3 ศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ 

    

4 จัดหาและติดตั้งอุปกรณระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย     

5 ทดสอบการใชงานระบบ และรับประกันคุณภาพการใชงานระบบ

พรอมใหบริการบํารุงรักษาตามเง่ือนไขการรับประกัน 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- สามารถปองกันการบุกรุกระบบสารสนเทศจากการใชงานผานอุปกรณ

คอมพิวเตอรแบบมือถือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.1-13 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิ์การใชงานเครือขาย

ผานอุปกรณเคลื่อนท่ีปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ระบบพิสูจนการเขาถึง และจัดการสิทธิ์

การใชงานเครือขาย 

NMS2 1 3,510,000 3,510,000 

    รวม 3,510,000 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.6 โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย 
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     สํานักงาน ป.ป.ส. ไดติดตั้งระบบเครือขายทองถ่ินเพ่ือเชื่อมโยงการสื่อสารขอมูลระบบ

สารสนเทศ รวมถึงเพ่ือแบงปนการใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันมาเปนระยะเวลาหนึ่ง โดยในปจจุบันทิศทางเทคโนโลยี

ระบบเครือขาย และรูปแบบการใชงานในการเขาถึงระบบเครือขายของผูใชงานไดปรับเปลี่ยนจากการเชื่อมตอจาก

โตะทํางาน หรือบริเวณจุดเชื่อมตอท่ีมีสายสัญญาณ เปนการเชื่อมตอผานระบบเครือขายไรสาย และสามารถ

ติดตอสื่อสารไดถึงแมผูใชงานกําลังเคลื่อนตําแหนง หรือท่ีอยู ณ เวลาใดก็ตาม ดังนั้น เพ่ือใหระบบเครือขาย

ตอบสนองการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพ และมี

เสถียรภาพในการใหบริการ 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือปรับปรุงระบบเครือขายทองถ่ิน และอุปกรณสลับสัญญาณสําหรับรองรับ

การเชื่อมตอระบบในแตละชั้นของแตละอาคาร 

1.2) เพ่ือจัดหาอุปกรณสลับสัญญาณขอมูลและเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับ

หองเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงาน ป.ป.ส. 

2) เปาหมาย 

2.1)  ในระยะเวลา 3 ประบบเครือขายของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถใหบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 

90 ของเวลาทําการ 

2.2) ในระยะเวลา 3 ประบบสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถเรียกใช

งานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการรับ-สงขอมูลไดถึง 10Gbps 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบเครือขายประกอบดวยการดําเนินงานใน 2 

ระยะ ดังนี้ 

 ระยะท่ี 1: ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือขายเดิม 

3.1) ดําเนินการศึกษา วิเคราะห โครงสรางระบบเครือขายเดิมและออกแบบ

กําหนดโครงรูปของระบบแบบ 3-Tier Hierachy (Core-Distributed-

Access) ใหรองรับการใชงานภายในพ้ืนท่ีปฏิบั ติงานของเจาหนาท่ี ณ 

สํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  

3.2) จัดหาและติดตั้งระบบเครือขาย ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  

3.3) จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณประกอบ 

3.4) ทดสอบการใชงานระบบ และรับประกันคุณภาพการใชงานระบบเครือขายไร

สายพรอมใหบริการบํารุงรักษาตามเง่ือนไขการรับประกัน 
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ระยะท่ี 2: ปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมตอระบบเครือขายสําหรับหองศูนย

คอมพิวเตอร 

3.5) ศึกษาและทบทวนความตองการดานจํานวนจุดเชื่อมตอ และขนาดความ

ตองการดานปริมาณการรับ-สงขอมูลโดยรวมของหองเครื่องคอมพิวเตอร  

3.6) ออกแบบสถาปตยกรรมระบบเครือขายสําหรับหองเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ

รองรับการสื่อสารขอมูลความเร็วสูง  

3.7) จัดหาและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับหองเครื่องคอมพิวเตอร 

3.8) ทดสอบการใชงาน และบูรณาการเขากับระบบท่ีมีอยูเดิมของสํานักงาน 

ป.ป.ส. 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.1-14 แผนการดําเนนิโครงการปรับปรุงระบบเครือขาย 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ.2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 การศึกษา วิเคราะห โครงสรางระบบเครือขายเดิม 
 

   

2 ออกแบบกําหนดโครงรูปของระบบแบบ 3-Tier Hierachy  

(Core-Distributed-Access) 

 

   

3 จัดหาและติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณประกอบ 
 

   

4 จัดหาและติดตั้งระบบเครือขาย ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง  
 

  

5 ทดสอบการใชงานระบบ และรับประกันคุณภาพการใชงานระบบ

เครือขาย 

    

6 ศึกษาและทบทวนความตองการดานจํานวนจุดเชื่อมตอเครื่อง

คอมพิวเตอรแมขาย 

    

7 ออกแบบสถาปตยกรรมระบบเครือขายสําหรับหองเครื่องคอมพิวเตอร     

8 จัดหาและติดตั้งอุปกรณระบบเครือขายและสายสัญญาณ     

9 ทดสอบการใชงาน และบูรณาการเขากับระบบท่ีมีอยูเดิม     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- ระบบเครือขายของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีความพรอมในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 90 ของเวลาทําการ 

- ประสิทธิภาพการรับ-สงขอมูลไดถึง 10Gbps 
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6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.1-15 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับปรุงระบบเครือขายปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 อุปกรณสลับสัญญาณหลัก (Core Switch) NSW1 1ชดุ 5,866,000 5,866,000 

2 อุปกรณ สลั บสัญญาณรอง (Distribution 

Switch) 

NSW2 10 534,000 5,340,000 

3 อุปกรณ สลับสัญญาณปลายทาง (Access 

Switch) 

NSW3 14 81,000 1,134,000 

4 ระบบบริหารจัดการระบบเครือขาย NMS1 1 923,000 923,000 

5 อุปกรณสลับสัญญาณขอมูลและเครือขาย

ชนิดท่ี 1 

NSW4 2 ชุด 1,700,000 3,400,000 

6 อุปกรณสลับสัญญาณขอมูลและเครือขาย

ชนิดท่ี 2 

NSW5 4 ชุด 160,000 640,000 

7 คาติดตั้งระบบสายสัญญาณ L.S. 1 ระบบ 1,200,000 1,200,000 

8 คาติดตั้ง/ปรับแตงระบบ L.S. 1 ระบบ 830,000 830,000 

    รวม 19,333,000 

 

5.1.1.7 โครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย (สวนภูมิภาคฯ) 

สํานักงาน ป.ป.ส. ไดติดตั้งระบบเครือขายทองถ่ินและเครือขายไรสายเพ่ือเชื่อมโยงการ

สื่อสารขอมูลระบบสารสนเทศ รวมถึงเพ่ือแบงปนการใชทรัพยากรตาง ๆ รวมกันมาเปนระยะเวลาหนึ่ง โดยใน

ปจจุบันทิศทางเทคโนโลยีระบบเครือขาย และรูปแบบการใชงานในการเขาถึงระบบเครือขายของผูใชงานได

ปรับเปลี่ยนจากการเชื่อมตอจากโตะทํางาน หรือบริเวณจุดเชื่อมตอท่ีมีสายสัญญาณ เปนการเชื่อมตอผานระบบ

เครือขายไรสาย และสามารถติดตอสื่อสารไดถึงแมผูใชงานกําลังเคลื่อนตําแหนง หรือท่ีอยู ณ เวลาใดก็ตาม ดังนั้น 

เพ่ือใหระบบเครือขายตอบสนองการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองดําเนินการปรับปรุงระบบใหมี

ประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพในการใหบริการ 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือพัฒนาระบบเครือขายไรสายสําหรับสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 - 9 และ

สํานักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

2) เปาหมาย 
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2.1)  ระบบเครือข ายของสํานักงาน ป .ป .ส . สามารถใหบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการใหบริการไมนอยกวา    รอยละ 90 

ของเวลาทําการ 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1) ศึกษาและทบทวนความตองการดานจํานวนจุดเชื่อมตอ และสภาพพ้ืนท่ีทาง

กายภาพ  

3.2) ออกแบบจุดติดตั้งระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการ   ใชงานได

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพของสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค และ

สํานักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร สํานักตรวจพิสูจนยาเสพติด  

3.3) จัดหาและติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือขาย และอุปกรณประกอบ 

3.4) จัดหาและติดตั้งระบบเครือขายไรสายพรอมปรับแตงคาการทํางานของระบบ

ใหสามารถใชงานรวมกับระบบเครือขายหลักของสํานักงาน ป.ป.ส. ได 

3.5) ทดสอบการใชงาน และบูรณาการเขากับระบบท่ีมีอยูเดิมของสํานักงาน 

ป.ป.ส. 

3.6) รับประกันคุณภาพการใชงาน และใหบริการบํารุงรักษา 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.1-16 แผนการดําเนินโครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย (สวนภูมิภาคฯ) 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ.2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนความตองการดานจํานวนจุดเชื่อมตอ และสภาพ

พ้ืนท่ีทางกายภาพ 

    

2 ออกแบบจุดติดตั้งระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีการใชงาน

ไดเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

    

3 จัดหาและติดตั้งระบบสายสัญญาณเครือขาย และอุปกรณประกอบ 
 

   

4 จัดหาและติดตั้งระบบเครือขายสําหรับหองเครื่องคอมพิวเตอร     

5 ทดสอบการใชงาน และบูรณาการเขากับระบบท่ีมีอยูเดิมของสํานักงาน 

ป.ป.ส. 

  
 

 

6 รับประกันคุณภาพการใชงาน และใหบริการบํารุงรักษา     

 

 

 

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
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- ระบบเครือขายของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีความพรอมในการใหบริการไมนอยกวารอยละ 90 ของเวลาทําการ 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.1-17 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาระบบเครือขายไรสาย (สวนภู มิภาคฯ)

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 อุปกรณควบคุมระบบเครือขาย  ไร

สาย 

NWI1 9 ชุด 406,000 3,654,000 

2 อุปกรณเชื่อมตอระบบเครือขาย ไร

สาย 

NWI2 90 ชุด 16,000 1,440,000 

3 ระบบบริหารจัดการระบบเครือขาย ไร

สาย 

NWI3 1 ระบบ 378,000 378,000 

4 คาติดตั้งระบบ/สายสัญญาณ/ปรับแตง

ระบบ 

L.S. 1 ระบบ 1,270,000 1,270,000 

    รวม 6,742,000 

 

5.1.1.8 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณการปองกันการบุกรุก 

    สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรข้ึนสําหรับใชงานในการ

ติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนการเรียกใชงานระบบสารสนเทศ ท้ังนี้จากโครงการปรับปรุงระบบเครือขายตามแผน

แมบทฯ ฉบับนี้ซ่ึงกําหนดใหมีการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเม่ือดําเนินงานแลวเสร็จสํานักงาน 

ป.ป.ส. จะมีระบบเครือขายหลักท่ีมีสมรรถนะสูงในดานความเร็วการ    รับ - สงขอมูลถึงขนาด 10 Gbit/s ดังนั้น

ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยโดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณการปองกันการบุกรุกเองก็จําเปนตองไดรับการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพใหรองรับกับขนาดและความเร็วของการรับ - สงขอมูลท่ีปรับเปลี่ยนไป 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือจัดหาอุปกรณการปองกันการบุกรุกท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับปองกันการ

ละเมิดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลของสํานักงาน ป.ป.ส. 

2) เปาหมาย 

2.1)  ในระยะเวลา 3 ประบบสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถเรียกใช

งานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการรับ-สงขอมูลไดถึง 10Gbps 

2.2) ในระยะ เวลา 3 ปสถิติการละเมิดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลลดลงอยางตอเนื่อง 
 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1) ศึกษาและทบทวนเขตการปองกันในระบบเครือขายของสํานักงาน ป.ป.ส.  
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3.2) กําหนดเขตการปองกัน และนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ  

3.3) จัดหาและติดตั้งอุปกรณการปองการบุกรุก 

3.4) ทดสอบการใชงาน และบูรณาการเขากับระบบท่ีมีอยูเดิมของสํานักงาน 

ป.ป.ส. 

3.5) รับประกันคุณภาพการใชงาน และใหบริการบํารุงรักษา 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.1-18 แผนการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณการปองการบุกรุก 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนเขตการปองกันในระบบเครือขายของสํานักงาน 

ป.ป.ส. 

    

2 กําหนดเขตการปองกัน และนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศ 

    

3 จัดหาและตดิตั้งอุปกรณปองกันการบุกรุก     

4 ทดสอบการใชงาน และบูรณาการเขากับระบบท่ีมีอยูเดิมของสํานักงาน 

ป.ป.ส. 

    

5 รับประกันคุณภาพการใชงาน และใหบริการบํารุงรักษา     
 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- ประสิทธิภาพการรับ-สงขอมูลไดถึง 10Gbps 

- สถิติการละเมิดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลลดลง 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.1-19 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณการปองการ   บุกรุก

ปงบประมาณ พ.ศ.2558 
ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 อุปกรณปองกันการบุกรุก NSA2 2 ชุด 1,500,000 3,000,000 

    รวม 3,000,000 
 

5.1.1.9 โครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพ้ืนฐานฯ 

    สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรข้ึนสําหรับใชงานในการ

ติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนการเรียกใชงานระบบสารสนเทศ ท้ังนี้จากโครงการปรับปรุงระบบเครือขายตามแผน
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แมบทฯ ฉบับนี้ซ่ึงกําหนดใหมีการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเม่ือดําเนินงานแลวเสร็จสํานักงาน 

ป.ป.ส. จะมีระบบเครือขายหลักท่ีมีสมรรถนะสูงในดานความเร็วการรับ-สงขอมูลถึงขนาด 10 Gbit/s ดังนั้นเพ่ือให

ระบบเครือขาย รวมถึงระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ป.ป.ส. 

จําเปนตองมีการดําเนินงานเพ่ือประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพ้ืนฐานฯ ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจะไปสู

การปรับปรุงระบบใหสามารถใชงานไดอยางมีปรสิทธิภาพตอไป 

1) วัตถุประสงค 

1.2) เพ่ือประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพ้ืนฐานฯ ของ

สํานักงาน ป.ป.ส. 

2) เปาหมาย 

2.1)  ในระยะเวลา 3 ประบบสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถเรียกใชงานได

อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการรับ - สงขอมูลไดถึง 10Gbps 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1) ศึกษาและทบทวนโครงสรางการเชื่อมตอระบบเครือขาย และระบบการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

3.2) กําหนดแผนงานเพ่ือทําการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะ  ของระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานฯ ประกอบดวย  

 สถานะการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ของระบบ (Devices status) 

 ประสิทธิภาพการทํางานและสมรรถนะของระบบในปจจุบัน 

(Performance and Capacity) 

 การกํ าหนดค าการทํ างานของระบบ ในป จ จุ บั น  (Devices 

configuration)   

3.3) ดําเนินการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพ้ืนฐานฯ 

พรอมจัดทําสรุปขอมูล 

3.4) วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 5.1-20 แผนการดําเนินโครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสรางพ้ืนฐานฯ 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ.2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.2559 
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Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึ กษ าและทบทวน โครงสร างการ

เชื่อมตอระบบเครือขาย และระบบการ

รักษาความ่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

            

2 กําหนดกําหนดแผนงานเพ่ือทําการ

ประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของ

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานฯ 

 

           

3 ดําเนินการประเมินและตรวจสอบ

สมรรถนะของระบบโครงสรางพ้ืนฐานฯ 

พรอมจัดทําสรุปขอมูล 

 

           

4 วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 

  
 

         

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- ประสิทธิภาพการรับ-สงขอมูลไดถึง 10Gbps 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.1-21 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสราง

พ้ืนฐานฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาประเมินและตรวจสอบสมรรถนะ

ของระบบ 

LS 1 ป 2,000,000 2,000,000 

    รวม 2,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.1-22 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสราง

พ้ืนฐานฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของ

ระบบ 

LS 1 ป 2,000,000 2,000,000 

    รวม 2,000,000 

 

6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตาราง 5.1-23 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของระบบโครงสราง

พ้ืนฐานฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาประเมินและตรวจสอบสมรรถนะของ

ระบบ 

LS 1 ป 2,000,000 2,000,000 

    รวม 2,000,000 

 

5.1.1.10 โครงการศึกษาและเตรียมความพรอมการปรับเปลี่ยน IPv6 

    สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรข้ึนสําหรับใชงานในการ

ติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนการเรียกใชงานระบบสารสนเทศ ท้ังนี้ เนื่องจากระบบเครือขาย    ท่ัวโลกกําลังมี

การเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลสําหรับการกําหนดหมายเลขไอพี (IP Address) จากเวอรชั่น 4 (IPv4) ซ่ึงสํานักงาน 

ป.ป.ส. มีการใชงานอยูในปจจุบันเปนหมายเลขไอพีเวอรชั่น 6 (IPv6) อยางไรก็ตามในการดําเนินงานเพ่ือปรับเปลี่ยน

ดังกลาวนั้น สํานักงาน ป.ป.ส. ตองมีการพิจารณารายละเอียดทางเทคนิค พรอมท้ังการกําหนดแผนงานเพ่ือ

ดําเนินงานปรับเปลี่ยน ใหเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาการหยุดชะงักของระบบระหวางการดําเนินงานปรับเปลี่ยน 

ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาและเตรียมความพรอมสําหรับการปรับเปลี่ยน IPv6 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และกําหนดแผนงานในการปรับเปลี่ยน IPv6 

2) เปาหมาย 

2.1)  ระบบเครือขายของสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังระบบพรอมไปสูมาตรฐาน IPv6 

 

 

 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1) ศึกษาและทบทวนการใชงานและการบริหารจัดการหมายเลขไอพีในปจจุบัน 

พรอมตรวจสอบรายละเอียดของรายการอุปกรณเครือขาย อุปกรณระบบ
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การรักษาความม่ันคงปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย/ลูกขาย อุปกรณ

ตอพวง และระบบงานสารสนเทศ  

3.2) ดําเนินการวิเคราะห และประเมิน ตรวจสอบความพรอมของระบบเครือขาย 

และสวนประกอบของระบบ เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดท่ีจําเปน/ขอจํากัดท่ี

ตองมีการปรับปรุงกอนท่ีจะใชงาน IPv6 

3.3) จัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง/การเตรียมความพรอมของระบบ

เครือขาย และสวนประกอบของระบบ 

3.4) ดําเนินการออกแบบการจัดสรรและการจัดการหมายเลขไอพีของ IPv6  

3.5) กําหนดแผนงานการปรับเปลี่ยน/ข้ันตอน พรอมลําดับความสําคัญของการ

ดําเนินงานในแตละสวน และประมาณการงบประมาณท่ีจําเปนตองใชในการ

ปรับปรุงระบบกอนการดําเนินการปรับเปลี่ยน IPv6 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.1-24 แผนการดําเนินโครงการศึกษาและเตรียมความพรอมการปรับเปล่ียน IPv6 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ.2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและทบทวนการใชงานและการบริหารจัดการหมายเลขไอ

พีในปจจุบัน 

    

2 

 

 

ตรวจสอบรายละเอียดของรายการอุปกรณเครือขาย อุปกรณ

ระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย/

ลูกขาย อุปกรณตอพวง และระบบงานสารสนเทศ 

    

3 วิเคราะห  และประเมิน ตรวจสอบความพรอมของระบบ

เครือขาย/จัดทําขอเสนอแนะ ในการปรับปรุง/การเตรียมความ

พรอม 

    

4 กํ าหนดแผนงานการปรับ เปลี่ ยน /ข้ันตอน พรอมลํ าดั บ

ความสําคัญของการดําเนินงานในแตละสวน 

    

 

 

 

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- ระบบเครือขายของสํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังระบบพรอมไปสูมาตรฐาน IPv6 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ตาราง 5.1-25 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการศึกษาและเตรียมความพรอมการปรับเปล่ียน IPv6 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาศึกษาและเตรียมความพรอมการ

ปรับเปลี่ยน IPv6 

LS 1 ระบบ 3,000,000 3,000,000 

    รวม 3,000,000 

 

5.1.1.11 โครงการจัดทําระบบสํารองขอมูลแบบออนไลน 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือชวยในการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานดานการปราบปรามและแกไขปญหา     ยาเสพติด โดยเฉพาะ

การใหบริการระบบสารสนเทศยาเสพติด (Narcotics Information Syatem : NIS)  และระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงถือเปนระบบหลักของการใชสารสนเทศในการเฝาติดตาม       การกําหนดยุทธศาสตรการ

ปราบปรามยาเสพติด การประสานการดําเนินงาน และการรับ - สงเอกสารการบริหารงานของสํานักงาน ป.ป.ส. 

โดยมีศูนยกลางของการประมวลผลระบบสารสนเทศ  ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง และมีการสํารองการใชงาน

ระบบ ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง สํานักงาน ป.ป.ส. โดยในปจจุบัน การสํารองขอมูลเพ่ือการใชงานระบบ ณ ศูนย

คอมพิวเตอรสํารอง ของสํานักงาน ป.ป.ส. อยูในรูปแบบของเทปสํารองขอมูล ซ่ึงตองมีการนําเทปสํารองขอมูล

ดังกลาวไปทําการ Restore ลงระบบท่ีศูนยคอมพิวเตอรสํารองในกรณีท่ีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน สงผลใหตองใชระยะ

เวลานานในการกูคืนระบบ และขอมูลท่ีสํารองไวไมเปนปจจุบัน ดังนั้น สํานักงาน ป.ป.ส. จึงมีความตองการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการสํารองขอมูลระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง กับศูนยคอมพิวเตอรสํารองของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ใหเปนการสํารองขอมูลในลักษณะของ Disk-to-Disk Storage แบบออนไลน เพ่ือใหการกูคืนระบบเปนไปดวยความ

สะดวก รวดเร็ว และขอมูลท่ีทําการสํารองแบบออนไลนมีความเปนปจจุบันเทากับขอมูลท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือจัดทําระบบสํารองขอมูลในลักษณะของ Disk-to-Disk Storage Backup 

แบบออนไลน ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

 

 

 

 

2) เปาหมาย 

2.1)  ระบบสารสนเทศท่ีทําการสํารองขอมูลแบบออนไลนสามารถกูคืนระบบได

ตามเปาหมายของแผนการบริหารความตอเนื่องการดําเนินงาน (BCP)  

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 
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3.1) ศึกษา วิเคราะห ความตองการ และออกแบบระบบสํารองขอมูลแบบ

ออนไลน ระหวางสํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง กับศูนยคอมพิวเตอรสํารองของ

สํานักงาน ป.ป.ส.  

3.2) จัดหาและติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) สําหรับศูนยคอมพิวเตอร

สํารอง  

3.3) จัดหาและติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการสํารองขอมูลในลักษณะของ Disk-to-

Disk Storage แบบออนไลน 

3.4) ทดสอบการใชงานระบบสํารองขอมูลแบบออนไลน 

3.5) ฝกอบรมการใชงานและดูแลระบบการสํารองขอมูลแบบออนไลน 

3.6) รับประกันคุณภาพการใชงาน และใหบริการบํารุงรักษา 

4) แผนการดําเนินงาน 

 

ตาราง 5.1-26 แผนการดําเนินโครงการจัดทําระบบสํารองขอมูลแบบออนไลน 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา วิเคราะห ความตองการ และออกแบบระบบสํารองขอมูล

แบบออนไลน 

    

2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณจัดเก็บขอมูล (Storage) สําหรับศูนย

คอมพิวเตอรสํารอง 

    

3 จัดหาและติดตั้งซอฟตแวรสําหรับการสํารองขอมูลในลักษณะ

ของ Disk-to-Disk Storage แบบออนไลน 

    

4 ทดสอบการใชงานระบบสํารองขอมูลแบบออนไลน     

5 ฝกอบรมการใชงานและดูแลระบบการสํารองขอมูลแบบ

ออนไลน 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- การกูคืนระบบมีความสะดวก รวดเร็ว และสอดคลองตามเปาหมายของแผนการ

บริหารความตอเนื่องการดําเนินงาน (BCP) 

6) งบประมาณดําเนินการ 

 

ตาราง 5.1-27 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการจัดทําระบบสํารองขอมูลแบบออนไลน ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 อุปกรณจัดเก็บขอมูลแบบ SAS Disk ST4 1 1,926,000 1,926,000 
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Storage ขนาดความจุหลังทํา RAID 

รวมไมนอยกวา 10 TB 

2 ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสําหรับการสํารอง

ข อ มู ล ใน ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง  Online 

Backup  

- 3 1,284,000 3,852,000 

    รวม 5,778,000 
 

5.1.1.12 โครงการจัดทําศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (Disaster recovery site) 

    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือชวยในการบริหารและสนับสนุนการดําเนินงานดานการปราบปรามและแกไขปญหา      ยาเสพติด โดยเฉพาะ

การใหบริการระบบสารสนเทศยาเสพติด (Narcotics Information Syatem : NIS)  และระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงถือเปนระบบหลักของการใชสารสนเทศในการเฝาติดตาม       การกําหนดยุทธศาสตรการ

ปราบปรามยาเสพติด การประสานการดําเนินงาน และการรับ - สงเอกสารการบริหารงานของสํานักงาน ป.ป.ส. 

โดยมีศูนยกลางของการประมวลผลระบบสารสนเทศ  ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง และมีการสํารองการใชงาน

ระบบ ณ ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง สํานักงาน ป.ป.ส.    ทุงสองหอง ท้ังนี้สืบเนื่องจาก สํานักงาน ป.ป.ส. มีแผนงาน

ในการปรับปรุงอาคารท่ีทําการ ณ ทุงสองหอง ประกอบกับสถานการณอุทกภัยในป พ.ศ. 2554 บริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว

อยูในบริเวณท่ีไดรับผลกระทบ ดังนั้น เพ่ือใหการสํารองระบบสารสนเทศและการกูคืนการดําเนินงานการบริการของ

ระบบหลักเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการไดตอเนื่อง สํานักงาน ป.ป.ส. จําเปนตองศึกษาทบทวน

สถานท่ีสําหรับใชเปนศูนยคอมพิวเตอรสํารอง  

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือศึกษา และกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับใชเปนศูนยคอมพิวเตอรสํารอง 

1.2) เพ่ือจัดทําศูนยคอมพิวเตอรสํารองรองรับการใชงาน 

2) เปาหมาย 

2.1)  ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) สารบรรณอิเล็กทรอนิกสสามารถกูคืน

ระบบไดตามและระบบเปาหมายของแผนการบริหารความตอเนื่องการ

ดําเนินงาน (BCP)  

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1) ศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปนศูนยคอมพิวเตอรสํารองของ 

สํานักงาน ป.ป.ส. พรอมจัดทํารายละเอียดหลักเกณฑการพิจารณา และผล

การพิจารณา  

 

3.2) ดําเนินการออกแบบหองศูนยคอมพิวเตอรสํารองขนาดพ้ืนท่ี 30 ตารางเมตร 

พรอมประมาณการงบประมาณในการปรับปรุงพ้ืนท่ี  

3.3) จัดทํารายละเอียดอุปกรณของหองศูนยคอมพิวตอรสํารองในปจจุบันเพ่ือ

เตรียมการยายไปยังหองศูนยคอมพิวตอรสํารอง   แหงใหมพรอมกําหนด

แผนงานในการโยกยายระบบ 
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3.4) ดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคของหองศูนย

คอมพิวเตอรสํารอง  

3.5) ดําเนินการโยกยายระบบ และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณตอ

พวงจากหองศูนยคอมพิวตอรสํารอง ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ทุงสองหอง ไปยัง

หองศูนยคอมพิวเตอรสํารองแหงใหม 

3.6) ทดสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณตอพวง 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.1-28 แผนการดําเนินโครงการจัดทําศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (Disaster recovery site) 

ลําดับท่ี กิจกรรม 

ปงบประมาณ  

พ.ศ.2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับใชเปนศูนยคอมพิวเตอร

สํารองของ สํานักงาน ป.ป.ส. 

    

2 ออกแบบหองศูนยคอมพิวเตอรสํารอง     

3 จัดทํารายละเอียดอุปกรณของหองศูนยคอมพิวตอรสํารองในปจจุบัน/

กําหนดแผนงานในการโยกยายระบบ 

    

4 ปรับปรุงพ้ืนท่ีและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคของหองศูนยคอมพิวเตอร

สํารอง 

    

5 ทดสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย และอุปกรณตอพวง     

6 รับประกันงานติดตั้งระบบและอุปกรณประกอบหองศูนยคอมพิวตอร

สํารอง 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสามารถกูคืน

ระบบไดตามเปาหมายของแผนการบริหารความตอเนื่องการดําเนินงาน (BCP) 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตาราง 5.1-29 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการจัดทําศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (Disaster recovery site) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ร ะ บ บ ดั บ เพ ลิ ง อั ต โน มั ติ  (Fire 

Suppression System) 

- 1 ระบบ 540,000 540,000 
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2 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม - 1 ระบบ 120,000 120,000 

3 ระบบตรวจสอบเหตุผิดปกติภายใน

หอง 

- 1 ระบบ 120,000 120,000 

4 ระบบควบ คุมการเข า -ออกประตู

อัตโนมัติ 

- 1 ระบบ 200,000 200,000 

5 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV 

System) 

- 1 ระบบ 140,000 140,000 

6 ระบบตรวจจับน้ํารั่วซึม (Water Leak 

Detector) 

- 1 ระบบ 140,000 140,000 

7 ระบบปรับอากาศ/ทําความเย็น - 1 ระบบ 450,000 450,000 

8 งานปรับปรุงพ้ืนท่ีขนาด 5 ม. x 6 ม. x 

4 ม. 

L.S. 1 หอง 300,000 300,000 

9 คาติดตั้งและโยกยายอุปกรณ L.S. 1 ระบบ 400,000 400,000 

    รวม 2,410,000 
 

5.1.1.13 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Directory Service และระบบ E-Mail 

    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงาน ป.ป.ส. มีการติดต้ังใชงานระบบ Directory 

Service ของ MS Windows เพ่ือบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชงานในการเขาใชงานทรัพยากรและระบบตาง ๆ ของสํานักงาน 

ป.ป.ส. รวมถึงมีการติดตั้งและใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) แกผูใชงานของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ผานซอฟตแวร MS Exchange Server โดยมีรูปแบบการติดตั้งใชงานระบบดังกลาวในระยะแรกในลักษณะของการ

ใหบริการแบบรวมศูนย (Centralization)  ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการสิทธิ์

ผูใชงานของสํานักงาน ป.ป.ส. ภาคแตละแหงในการเขาใชงานทรัพยากรและระบบตาง ๆ ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

สามารถดําเนินการได ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค โดยไมจําเปนตองผานการบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชงาน ณ สวนกลาง 

แหงเดียว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผูใชงาน สํานักงาน ป.ป.ส. จึงมีความตองการท่ีจะปรับปรุงรูปแบบ

การติดตั้งใชงานระบบ Directory Service ในลักษณะของการใหบริการแบบกระจายศูนย (Decentralization) ไปยังสํานักงาน 

ป.ป.ส. ภาคแตละแหง นอกจากนี้ สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ยังมีความตองการท่ีจะปรับปรุงบริการระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ใหมีรูปแบบการติดตั้งใชงานตามสถาปตยกรรมท่ี Microsoft ซ่ึงเปนผูผลิตซอฟตแวร MS 

Exchange Server ไดมีการวางรูปแบบไว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการใหบริการระบบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพื ่อใหเครื ่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ  Directory Service มีความ

พรอมใช (Availability) มีเสถียรภาพ (Reliability) และมีประสิทธิภาพใน

การใหบริการ (Efficiency) 

1.2) เพ่ื อ ให เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แม ข ายระบบ  E-mail มี ค วามพรอม ใช 

(Availability) มี เส ถียรภาพ  (Reliability) และมีประสิท ธิภ าพ ในการ

ใหบริการ (Efficiency) 
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2) เปาหมาย 

2.1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Directory Service ของสํานักงาน 

ป.ป.ส. มีความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทําการ 

2.2) เครื ่อ งคอมพิว เตอรแมขายระบบ  E-mail ของสํานักงาน ป.ป.ส. มี

ความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ไมนอย

กวารอยละ 80 ของเวลาทําการ 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Directory Service และระบบ E-Mail เปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการบริหารจัดการสิทธิ์ผูใชงาน และการใหบริการระบบ E-mail โดยจัดหาและติดต้ัง

ฮารดแวรและลิขสิทธิ์ซอฟตแวรท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง และสํานักงาน ป.ป.ส.ภาค โดยมี

ขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Directory Service 

3.1.1) จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือใหบริการระบบ 

Directory Service ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค  

3.1.2) จัดหาและติดตั้งระบบปฏิบัติการ MS Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร    แมขายระบบ Directory 

Service ของสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 

3.1.3) ดําเนินการติดตั้งและบูรณาการระบบ Directory Service ของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ใหสามารถทํางานรวมกับระบบ Directory 

Service ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง  

3.1.4) ทดสอบการใชงานระบบ Directory Service ท่ีทําการติดตั้งและ

บูรณาการ 

3.1.5) ฝกอบรมการใชงานและบริหารจัดการระบบ Directory Service ท่ี

ทําการติดตั้ง 

3.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ E-mail 

3.2.1) จัดหาและติดตั้งเพ่ิมเติมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade 

Server สําหรับระบบ E-mail ในตู Enclosure เดิมของสํานักงาน 

ป.ป.ส.  

 

3.2.2) จัดหาและติดตั้งระบบปฏิบัติการ MS Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร    แมขายระบบ E-mail ท่ี

จัดหาและติดตั้งเพ่ิมเติม  

3.2.3) จัดหาและติดตั้ งซอฟตแวร MS Exchange Server ท่ี มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฎหมายบนเครื่องคอมพิวเตอร     แมขายระบบ E-

mail ท่ีจัดหาและติดตั้งเพ่ิมเติม 
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3.2.4) ดําเนินการบูรณาการระบบ E-mail ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติม ใหสามารถ

ทํางานรวมกับระบบ E-mail ท่ีติดตั้งไวในระยะแรก  

3.2.5) ทดสอบการใชงานระบบ E-mail ท่ีทําการติดตั้งและบูรณาการ 

3.2.6) ทําการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจัดหากับระบบสํารอง

ขอมูล และทําการทดสอบการเชื่อมตอ 

3.2.7) ฝกอบรมการใชงานและบริหารจัดการระบบ E-mail ที่ทําการ

ติดตั้ง 

4) แผนการดําเนินโครงการ  

 

ตาราง 5.1-30 แผนการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Directory Service และระบบ E-Mail 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมระบบปฏิบัติการ MS 

Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย เพ่ือใหบริการระบบ Directory 

Service ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 

    

2 ดําเนินการติดตั้ งและบูรณาการระบบ  Directory Service ของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ใหสามารถทํางานรวมกับระบบ Directory 

Service ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง 

    

3 ทดสอบการใชงานระบบ Directory Service ท่ีทําการติดตั้งและ

บูรณาการ 

    

4 ฝกอบรมการใชงานและบริหารจัดการระบบ Directory Service ท่ี

ทําการติดตั้ง 

    

5 จัดหาและติดตั้งเพ่ิมเติมเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade 

Server พรอมระบบปฏิบัติการ MS Windows ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง

ตามกฎหมาย  สําหรับระบบ E-mail ในตู  Enclosure เดิมของ

สํานักงาน ป.ป.ส. 
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ตาราง 5.1-30 แผนการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Directory Service และระบบ E-Mail (ตอ) 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 

6 จัดหาและติดตั้ งซอฟตแวร  MS Exchange Server ท่ี มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฎหมายบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ E-mail ท่ี

จัดหาและติดตั้งเพ่ิมเติม 

    

7 ดําเนินการบูรณาการระบบ E-mail ท่ีติดตั้งเพ่ิมเติม ใหสามารถ

ทํางานรวมกับระบบ E-mail ท่ีติดตั้งไวในระยะแรก 

    

8 ทดสอบการใชงานระบบ E-mail ท่ีทําการติดตั้งและบูรณาการ     

9 ทําการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีจัดหากับระบบสํารอง

ขอมูล และทําการทดสอบการเชื่อมตอ 

    

10 ฝกอบรมการใชงานและบริหารจัดการระบบ E-mail ที ่ทําการ

ติดตั้ง 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Directory Service และระบบ E-mail ของ

สํานักงาน ป.ป.ส. มีความพรอมใชงาน (Availability) ท้ังในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทําการ 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตาราง 5.1-31 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Directory Service และระบบ 

E-Mail ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 เพ่ิ มประสิ ทธิ ภาพระบบ Directory 

Service และระบบ E-mail  

- เครื่ องคอมพิ วเตอร แม ข ายระบบ 

Directory Service สํ าหรั บสํ านั กงาน 

ป.ป.ส. ภาค พรอมลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ 

MS Windows จํานวน 8 ชุด 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด 

Blade Server สํ าหรับระบบ E-mail 

จํานวน 2 ชุด 

- ลิ ข สิ ท ธิ์ ร ะบ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  MS 

Windows สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายระบบ E-mail จํานวน 4 ชุด 

- ลิ ขสิ ทธิ์ ซอฟต แวร  MS Exchange 

Server สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

ระบบ E-mail จํานวน 7 ชุด 

- ค าติ ดตั้ งและบู รณ าการระบบ 

Directory Service  

- คาติดตั้งระบบ E-mail 

- 1 5,000,000 5,000,000 

    รวม 5,000,000 
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5.2 แผนงานยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ      การสื่อสาร  

ยุทธศาสตรพัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุงเนนใหบุคลากรผูเกี่ยวของใน

กลุมตาง ๆ เปนทุนมนุษยเพ่ือนําไปสูการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางยั่งยืนและครบวงจร 

ซ่ึงภายในยุทธศาสตรประกอบไปดวย 3 แผนงานหลัก 

 

5.2.1 แผนงานสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

เปนการดําเนินการเสริมสรางทักษะและเพิ่มความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหบุคลากรของสํานักงาน 

ป.ป.ส. และประชาชนทั่วไป โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย โครงการขยายผลการใช

งานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส และโครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ี 

5.2.1.1 โครงการขยายผลการใชงานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ื อ พัฒ นาหลั กสู ตรการเรียนบนระบบจ ัดการ เร ียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส  

2) เปาหมาย 

2.1) มีหลักสูตรการเรียนบนระบบจัดการเร ียนการสอนอิเล ็กทรอนิกส

เก่ียวกับกฎหมายยาเสพติด 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนสําหรับระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

สรางบทเรียน แบบทดสอบท้ังกอนและหลังเรียน ใหสามารถประเมินผลการเรียนได        ซ่ึงผูเรียนสามารถเขามา

เรียนไดจากทุกที่ตลอด 24 ชั ่วโมง เพื ่อเพิ่มทักษะและเพิ่มความรูเกี ่ยวกับ      ยาเสพติดใหแกบุคลากรของ

สํานักงาน ป.ป.ส. และประชาชนท่ัวไป โดยระบบมีรายละเอียดขอบเขตการดําเนินงานดังนี้ 

3.1) รวบรวมขอมูลหลักสูตรที่บุคลากรตองการและสนใจ อาทิ กฎหมายยา

เสพติด  

3.2) จัดทําหลักสูตรการเรียน 

- รวบรวมขอมูลหลักสูตรจากผูเชี่ยวชาญในแตละดาน 

- กําหนดหลักสูตรการเรียน 

- กําหนดแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

- พัฒนาหลักสูตรการเรียนและแบบทดสอบ 

3.3) ทดสอบการใชงานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

3.4) นําระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสไปใชงานเพื่อพัฒนาทักษะ

และเพ่ิมความรูแกบุคลากร 
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3.5) ประชาสัมพันธระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสและหลักสูตร

การเรียน 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.2-1 แผนการดําเนินโครงการขยายผลการใชงานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

ลําดับท่ี กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 รวบรวมขอมูลหลักสูตรท่ีบุคลากรตองการและสนใจ 
 

   

2 จัดทําหลักสูตรการเรียน 
 

   

3 ทดสอบการใชงาน     

4 นําระบบไปใชงาน     

5 ประชาสัมพันธระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสและหลักสูตรการเรียน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5.1) จํานวนผู ท่ีเขามาศึกษาในระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 

5.2) หลักสูตรในระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกสเพิ ่มขึ้นปละ 3 

หลักสูตรภายในป พ.ศ. 2559  

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตาราง 5.2-2 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการขยายผลการใชงานระบบจัดการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาออกแบบและพัฒนาหลักสูตร - 3 200,000 600,000 

    รวม 600,000 
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5.2.1.2 โครงการปรับปรุงระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

ปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ส. มีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหสามารถรองรับอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนที่ซึ่งสามารถใหบริการผานเว็บไซตได อยางไรก็ตามระบบฯ ปจจุบันมีขอจํากัดดานการเขาถึงดวย

อุปกรณสื ่อสารเคลื ่อนที่ในรูปแบบตาง ๆ ดังนั ้นการปรับปรุงระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหสามารถรองรับ

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่จึงเปนการเพ่ิมศักยภาพดานการใหบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหสามารถเขาถึงหนวยงาน

ภายนอก และประชาชนท่ัวไปไดมากยิ่งข้ึน 

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือปรับปรุงระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหสามารถรองรับอุปกรณสื ่อสาร

เคลื่อนท่ี 

2) เปาหมาย 

มีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหสามารถรองรับอุปกรณสื ่อสารเคลื่อนที่ซึ ่ง

หนวยงานภายนอก และประชาชนท่ัวไปสามารถใชงานได 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีเปนโครงการ

พัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเดิมของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหสามารถรองรับ

อุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ทั้งในสวนของอุปกรณโทรศัพทเคลื่อนที่ และอุปกรณคอมพิวเตอรแท็บเล็ตไดในลักษณะ

ของการพัฒนา Mobile Application และเพ่ือใหผูใชงานสามารถติดต้ังลงบนอุปกรณเคลื่อนท่ีและใชบริการรับสื่อ 

หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ได โดยไมมีขอจํากัดดานสถานท่ีในการใชบริการ  

3.1) ดําเนินการศึกษาสื่อและหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส         (e-Book) 

รวมท้ังรูปแบบการจัดเก็บในปจจุบัน 

3.2) ศึกษาความตองการและออกแบบและกําหนดรูปแบบการ   ใชงาน 

Mobile Application  

3.3) พัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสใหสามารถรับแพลตฟอรมทั้งใน

รูปแบบ Android และ IOS 

3.4) ดําเนินการนํา Mobile Application ออกสูสาธารณะเพื่อใหประชาชน 

และหนวยงานภายนอกติดต้ังเพ่ือใชงาน 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตาราง 5.2-3 แผนการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ี 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลําดับท่ี กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา และวิเคราะห     

2 ออกแบบระบบ     

3 พัฒนาปรับปรุงระบบ     

4 ติดตั้งและทดสอบระบบ     

5 ฝกอบรมผูใชงาน     

6 นําระบบไปใชงาน     
 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

มีผูติดตั้งระบบระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ไมนอย

กวาปละ 500 คน  

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.2-4 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับปรุงระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับอุปกรณ

ส่ือสารเคล่ือนท่ี ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

เพ่ือรองรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

APP1 1 861,000 861,000 

    รวม 861,000 
 

5.2.1.3 โครงการขยายผลการใชงานระบบจัดการองคความรู 

โครงการขยายผลการใชงานระบบจัดการองคความรู เปนโครงการที่ครอบคลุมการ

สงเสริมใหเกิดการใชงานระบบจัดการองคความรูของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการสงเสริมให

เกิดการใชงานโดยการเพ่ิมเติมองคความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมเติม   

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาองคความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมเติม   

2) เปาหมาย 

มีองคความรูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใน

สํานักงาน ป.ป.ส.    

3) ขอบเขตการดําเนินการ 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1) ดําเน ินการคัดเล ือก หนวยงาน  และห ัวข อองค ความรู นําร องเพื ่อ

ดําเนินการจัดทําองคความรูอิเล็กทรอนิกส 

3.2) ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูลท่ีมีอยูท่ีเก่ียวของกับ       องคความรูท่ี

ไดรับการคัดเลือกประเภทตาง ๆ อาทิ องคความรูแบบม ีโครงสราง 

(Explicit Knowledge) อ ง ค ค ว า ม รู ที ่ไ ม ม ีโ ค ร ง ส ร า ง  (Tacit 

Knowledge) องคความรูแบบไมเปนทางการ (การสอบถามซึ่งกันและ

กันของบุคลากร หรือขอมูลเชิงความคิดเห็น)  

3.3) พัฒนาองคความรู ใหอยู ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ไดรวบรวม

ขอมูล และจัดเก็บและจัดทําดัชนีคนหาเขาสูระบบจัดการองคความรู  

3.4) ดําเนินการประชาสัมพันธใหเกิดการใชงานระบบจัดการองคความรู 

และดําเนินการใหเกิดการพัฒนาสื่อองคความรูอยางตอเนื่อง 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.2-5 แผนการดําเนินโครงการขยายผลการใชงานระบบจัดการองคความรู 

ลําดับท่ี กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ดําเนินการคัดเลือก หนวยงาน และหัวขอองคความรูนํารอง 
 

   

2 ศึกษา วิเคราะห และรวบรวมขอมูล 
 

   

3 พัฒนาองคความรูใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส     

4 ดําเนินการประชาสัมพันธ     

5 ติดตามการใชงานใหเกิดการพัฒนาสื่อองคความรูอยางตอเนื่อง     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5.1) จํานวนผูท่ีเขามาศึกษาในระบบจัดการองคความรู เพิ่มขึ้น        รอยละ 

10 

5.2) หลักสูตรในระบบจัดการองคความรู เพ่ิมข้ึนปละ 3 หลักสูตรภายในป พ.ศ. 

2559 

6) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง 5.2-6 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการขยายผลการใชงานระบบจัดการองคความรู ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาพัฒนาองคความรูใหอยูในรูปแบบ

อิเล ็กทรอน ิกส เพื ่อรองรับอ ุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนท่ี 

- 3 228,000 684,000 

    รวม  684,000  

 

5.2.2 แผนงานเพ่ิมศักยภาพของผูบริหารในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

เปนการเพ่ิมศักยภาพของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนใหผูบริหารสามารถบริหาร

จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดฝกอบรมใหแก ผูบริหาร และผูบริหารดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.2.2.1 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผูบริหาร 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหแกผูบริหาร  

1.2) เพ่ือเพ่ิมทักษะดานการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ใหแกผูบริหาร 

2) เปาหมาย 

2.1) รอยละของผูบริหารท่ีผานหลักสูตรการฝกอบรม 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

ดําเนินการจัดทําแผนการฝกอบรมปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 โดยมี

หลักสูตร ดังนี้ 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 5.2-7 หลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับผูบริหาร 

ลําดับท่ี หลักสูตรการฝกอบรม 

1 ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหาร 

2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

3 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4 กฎหมายคอมพิวเตอร และแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

5 การบริหารจัดการโครงการสําหรับผูบริหาร 

6 IT Governance 

7 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

8 Innovation Management Course for Executives 

9 Business Process Management 

10 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 

11 Introduction and Interpretation of ISO/IEC 27001:2005 (ISMS) 

 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.2-8 แผนการดําเนินโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับผูบริหาร 

ลําดับท่ี กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

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

1 จัดทําแผนการฝกอบรม     
 

   
 

   

2 ดําเนินการฝกอบรม 
 

   
 

    
 

  

3 ติดตามและประเมินผล          การ

ฝกอบรม 

 
 

   
 

   
 

  

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5.1) รอยละ 90 ของผูบริหารท่ีผานหลักสูตรการฝกอบรม 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง 5.2-9 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  สําหรับ

ผูบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร 

หมายเหตุ: ดําเนินการโดย ศทส. 

EXC01 25 - - 

2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ITO01 25 - 14,000 

3 การรักษาความมั่ นคงปลอดภัยด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ITO02 25 - 14,000 

4 กฎหมายคอมพิวเตอรและแนวนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

ITO03 25 - 14,000 

5 การบ ริหารจั ดการโครงการสํ าหรับ

ผูบริหาร 

EXC02 10 7,500 75,000 

    รวม 117,000 
หมายเหตุ: รายการฝกอบรมลําดับที่ 2 3 และ 4 ดําเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดําเนินการฝกอบรมภายใน สํานักงาน ป.ป.ส. 
 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.2-10 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ

ผูบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับที ่ รายการ 
รหัส 

อางอิง 

จํานวน

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา 

(บาท) 

1 ระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร 

หมายเหตุ: ดําเนินการโดย ศทส. 

EXC01 25 

 

- - 

2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ITO01 25 

 

- 14,000 

3 การรักษาความมั่ นคงปลอดภัยด าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ITO02 25 

 

- 14,000 

4 กฎหมายคอมพิวเตอรและแนวนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

ITO03 25 

 

- 14,000 

5 การบ ริหารจั ดการโครงการสํ าห รับ

ผูบริหาร 

EXC02 10 

 

10,000 100,000 

6 IT Governance ITO04 10 80,000 800,000 

7 การบริหารจ ัดการการเปลี ่ยนแปลง 

(Change Management) 

ITO05 10 

 

40,000 400,000 

8 Business Process Management 

หมายเหตุ: อบรมจํานวน 2 วัน 

ITO08 25 - 28,000 

   รวม 1,370,000 
หมายเหตุ: รายการฝกอบรมลําดับที่ 2 3 4 และ 8 ดําเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดําเนินการฝกอบรมภายใน สํานักงาน ป.ป.ส. 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.2-11 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ

ผูบริหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหาร 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดย ศทส. 

EXC01 25 - - 

2 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

CIO01 25 - 14,000 

3 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

CIO02 25 - 14,000 

4 กฎหมายคอมพิวเตอรและแนวนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

CIO03 25 - 14,000 

5 การบริหารจัดการโครงการสําหรับ

ผูบริหาร 

CIO04 10 12,500 125,000 

6 IT Governance ITO04 10 100,000 1,000,000 

7 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management) 

ITO05 10 50,000 500,000 

8 Innovation Management 

Course for Executives 
หมายเหตุ: อบรมจํานวน 2 วัน โดยอบรมกลุม

ละ 25 คน 

ITO07 50 - 56,000 

9 Business Process Management 
หมายเหต:ุ อบรมจาํนวน 2 วัน 

ITO08 25 - 28,000 

10 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity 

Management : BCM) 
หมายเหต:ุ อบรมจาํนวน 2 วัน 

ITO06 25 10,000 28,000 

11 Introduction and Interpretation 

of ISO/IEC 27001:2005 (ISMS) 
หมายเหต:ุ อบรมจาํนวน 2 วัน 

ITO09 25 11,500 28,000 

   รวม 1,807,000 
หมายเหตุ: รายการฝกอบรมลําดับที่ 2 3 และ 4 ดําเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดําเนินการฝกอบรมภายใน สํานักงาน ป.ป.ส. 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

5.2.2.1 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารสําหรับผู บริหาร   ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          ให

ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการกําหนดนโยบายและวางกรอบแนวทาง   ในการ

ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2) เปาหมาย 

2.1) รอยละของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผานการฝกอบรม 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

ดําเนินการจัดทําแผนการฝกอบรมปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559  โดยมี

หลักสูตร ดังนี้ 

 

ตาราง 5.2-12 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับท่ี หลักสูตรการฝกอบรม 

1 Chief Information Officer: CIO 

2 IT Project Management 

3 Change Management 

4 IT Security Management Training 

5 ITIL V3 Best Practices for IT Service Management (ITIL Foundation 

Certification) Information Security Risk Management Implementation Using 

ISO/IEC 27005:2008 

6 IT Governance 

7 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

9 Innovation Management Course for Executives 

10 Business Process Management 

11 Information Gathering Techniques 

12 Information Security Manager Program 
 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 5.2-13 แผนการดําเนินโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผูบริหารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับท่ี กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

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

1 จัดทําแผนการฝกอบรม     
 

   
 

   

2 ดําเนินการฝกอบรม 
 

   
 

    
 

  

3 ติดตามและประเมินผล          การ

ฝกอบรม 

 
 

   
 

   
 

  

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
5.1) รอยละ 90 ของผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผาน        การ

ฝกอบรม 
6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.2-14 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ

ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน

(คน) 

รหัส 

อางอิง 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 Chief Information Officer: CIO 1 CIO01 18,000 18,000 

2 IT Project Management 1 CIO02 30,000 30,000 

3 IT Security Management Training 1 CIO03 56,000 56,000 

4 ITIL V3 Best Practices for IT 

Service Management (ITIL 

Foundation Certification) 

Information Security Risk 

Management Implementation 

Using ISO/IEC 27005:2008 

1 CIO04 27,500 27,500 

5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

หมายเหตุ: อบรมรวมกับผูบริหาร 

1 ITO02 - - 

6 พระราชบญัญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

หมายเหตุ: อบรมรวมกับผูบริหาร 

1 ITO0 - - 

7 Information Gathering Techniques 1  12,000 12,000 

8 Information Security Manager 

Program 

1  56,000 56,000 

    รวม 199,500 
หมายเหตุ: รายการฝกอบรมลําดับที่ 5 และ 6 ดําเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดําเนินการฝกอบรมภายใน สํานักงาน ป.ป.ส. 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.2-15 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ

ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน

(คน) 

รหัส 

อางอิง 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 Chief Information Officer: CIO 1 CIO01 22,500 22,500 

2 IT Project Management 1 CIO02 37,500 37,500 

3 IT Security Management 

Training 

1 CIO03 70,000 70,000 

4 ITIL V3 Best Practices for IT 

Service Management (ITIL 

Foundation Certification) 

Information Security Risk 

Management Implementation 

Using ISO/IEC 27005:2008 

1 CIO04 35,000 35,000 

5 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายเหต:ุ อบรมรวมกับผูบริหาร 

1 ITO02 - - 

6 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
หมายเหต:ุ อบรมรวมกับผูบริหาร 

1 ITO01 - - 

7 IT Governance 1 ITO04 80,000 160,000 

8 Change Management 1 ITO05 50,000 50,000 

9 Information Gathering 

Techniques 

1 CIO05 15,000 15,000 

10 Information Security Manager 

Program 

1 CIO06 70,000 70,000 

   รวม 380,000 
หมายเหตุ: รายการฝกอบรมลําดับที่ 5 และ 6 ดําเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดําเนินการฝกอบรมภายใน สํานักงาน ป.ป.ส. 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตาราง 5.2-16 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับ

ผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 Chief Information Officer: CIO CIO01 1 28,000 28,000 

2 IT Project Management CIO02 1 47,000 47,000 

3 IT Security Management Training CIO03 1 87,500 87,500 

4 ITIL V3 Best Practices for IT 

Service Management (ITIL 

Foundation Certification) 

Information Security Risk 

Management Implementation 

Using ISO/IEC 27005:2008 

CIO04 1 43,750 43,750 

5 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายเหตุ: อบรมรวมกับผูบริหาร 

ITO02 1 - 16,000 

6 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
หมายเหตุ: อบรมรวมกับผูบริหาร 

ITO01 1 - 16,000 

7 IT Governance ITO04 2 100,000 200,000 

8 Change Management ITO05 1 62,500 62,500 

9 Information Gathering 

Techniques 

CIO05 1 18,750 18,750 

10 Information Security Manager 

Program 

CIO06 1 87,500 87,500 

11 Innovation Management Course 

for Executives 
หมายเหตุ: อบรมรวมกับผูบริหาร 

ITO07 1 - - 

12 Business Process Management 
หมายเหตุ: อบรมรวมกับผูบริหาร 

ITO08 1 - - 

    รวม 475,000 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5.2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เปนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุงเนนใหเจาหนาที่มีพื ้นฐาน      ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชกับภารกิจที่ไดรับ และมุงเนนการพัฒนา

บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีความสามารถใชการวิเคราะหและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดฝกอบรมใหแก บุคลากรท่ัวไป และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2.3.1 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรท่ัวไป 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหแกเจาหนาท่ี

สํานักงาน ป.ป.ส.  

1.2) เพ่ือเพ่ิมทักษะการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกเจาหนาท่ี

สํานักงาน ป.ป.ส. 

2) เปาหมาย 

2.1) รอยละของบุคลากรท่ีผานการฝกอบรม 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

ดําเนินการจัดทําแผนการฝกอบรมปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

ตาราง 5.2-17 หลักสูตรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรท่ัวไป 

ลําดับท่ี หลักสูตรการฝกอบรม 

1 โปรแกรมสํานักงานสนับสนุนการจัดทําเอกสารข้ันพ้ืนฐาน  

2 การวิเคราะหขอมูลข้ันสูงดวย Spreadsheet  

3 ออกแบบเว็บไซต ข้ันพ้ืนฐาน 

4 การออกแบบสื่อ e-Book & สื่อนําเสนอข้ันพ้ืนฐาน 

5 การออกแบบสื่อนําเสนอ ข้ันสูง 

6 การดูแล ซอมคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงเบื้องตน 

7 การใชงานอินเทอรเน็ตเบื้องตน 

8 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

9 การอบรมการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองคความรูดานปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด  (KM & e-Learning System)   

10 การใชงานสมารทโฟนเบื้องตน 

11 การใชงานระบบปฏิบัติการ 

 

 

 

 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 5.2-18 แผนการดําเนินโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรท่ัวไป  

ลําดับท่ี กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

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

1 จัดทําแผนการฝกอบรม     
 

   
 

   

2 ดําเนินการฝกอบรม 
 

   
 

    
 

  

3 ติดตามและประเมินผลการอบรม  
 

   
 

   
 

  

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีผานการฝกอบรม 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.2-19 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ของ

บุคลากรท่ัวไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 โปรแกรมสนับสนุนเอกสาร ข้ันพ้ืนฐาน ITU01 500 3,600 1,800,000 

2 ออกแบบเว็บไซต ข้ันพ้ืนฐาน 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITU03 50 - 28,000 

3 การออกแบบสื่อ e-Book & สื่อนําเสนอ 

ข้ันพ้ืนฐาน 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 4 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITU04 100 - 56,000 

4 การดูแล ซอมคอมพิวเตอร และอุปกรณ

ตอพวงเบื้องตน 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITU06 200 - 112,000 

5 การใชงานอินเทอรเน็ต เบื้องตน 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 4 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITU07 200 - 112,000 

 
 
 
 
 
ตาราง 5.2-19 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ของ
บุคลากรท่ัวไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตอ) 

หนา 5-56 



บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

6 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

หมายเหตุ: ดําเนนิการโดยการฝกอบรม 

8 กลุม กลุมละ 25 คน 

ITO01 200 - 112,000 

7 การอบรมการใชการจัดการ       องค

ความรูสาํนักงาน ป.ป.ส. (Knowledge 

Management)   

หมายเหตุ: ดําเนินการโดย ศทส. 

ITU08 50 - - 

8 การใชงานระบบปฏิบัติการ 

หมายเหตุ: ดําเนนิการโดยการฝกอบรม 

8 กลุม กลุมละ 25 คน 

ITU10 200 - 112,000 

    รวม 2,332,000 
หมายเหตุ: รายการฝกอบรมลําดับที่ 2 3 4 5 และ 6 ดําเนินการโดยการจัดหาวทิยากรมาดําเนินการฝกอบรมภายใน สํานักงาน ป.ป.ส. 
 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ตาราง 5.2-20 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ของ
บุคลากรท่ัวไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 โปรแกรมสนับสนุนเอกสาร ข้ันพื้นฐาน ITU01 200 4,500 900,000 

2 ออกแบบเว็บไซต ข้ันพื้นฐาน 

หมายเหตุ: ดําเนนิการโดยการฝกอบรม 

2 กลุม กลุมละ 25 คน 

ITU03 50 - 28,000 

3 การออกแบบสื่อ e-Book &  

สื่อนําเสนอ ข้ันพื้นฐาน 

หมายเหตุ: ดําเนนิการโดยการฝกอบรม 

2 กลุม กลุมละ 25 คน 

ITU04 50 - 28,000 

4 การดูแล ซอมคอมพิวเตอร  

และอุปกรณตอพวงเบื้องตน 

หมายเหตุ: ดําเนนิการโดยการฝกอบรม 

8 กลุม กลุมละ 25 คน 

ITU06 200 - 112,000 

5 การใชงานอินเทอรเน็ต เบื้องตน 

หมายเหตุ: ดําเนนิการโดยการฝกอบรม 

8 กลุม กลุมละ 25 คน 

ITU07 200 - 112,000 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตาราง 5.2-20 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ของ

บุคลากรท่ัวไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตอ) 

ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

6 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 8 กลุม กลุมละ 25 

คน 

ITO01 200 - 112,000 

7 การอบรมการใชการจัดการองคความรู

สํานักงาน ป.ป.ส.  

( Knowledge Management)   
หมายเหตุ: ดําเนินการโดย ศทส. 

ITU08 100 - - 

8 การวิเคราะหขอมูลข้ันสูงดวย 

Spreadsheet 

ITU02 100 4,000 400,000 

9 การออกแบบสื่อนําเสนอ ข้ันสูง 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม กลุมละ 25 

คน 

ITU05 50  - 28,000 

10 การใชงานระบบปฏิบัติการ 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 8 กลุม กลุมละ 25 

คน 

ITU10 200 - 112,000 

    รวม 1,888,000 
หมายเหตุ: รายการฝกอบรมลําดับที่ 2 3 4 5 6 และ 9 ดําเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดําเนินการฝกอบรมภายใน สํานักงาน ป.ป.ส. 
 

6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.2-21 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
บุคลากรท่ัวไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 โปรแกรมสนับสนุนเอกสาร ข้ันพื้นฐาน ITU01 200 6,000 600,000 

2 ออกแบบเว็บไซต ข้ันพื้นฐาน 

หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 

กลุม กลุมละ 50 คน 

ITU03 50 - 28,000 

3 การออกแบบสื่อ e-Book & สื่อนําเสนอ 

ข้ันพื้นฐาน 

หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 

กลุม กลุมละ 50 คน 

ITU04 50 - 28,000 

4 การดูแล ซอมคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ตอพวงเบื้องตน 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 4 กลุม กลุมละ 25 คน 

ITU06 100 - 56,000 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง 5.2-21 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

บุคลากรท่ัวไป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

5 การใชงานอินเทอรเน็ต เบื้องตน 
หมายเหตุ: ดําเนินการโดยการฝกอบรม 8 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITU07 200 - 112,000 

6 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม 

กลุมละ 50 คน 

ITO01 200 - 112,000 

7 การอบรมการใชการจัดการ       

องคความรูสํานักงาน ป.ป.ส.  

( Knowledge Management)   

ITU08 100 - - 

8 การวิเคราะหขอมูลข้ันสูง             

ดวย Spreadsheet 

ITU02 100 5,000 500,000 

9 การออกแบบสื่อนําเสนอ ข้ันสูง 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITU05 50 - 28,000 

10 การใชงานสมารทโฟนเบื้องตน 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITU09 50 - 28,000 

11 การใชงานระบบปฏิบัติการ 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดยการฝกอบรม 8 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITU10 200 - 112,000 

    รวม 1,576,000 
หมายเหตุ: รายการฝกอบรมลําดับที่ 2 3 4 5 6 9 และ 10 ดําเนินการโดยการจัดหาวิทยากรมาดําเนินการฝกอบรมภายใน สํานักงาน ป.ป.ส. 

 

5.2.3.2 โครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของบุคลากร         ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหแกบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2) เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับเทคโนโลยี

ท่ีเปลี่ยนแปลง 

2) เปาหมาย 

2.1) รอยละของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผานการฝกอบรม 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

ดําเน ินการจัดทําแผนการฝกอบรมปงบประมาณ  พ.ศ. 2557–2559 โดยมี

หลักสูตร ดังนี้ 
 

ตาราง 5.2-22 แผนการฝกอบรมของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ลําดับ

ท่ี 

หลักสูตรการฝกอบรม สวน

ยุทธศาสตร

และ

อํานวยการ 

สวนวิเคราะห

และพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ 1 

สวนวิเคราะห

และพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ 2 

สวนเทคโนโลยี

ระบบ

คอมพิวเตอร 

สวนเทคโนโลยี

ระบบปฏิบัติการ

และระบบบริการ

ความชวยเหลือ 

1 การวิเคราะหสถิต ิ

ข้ันสูงดวย 

Spreadsheet  

R - - - - 

2 การวิเคราะหสถิต ิ

ข้ันสูงดวย SPSS 

R - - - - 

3 การบริหารจัดการ

โครงการ 

(Microsoft Project 

2007) Advance 

R - - - - 

4 Operating System R R R R R 

5 Oracle Database 

Server 

- R R - - 

6 MS SQL Server - R R - - 

7 MySQL - R R - - 

8 OLAP  - R R - - 

9 Web 

Programming  

- R R - - 

10 Mobile Web 

Application 

- R R - - 

11 Web Application 

Security 

- R R  - 

12 Wireless Network 

Security  

- - - R - 

13 Network 

Administrator 

Overall Basic 

- - - R - 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 5.2-23 แผนการฝกอบรมของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

หลักสูตรการฝกอบรม สวน

ยุทธศาสตร

และ

อํานวยการ 

สวนวิเคราะห

และพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ 1 

สวนวิเคราะห

และพัฒนา

ระบบ

สารสนเทศ 2 

สวน

เทคโนโลยี

ระบบ

คอมพิวเตอร 

สวนเทคโนโลยี

ระบบปฏิบัติการ

และระบบบริการ

ความชวยเหลือ 

14 Professional 

Networking 

Workshop L1 

- - - R - 

15 Cisco Certified 

Network 

Associate 

- - - R - 

16 Professional 

computer and IT 

Service 

- - - - R 

17 Network Server 

Maintenance 

Troubleshooting 

and System 

Administration 

- - - - R 

18 พระราชบัญญัติวา

ดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 

R R R R R 

19 Expert VMware - - - - R 

20 Information 

Gathering 

Techniques 

R R R R R 

21 Business Process 

for IT 

Professionals 

R R R R R 

หมายเหตุ: R หมายถึง จําเปนตองไดรับการฝกอบรม  

 

 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
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ตาราง 5.2-24 แผนการดําเนินโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ลําดับท่ี กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

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

1 จัดทําแผนการฝกอบรม     
 

   
 

   

2 ดําเนินการฝกอบรม 
 

   
 

    
 

  

3 ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม  
 

   
 

   
 

  

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5.1) รอยละ 90 ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผานการฝกอบรม 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.2-25 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 การวิเคราะหสถิตข้ัินสูงดวย 

Spreadsheet 

ITU02 10 4,000 40,000 

2 การบริหารจดัการโครงการ 

(Microsoft Project 2007) 

Advance 

ITS02 10 6,000 60,000 

3 Operating System 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดยการฝกอบรมจํานวน 

4 วัน 

ITS03 20 - 112,000 

4 Oracle Database Server  ITS04 20 27,000 540,000 

5 MS SQL Server  ITS05 20 25,000 500,000 

6 MySQL  ITS06 20 25,000 500,000 

7 OLAP Tools  ITS07 20 10,000 100,000 

8 Web Programming ITS08 20 10,000 100,000 

9 Network Administrator Overall 

Basic  

ITS12 

  

10 10,000 100,000 
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ตาราง 5.2-25 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

10 Professional Networking 

Workshop L1  

ITS13 10 10,000 100,000 

11 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITO01 50 - 28,000 

12 Information Gathering 

Techniques 

CIO05 20 12,000 240,000 

13 Expert VMware ITS18 5 17,500 87,000 

14 Business Process for IT 

Professionals 

ITS17 20 17,000 340,000 

    รวม 3,047,500 

 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.2-26 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 การวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวย 

Spreadsheet 

ITU02 10 5,000 50,000 

2 การวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวย SPSS ITS01 10 7,000 75,000 

3 การบริหารจดัการโครงการ 

(Microsoft Project 2007) 

Advance 

ITS02 10 7,500 75,000 

4 Operating System ITS03 20 - 112,000 

5 Oracle Database Server  ITS04 20 33,750 675,000 

6 MS SQL Server  ITS05 20 31,250 625,000 

7 MySQL  ITS06 20 31,250 625,000 

8 OLAP Tools  ITS07 20 12,500 250,000 

9 Web Programming ITS08 20 12,500 250,000 
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ตาราง 5.2-26 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

10 Network Administrator Overall 

Basic  

ITS12 

  

20 5,000 100,000 

11 Professional Networking 

Workshop L1  

ITS13 20 10,000 200,000 

12 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITO01 50 - 28,000 

12 Information Gathering 

Techniques 

CIO05 20 15,000 240,000 

13 Expert VMware ITS18 5 22,000 87,000 

14 Business Process for IT 

Professionals 

ITS17 20 22,000 340,000 

15 Mobile Web Application  ITS09 20 5,000 100,000 

16 Web Application Security  ITS10 20 10,000 200,000 

17 Wireless Network Security  ITS11 10 10,000 100,000 

18 Cisco Certified Network 

Associate  

ITS14 10 10,000 100,000 

19 Professional computer and IT 

Service 

ITS15 10 10,000 100,000 

20 Network Server Maintenance 

Troubleshooting and System 

Administration 

ITS16 10 10,000 100,000 

    รวม 4,560,000 
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6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.2-27 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา 

(บาท) 

1 การวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวย 

Spreadsheet 

ITU02 10 6,250 62,500 

2 การวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวย SPSS ITS01 10 8,750 87,500 

3 การบริหารจดัการโครงการ 

(Microsoft Project 2007) 

Advance 

ITS02 10 9,500 95,000 

4 Operating System ITS03 20 - 112,000 

5 Oracle Database Server  ITS04 20 42,000 840,000 

6 MS SQL Server  ITS05 20 40,000 800,000 

7 MySQL  ITS06 20 40,000 800,000 

8 OLAP Tools  ITS07 20 16,000 320,000 

9 Web Programming ITS08 20 16,000 320,000 

10 Network Administrator Overall 

Basic  

ITS12 10 16,000 160,000 

  

11 Professional Networking 

Workshop L1  

ITS13 10 16,000 160,000 

  

12 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
หมายเหต:ุ ดําเนินการโดยการฝกอบรม 2 กลุม 

กลุมละ 25 คน 

ITO01 50 - 28,000 

12 Information Gathering 

Techniques 

CIO05 20 18,750 375,000 

13 Expert VMware ITS18 5 27,500 137,500 

14 Business Process for IT 

Professionals 

ITS17 20 27,500 550,000 

15 Mobile Web Application  ITS09 20 6,250 125,000 

16 Web Application Security  ITS10 20 12,500 250,000 

17 Wireless Network Security  ITS11 10 12,500 125,000 
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ตาราง 5.2-27 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน 

(คน) 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา 

(บาท) 

18 Cisco Certified Network 

Associate  

ITS14 10 12,500 125,000 

19 Professional computer and IT 

Service 

ITS13 10 16,000 160,000 

20 Network Server Maintenance 

Troubleshooting and System 

Administration 

ITS16 5 12,500 125,000 

    รวม 5,722,500 

 
5.3  แผนงานยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ   

 ยุทธศาสตรพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ เปนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการบริหาร

จัดการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด มี

ประสิทธิภาพ และเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน ซ่ึงใน ยุทธศาสตรท่ี 3 นี้จะประกอบไปดวย 1 แผนงาน 3 โครงการ 

ดังนี้ 

• แผนงานพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ   

- โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- โครงการปรับปรุงโครงสรางการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 

- โครงการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

- โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 – 2562 

 

5.3.1 แผนงานพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ   

แผนงานพัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการเปนแผนงานภายใตยุทธศาสตร

พ้ืนฐาน (Foundation Strategy) ซ่ึงการพัฒนากระบวนการถือเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการนําเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชภายในองคกรในระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน และเปนการ

สนับสนุนใหเกิดการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางคุมคาและเต็มประสิทธิภาพ 
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5.3.1.1 โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามา

ประยุกตใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานาน อยางไรก็ตามจากสภาพการปฏิบัติงานซ่ึงมีการ

ปรับเปลี่ยน หมุนเวียนเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานทําใหหลายทักษะและความเขาใจในการใชระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานไมสามารถถายทอดไดอยางตอเนื่อง สงผลใหผูใชงานหรือผูเก่ียวของขาดความเขาใจระหวาง

ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงาน และการใชงานระบบสารสนเทศ     ไมบันทึกขอมูลเขาสูระบบ หรือบันทึกในรูปแบบ

ท่ีนําไปใชงานตอไมได และมีผลตอเนื่องใหขอมูลใน ระบบฯ ขาดความทันสมัยและความนาเชื่อถือลง  

ดังนั้นเพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถดํารงสถานะของหนวยงานรัฐบาลซ่ึงเปนผูนําดาน

การใชงานระบบสารสนเทศ เพื่อใหระบบสารสนเทศถูกใชงานอยางคุมคาและเต็มประสิทธิภาพ จึงจําเปนจะตอง

มีการบริหารจัดการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) เปาหมาย 

2.1) มีกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เปนโครงการท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถดําเนินการเปนการภายในซ่ึงประกอบไปดวย

การดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการติดตามการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดย

คณะกรรมการตองประกอบไปดวยหลักสูตร ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง (CIO) เปนประธานคณะกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ศทส.) เปนเลขาคณะกรรมการ และผูอํานวยการหนวยงานท่ี

เก่ียวของดานการปราบปรามและการบังคับใชกฎหมายเปนกรรมการ  

3.2) กําหนดขอบเขตกระบวนการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฯ กําหนดขอบเขต

และระบุกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ  ท่ีเก่ียวของและจัดตั้ง

คณะทํางานเพ่ือจัดทํากระบวนการปฏิบัติ งานมาตรฐานตาง ๆ โดย

คณะทํางานตองประกอบดวยเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหรือผู เก่ียวของกับ

กระบวนการนั้น ๆ และเจาหนาท่ีของ ศทส.   

3.3) ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในปจจุบัน และศึกษาระบบสารสนเทศในปจจุบัน 

โดยคณะทํางานดําเนินการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในปจจุบันเปรียบเทียบ

กับระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับกระบวนการนั้น ๆ ของสํานักงาน ป.ป.ส.  
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3.4) กําหนดกระบวนการปฏิบัติ งานมาตรฐาน  คณะทํางานฯ ออกแบบ

กระบวนการทํางานซ่ึงประยุกตใชระบบสารสนเทศเขากับกระบวนการ

ทํางาน  ซ่ึงมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้  

- กิจกรรมหลัก 

- ข้ันตอนการดําเนินการ และข้ันตอนการใชงานระบบสารสนเทศ  

- ขอมูลท่ีเก่ียวของ (ขอมูลนําเขาและขอมูลผลลัพธ)  

- ผูดําเนินกิจกรรม 

3.5) ถายทอดกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน คณะทํางานฯ ดําเนินการอบรม

เพ่ือถายทอดรายละเอียดกระบวนการแก เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานตาม

กระบวนการตาง ๆ และทดลองปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน 

3.6) ติดตามผลการดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน คณะ

กรรมการฯ ดําเนินการติดตามผลการดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงาน

มาตรฐานและดําเนินการประชุมเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยาง

ตอเนื่อง  
หมายเหตุ: การติดตามผลการดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานควรดําเนินการอยาง

นอยทุก 6 เดือน และนําผลการประเมินเขาสูคณะทํางานที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานมาตรฐานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.3-1 แผนการดําเนินโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการติดตามการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน     

2 กําหนดขอบเขตกระบวนการปฏิบัติงาน     

3 ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในปจจุบัน และศึกษาระบบสารสนเทศใน

ปจจุบัน 

    

4 กําหนดกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน     

5 ถายทอดกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน     

6 ติดตามผลการดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน     
 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- ระบบสารสนเทศดานการปราบปรามและบังคับใชกฎหมายจํานวนอยางนอยรอย

ละ 80 ของระบบมีการกําหนดกระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐาน 
- กระบวนการมาตรฐานท้ังหมดไดรับการประเมินผลการประยุกตใชงาน 
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6) งบประมาณดําเนินการ 

-  ไมใชงบประมาณดําเนินการ - 

 

5.3.1.2 โครงการปรับปรุงโครงสรางการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ   การสื่อสาร

เพ่ือหนวยงานสวนภูมิภาค 

สํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานท่ีหนวยงานในสวนภูมิภาค อาทิ สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 

– 9 สํานักงาน ป.ป.ส. กทม. และสถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ซ่ึงปจจุบันหนวยงานในสวน

ภูมิภาคดังกลาวมีความจําเปนในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในสวนของคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงพ้ืนฐาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย

ภายใน ระบบเครือขายเพ่ือการเชื่อมโยงกับสวนกลาง ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ระบบการสื่อสารแบบตาง ๆ 

ระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัย รวมท้ังระบบสารสนเทศในสวนของระบบสารสนเทศดานปราบปรามและบังคับใช

กฎหมาย ระบบสารสนเทศดานการปองกันและเฝาระวัง ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการสํานักงาน ซ่ึง

เพ่ือใหการใชงานเทคโนโลยีในปริมาณการใชงานจํานวนมากดังกลาวไดประโยชน สนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และทันทวงที  

อยางไรก็ตามปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ส. มีหนวยงานในระดับสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค และ

สถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จํานวนท้ังสิ้น 11 หนวยงาน ซ่ึงโครงสรางการดําเนินงานของศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) มิไดถูกปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการดานการสนับสนุนของหนวยงานใน

ลักษณะดังกลาว ทําใหปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ส. ภาคตาง ๆ และสถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด มี

ขอจํากัดดานการรับความชวยเหลือ และสนับสนุนบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากตอง

ประสานงานเขามายังสวนกลางเพ่ือของความชวยเหลือหรือสนับสนุน ซ่ึงอาจไมทันระยะเวลาในความจําเปนเรงดวน

ตาง ๆ อีกท้ังการเขาปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ศทส. ยังสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ตาง ๆ และสถาบันการสํารวจและ

ติดตามการปลูกพืช เสพติดยังจําเปนตองอาศัยคาใชจายตาง ๆ ในการเดินทางเขาปฏิบัติงาน และ ศทส. เองยังมี

ขอจํากัดดานจํานวนของเจาหนาท่ียังไมเพียงพอและไมเหมาะสมตอการสนับสนุนหนวยงานในหลายภูมิภาคพรอม

กัน   

ดังนั้นเพ่ือใหสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค และสถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

สามารถไดรับบริการ และการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางเหมาะสม เพ่ือนําไปสูการใช

เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งท่ีจําตองปรับปรุงโครงสรางของ ศทส. ให

เหมาะสมกับปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการแกสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค และสถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพ

ติด การกําหนดใหมีเจาหนาท่ีของ ศทส. เพ่ือประจําสํานักงานภาค และสถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืช

เสพติด เปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะสามารถตอบสนองความจําเปนและความตองการดังกลาวได  

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือปรับปรุงโครงสรางการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

หนวยงานสวนภูมิภาค 
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2) เปาหมาย 

สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค มีเจาหนาท่ีสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประจําทุก ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค และสถาบันการสํารวจและติดตามการ

ปลูกพืชเสพติด 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการปรับปรุงโครงสรางการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค เปนโครงการท่ีเก่ียวของกับการจัดหาเจาหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค และสถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด จํานวน  11 

อัตรา หนวยงานละ 1 อัตราโดยเจาหนาท่ีตําแหนงดังกลาวจะถูกกําหนดใหเขาปฏิบัติงานและหมุนเวียนกลับเขาสู

สวนหนวยงานสวนภูมิภาคตาง ๆ ตามวาระท่ีกําหนด  ซ่ึงบุคลากรตองมีคุณสมบัติบุคลากร และหนาท่ีความ

รับผิดชอบ ดังนี้เปนอยางนอย 

3.1) คุณสมบัติบุคลากร 

- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือ สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร 

- มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนผูใชงาน 

ดังนี้ 

• ดานการติดตั้งระบบปฏิบัติการ  

• ดานการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน  

• ดานการพัฒนา Web Site เบื้องตน  

• การใชงานซอฟตแวรสําเร็จรูปท่ัวไป  

• ดานการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง  

• การติดตั้งและการปรับแตงระบบเครือขาย (Installation and 

Configuration)  

3.2) หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- รับผิดชอบดําเนินการและประสานงานเพ่ือดําเนินการสนับสนุนและ

แกไขปญหาการใชงานใหกับผูใชระบบ  

- รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ภายในสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค และสถาบันการสํารวจและติดตามการ

ปลูกพืชเสพติด อาทิ  

• การติดตั้ งเครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณ  และซอฟตแวร ท่ี

เก่ียวของ 

• ดูแลรักษาและซอมบํารุงซอฟตแวร เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ

ตอพวง และ ระบบสื่อสารขอมูลท่ีเก่ียวของ 

• สนับสนุนการประมวลผลขอมูลสารสนเทศ  และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร 
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• ประสานงานเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานสําหรับการปฏิบัติงานภายในสํานักงาน 

ป.ป.ส. ภาค และสถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดตาม

ลักษณะงาน 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.3-2 แผนการดําเนินโครงการปรับปรุงโครงสรางการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 เตรียมความพรอมหนวยงาน     

2 ขออนุมัติการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน     

3 ดําเนินการจัดหาเจาหนาท่ี     
 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- สํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาคมีเจาหนาท่ีสนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

6) งบประมาณดําเนินการ 

- ไมใชงบประมาณดําเนินการ 
 

5.3.1.3 โครงการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

สํานักงาน ป .ป .ส . เปนหนวยงานท่ี มีการนํ าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ                             

สื่ อสารเข ามาประยุกต ใช ในการสนับสนุนการปฏิ บั ติ งานมาเป น ระยะเวลานาน  อย างไรก็ตามจาก                      

สถานการณ  และเหตุการณสําคัญตาง ๆ ท่ี เกิดข้ึนในชวง 1-2 ป ท่ีผานมาจะเห็นไดวา สํานักงาน ป.ป.ส.              

ตองเผชิญกับสถานการณ ฉุกเฉินอยูหลายครั้ง อาทิ การบุกทําลายสถานท่ีราชการจากเหตุการณความไม                    

สงบทางการเมือง รวมถึงการประสบปญหาอุทกภัยในบางหนวยงาน และเจาหนาท่ีไมสามารถเขาถึงพ้ืนท่ี                     

เพ่ือปฏิบัติงานได ซ่ึงท่ีผานมา ศทส. ไดจัดทําแผนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business    

continuity plan: BCP) รวมถึงไดซักซอมแผนดังกลาวตามรอบการทดสอบประจําปปกติ  

 ดังนั้นเพ่ือใหสํานักงาน ป .ป .ส . มี ขีดความสามารถในการรับมือ และการดําเนิน              

กิจกรรมดานการกู คืนสภาพการใชงานของระบบสารสนเทศ และขอมูลสําคัญ สําหรับใชประกอบการ                 

ดําเนินงานและการปฏิบั ติงาน สนับสนุนการดําเนินงานไดตอเนื่องในสถานการณ ฉุกเฉิน จึงมีความจํา                  

เปนอยางยิ่งท่ีตองสรางความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความ                
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ตอเนื่องทางธุรกิจ เพ่ือใหทุกภาคสวนมีความรูและความเขาใจ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการดําเนินงาน

ดังกลาว และพรอมใหความรวมมือในการปฏิบัติอยางเต็มท่ีในการดําเนินงาน 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือดําเนินกิจกรรมสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศและการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

2) เปาหมาย 

2.1) มีความเขาใจและพรอมใหความรวมมือในการปฏิบัติดานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและ

การจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ เปนโครงการท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สามารถดําเนินการเปนการภายในซ่ึงประกอบ

ไปดวยการดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) จัดต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดกิจกรรมสงเสริมและการสราง

ความตระหนัก โดยคณะทํางานตองประกอบไปดวยผู อํานวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) และผูอํานวยการสวนงานท่ีเก่ียวของของ 

ศทส. โดยมีสวนยุทธศาสตรและอํานวยการเปนเลขาคณะทํางาน  

3.2) กําหนดกิจกรรมการสงเสริมและการสรางความตระหนัก 

คณะทํางานดําเนินการกําหนดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค และกระตุนให

เจาหนาท่ีในทุกสวนงานของ ศทส. มีความรูและความเขาใจในข้ันตอนการ

ปฏิบัติดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ และพรอมใหความรวมมือในการดําเนินงานอยางเต็ม

กําลัง โดยประกอบดวย 

- การฝกอบรมเพ่ือสรางความตระหนัก ใหความรูดานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความตอเนื่องทาง

ธุรกิจ 

- การจัดกิจกรรมสงเสริมดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศและการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ อาทิ ปาย

รณรงค และการสัมมนาหรือเวทีเสวนา 

3.3) ติดตามผลการสงเสริมและสรางความตระหนัก 

คณะทํางาน ดําเนินการติดตามผลโดยประเมินความรูและความเขาใจ และ

ระยะเวลาการทดสอบแผนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน  
หมายเหตุ: การติดตามผลการดําเนินการสงเสริมและสรางความตระหนักควรดําเนินการอยางนอยทุก 

6 เดือน และนําผลการประเมินเขาสูคณะทํางานที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 
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4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.3-3 แผนการดําเนินโครงการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและ

การจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ.2557-2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดกิจกรรมสงเสริมและการสราง

ความตระหนัก 

    

2 กําหนดกิจกรรมการสงเสริมและการสรางความตระหนัก 
 

   

3 ดําเนินกิจกรรมสงเสริมและการสรางความตระหนัก 
 

   

4 ติดตามผลการสงเสริมและสรางความตระหนัก  
 

 
 

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- เจาหนาท่ีของ ศทส. จํานวนอยางนอยรอยละ 80 มีความรูและความเขาใจใน

ข้ันตอนการปฏิบัติดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการ

ความตอเนื่องทางธุรกิจ และสามารถดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอนไดอยางถูกตอง 

6) งบประมาณดําเนินการ 

 6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.3-4 งบประมาณดําเนินการโครงการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศและการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ฝกอบรมสรางความตระหนักดานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

6 15,000 90,000 

2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ 

8 20,000 160,000 

3 ทดสอบแผนการบริหารความตอเนื่องในการ

ดําเนินงาน 

4 20,0000 80,000 

   รวม 330,000 
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6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตาราง 5.3-5 งบประมาณดําเนินการโครงการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศและการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ฝกอบรมสรางความตระหนักดานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

6 15,000 90,000 

2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ 

8 20,000 160,000 

3 ทดสอบแผนการบริหารความตอเนื่องในการ

ดําเนินงาน 

4 20,0000 80,000 

  รวม 330,000 

 

6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

ตาราง 5.3-6 งบประมาณดําเนินการโครงการสงเสริมความตระหนักดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

สารสนเทศและการจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ ปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ฝกอบรมสรางความตระหนักดานการรักษา

ความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

จัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ 

6 15,000 90,000 

2 จัดกิจกรรมสงเสริมดานการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการความ

ตอเนื่องทางธุรกิจ 

8 20,000 160,000 

3 ทดสอบแผนการบริหารความตอเนื่องในการ

ดําเนินงาน 

4 20,0000 80,000 

  รวม 330,000 
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5.3.1.4 โครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ป .ป.ส . 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองกับ

นโยบาย/แผนงานองคกร นโยบาย/แผนงานภาครัฐ และทิศทางการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล 

1.2) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของสํานักงาน ป.ป.ส. 

2) เปาหมาย 

มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

จัดจางท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเปนไปในทิศทางท่ีเหมาะสมตามหลักวิชาการจําเปนจะตองดําเนินการโดย     ท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงท่ี

ปรึกษาฯ ตองดําเนินการดังนี้ 

(1) ประเมินความเหมาะสมและวิเคราะหปจจัยเก้ือหนุนการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน  

(2) จัดทํารายงานการวิเคราะหสภาพองคกรดานการประยุกตใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันขององคกร 

(3) ออกแบบสถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(4) ออกแบบและวางแผนการปรับปรุงและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบ

คอมพิวเตอร (Software & Hardware)  ระบบเครือขาย (Network)  

(5) จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 – 2562 ซ่ึงแผนแมบทฯ ประกอบไปดวย 

- วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- แผนงานและโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

- แผนงานและโครงการการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งบประมาณดําเนินการและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

4) แผนการดําเนินโครงการ 
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ตาราง 5.3-7 แผนการดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงาน ป.ป.ส. 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. การวางแผนการดําเนินงานโครงการ     

2. การศึกษาวิเคราะห สภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปจจุบัน      

3. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     

4. ออกแบบและกําหนดสถาปตยกรรมระบบ     

5. จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน ป.ป.ส. 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

    

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- สํานักงาน ป.ป.ส. มีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

6) งบประมาณดําเนินการ 

 

ตาราง 5.3-8 งบประมาณดําเนินการโครงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ลําดับท่ี รายการ 
เดือน ราคาตอหนวย 

(บาท/เดือน) 

ราคา 

(บาท) 

1. คาจางท่ีปรึกษาฯ จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

   

1.1 ผูจัดการโครงการ 4 105,000       420,000  

1.2 ผูเชี่ยวชาญดานระบบสารสนเทศ 8 120,000        960,000  

1.3 ผูเชี่ยวชาญดานโครงสรางพ้ืนฐาน 8 120,000        960,000  

1.4 นักวิเคราะหระบบอาวุโส 1 8 45,000        360,000  

1.5 นักวิเคราะหระบบอาวุโส 2 8 45,000        360,000  

1.6 วิศวกรระบบอาวุโส 8 45,000        360,000  

 รวม    3,420,000  

 

 

5.3.1.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร 
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ปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ส. มีสวนเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการและระบบบริการความ

ชวยเหลือเปนหนวยงานซ่ึงใหบริการสนับสนุนและแกไขปญหาแกผูใชงานภายในสํานักงาน ป.ป.ส. อยางไรก็ตาม 

จากสภาพการใชงานปจจุบันซ่ึงมีอัตราการใชงานเพ่ิมมากข้ึน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการ

จัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนปจจัยหนึ่งซ่ึงสามารถสนับสนุนเพ่ือใหผูใชงาน

เกิดความสะดวกสบายและใชงานระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk) 

1.2) เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือจัดการการปรับแตงระบบ (Configuration 

Management Database) 

2) เปาหมาย 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน

การจัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk) และระบบฐานขอมูลเพ่ือจัดการการปรับแตง

ระบบ (Configuration Management Database) โดยผูพัฒนาจะตองดําเนินการตามขอบเขตดังนี้ 

• ศึกษากลุมบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุมรายละเอียด 

Configuration Item ในปจจุบัน 

• ศึกษากระบวนการแกไขปญหาผูใชงานในปจจุบัน 

• พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk) และ   ระบบฐานขอมูล

เพ่ือจัดการการปรับแตงระบบ (Configuration Management Database) โดย

ระบบตองทํางานสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ        (ITSM) 

• จัดทํารายงานตามขอกําหนดดานการจัดการเหตุขัดของ (Incident Report) 

การจัดการปญหา (Problem Report) และการจัดการการปรับแตงระบบ 

(Configuration report) ใหสอดคลองตามมาตรฐานการจัดการการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSM) 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 
 

ตาราง 5.3-9 แผนการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษากลุมบริการและกระบวนการแกไขปญหาผูใชงาน     

2 ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk) และระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือจัดการการปรับแตงระบบ (Configuration Management 

Database) 

    

3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk) และระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือจัดการการปรับแตงระบบ (Configuration Management 

Database) 

    

4 ติดตั้งและทดสอบระบบสารสนเทศเพ่ือชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk) และ

ระ บ บ ฐ าน ข อ มู ล เ พ่ื อ จั ด ก า ร ก ารป รั บ แ ต ง ร ะ บ บ  (Configuration 

Management Database) 

    

5 การฝกอบรมผูใชงาน     

6 การนําระบบไปใชงาน     

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- สํานักงาน ป.ป.ส. มีระบบสารสนเทศเพ่ือชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk) 

- สํ านั ก งาน  ป .ป .ส . มี ระบ บฐานข อ มู ล เพ่ื อจั ดการการป รับ แต งระบ บ 

(Configuration Management Database) 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

ตาราง 5.3-10 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ (RDBMS)(CPU License) 

SW1 1 250,000 250,000 

2 คาพัฒนาระบบสนับสนุนการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

APP2 1 1,710,000 1,710,000 

    รวม 1,960,000 
 

 

5.3.2 แผนงานการจัดการการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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แผนงานการจัดการการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบไปดวย

โครงการดานการบํารุงรักษาระบบ 3 โครงการหลักดังนี้ 

5.3.2.1 โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ปจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ส. ไดเล็งเห็นความสําคัญในการนําระบบสารสนเทศตาง ๆ มาใช

สนับสนุนการปฏิบัติงาน ซ่ึงระบบสารสนเทศตาง ๆ เหลานั้นไดถูกติดต้ังใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและมี

การเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใหบริการระบบงานตาง ๆ ผานระบบเครือขาย ซ่ึงสํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีการจัดทําระบบ

รักษาความปลอดภัยขอมูลเพ่ือปองกันภัยคุกคามตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลและระบบเครือขาย

ของสํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งหากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย และระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล 

ไมไดรับการบํารุงรักษาท่ีดี อาจสงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขายไมสามารถใหบริการระบบงาน

ตาง ๆ ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงขอมูลตาง ๆ ของสํานักงาน ป.ป.ส. อาจเกิดความเสียหายและทําให

การปฏิบัติงาน ตาง ๆ เกิดการหยุดชะงักได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ระบบเครือขาย       

และระบบรักษาความปลอดภัยขอมูล ใหพรอมใชงานเสมอ  

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมระบบปฏิบัติการ และ

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ตาง ๆ ท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา ใหสามารถทํางาน

ไดอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง 

1.2) เพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา ให

สามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง 

1.3) เพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศท่ีจําเปนตอง

ไดรับการบํารุงรักษา ใหสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง 

2) เปาหมาย 

2.1) ในแตละปเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์ตาง ๆ ที่จําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา ไมนอยกวารอยละ 80 

ไดรับการบํารุงรักษา 

2.2) ในแตละปเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์ตาง ๆ ที่ไดรับการบํารุงรักษา มีความพรอมใชงานไมนอยกวารอย

ละ 80 

2.3) ระบบเครือข าย  (LAN, WAN) มีความพรอมใช งาน  (Availability) ใน

สํานักงาน ป.ป.ส. ท้ังในสวนกลาง ทุงสองหอง และสวนภูมิภาค ไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาทําการ ในป 2557     ไมนอยกวารอยละ 85 ของเวลา

ทําการ ในป 2558 และไมนอยกวารอยละ 90 ของเวลาทําการ ในป 2559 

 

 

 

 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 
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3.1) บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์ตาง ๆ ของสํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษาให

สามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

3.2) บํารุงรักษาอุปกรณเครือขายของสํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีจําเปนตองไดรับการ

บํารุงรักษาใหสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

3.3) บํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. ท่ี

จําเปนตองไดรับการบํารุงรักษาใหสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพและ

ประสิทธิภาพ 

3.4) ผูใหบริการบํารุงรักษาระบบจัดผูเชี่ยวชาญรวมดําเนินการและถายโอน

ความรูในการบํารุงรักษาระบบใหกับเจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.3-11 แผนการดําเนินโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

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

1 บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

พรอมระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์ตาง ๆ ท่ีจําเปนตองไดรับการ

บํารุงรักษา 

            

2 บํ ารุ งรักษาอุปกรณ เครือข ายของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีจําเปนตองไดรับ

การบํารุงรักษา 

            

3 บํารุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย

สารสนเทศของสํานักงาน ป.ป.ส. ท่ี

จําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา 

            

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวรลิขสิทธิ์ตาง ๆ ท่ี

จําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา ไดรับการบํารุงรักษาไมนอยกวารอยละ 80 ในป 

พ.ศ. 2557 ไมนอยกวารอยละ 85 ในป พ.ศ. 2558 และในป พ.ศ. 2559 ไมนอย

กวารอยละ 90 
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- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมระบบปฏิบัติการ และซอฟตแวรลิขสิทธิ์ตาง ๆ ท่ี

ไดรับการบํารุงรักษา มีความพรอมใชงานไมนอยกวารอยละ 80 ในป พ.ศ. 2557 

ไมนอยกวารอยละ 85 ในป พ.ศ. 2558 และไมนอยกวารอยละ 90 ในป พ.ศ. 

2559 

- ระบบเครือขาย (LAN, WAN) มีความพรอมใชงาน (Availability) ในสํานักงาน 

ป.ป.ส. ท้ังในสวนกลาง ทุงสองหอง และสวนภูมิภาค      ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาทําการ ในป 2557 ไมนอยกวารอยละ 85 ของเวลาทําการ ในป พ.ศ. 

2558 และไมนอยกวารอยละ 90 ของเวลาทําการ ในป 2559 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.3-12 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware 

และ OS บนเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย   

- 1   14,270,000   14,270,000 

2 คาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขายระบบ Portal ท่ีดําเนินการในป 

2556 

- 1 165,000 165,000 

3 คาลิขสิทธิ์ Software โครงการ 

Migration Phase 1 

- 1 6,677,000 6,677,000 

4 คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware 

ระบบเครือขาย 

- 1 825,000 825,000 

5 คาบํารุงรักษาระบบความปลอดภัย

สารสนเทศ 

    

 1) คาโปรแกรมลิขสิทธิ์ - 1 610,000 610,000 

 2) อุปกรณ Watch Guard Firebox 

x550e 12 units 

- 1 707,000 707,000 

 3) ระบบ eToken - 1 130,000 130,000 

 4) ระบบรักษาความปลอดภัย

เครือขายคอมพิวเตอร 

- 1 2,327,000 2,327,000 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง 5.3-12 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

 5) อุปกรณสวนควบระบบรักษาความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

- 1 1,649,000 1,649,000 

6 คาบํารุงรักษาซอฟตแวรและอุปกรณ

สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

ท่ีดําเนินการในป 2556 

- 1 1,260,000 1,260,000 

7 คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

และอินเทอรเน็ต 

    

 1) คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

ภาค 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 

- 1 1,800,000 1,800,000 

 2) คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

ภาค 1, 7 และกรุงเทพมหานคร 

- 1 1,080,000 1,080,000 

 3) คาบริการเชื่อมโยงเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

- 1 1,800,000 1,800,000 

    รวม 33,300,000 

หมายเหตุ : 1. คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย ไดแก 

  - คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware และ OS บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายโครงการ Portal โครงการ GIS 

โครงการ Data Warehouse โครงการ JICA โครงการ Security โครงการ KM โครงการ Migration เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ

บริหารงาน Back Office เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Active Directory เครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการอินเทอรเน็ต 

(www.nccd.go.th www.aspacngo.org http://nctc.oncb.go.th pnars.oncb.go.th) และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ 

Portal (ป 2556) รวมถึงอุปกรณ KVM Switch และมอนิเตอร 

  - คาลิขสิทธ์ิ Software โครงการ Migration Phase 1 ไมรวมคาลิขสิทธ์ิ Software Oracle 

 2. คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware ระบบเครือขาย ไดแก 

- อุปกรณ Router ยี่หอ Cisco รุน 7507 และ 3800 ติดตั้งท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง และรุน 2600 ติดตั้งท่ี 

ป.ป.ส. บางรัก และกรมการปกครอง 

 -  อุปกรณ Ras ยี่หอ Cisco รุน 3662 และ AS5300 ตดิตั้งท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง 

 - อุปกรณ Switch ยี่หอ Cisco รุน 3550 4003 และ 4503 ติดตั้งท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง และรุน 

3750G ติดตั้งท่ีสาํนักงาน ป.ป.ส. ทุงสองหอง 

- อุปกรณเครือขายท่ีดาํเนินการตามแผนแมบทฯ ป 2554-2556  

 3. คาบํารุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไดแก 

  - คาโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ไดแก Resource Management  McAfee Virus Scan Checkpoint Firewall and 

Solaris และ Watch Guard Firewall 
 

 

หนา 5-82 



บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร ไดแก e-Dir Netware Novell และ Server   Zentwork 

และ Server  Secure Login และ Server  Firewal Fortigate 3000A(HA) Firewal Checkpoint R60 on Nokia (IP380)  

อุปกรณเขารหัสขอมูลในลักษณะ Site-to-Site ท่ีสวนกลาง อุปกรณเขารหสัขอมูลในลักษณะ Site-to-Site ท่ีทุงสองหองและ

สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 3 4 5 6 8 9 และอุปกรณ Firewall ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 

 - อุปกรณสวนควบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก Content Security 

Gateway (CP Secure)  Network identity (Infoblox 550, 1050)  Loglogic (LX510)  Sonicwall Email Security  Network 

Access Control (MIRAGE N-145) 2 Unit + 2 Unit (ป 54)  Proxy Bluecoat (SG510-5-PR)  และ Packet Logic (QOS) 2 

Unit 

- ระบบ eToken ไดแก eToken TMS Manager  eToken TMS User  และ eToken PKI Client  รวมถึง

คาบํารุงรักษาอุปกรณท่ีดําเนินการตามแผนแมบทฯ ป 2554-2556   
 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.3-13 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware และ 

OS บนเคร่ืองคอมพิวเตอร  แมขาย   

- 1   14,270,000   14,270,000 

2 คาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย

ระบบ Portal ที่ดําเนนิการในป 2556 

- 1 165,000 165,000 

3 คาลิขสิทธิ์ Software โครงการ 

Migration Phase 1 

- 1 6,677,000 6,677,000 

4 คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware ระบบ

เครือขาย 

- 1 825,000 825,000 

5 คาบํารุงรักษาระบบความปลอดภัย

สารสนเทศ 

    

 1) คาโปรแกรมลิขสิทธิ ์ - 1 610,000 610,000 

 2) อุปกรณ Watch Guard Firebox 

x550e 12 units 

- 1 707,000 707,000 

 3) ระบบ eToken - 1 130,000 130,000 

 4) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขาย

คอมพิวเตอร 

- 1 2,327,000 2,327,000 

 5) อุปกรณสวนควบระบบรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร 

- 1 1,649,000 1,649,000 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง 5.3-13 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

6 คาบํารุงรักษาซอฟตแวรและอุปกรณ

สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

ท่ีดําเนินการในป 2556 

- 1 1,260,000 1,260,000 

7 คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

และอินเทอรเน็ต 

    

 1) คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

ภาค 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 

- 1 1,800,000 1,800,000 

 2) คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

ภาค 1, 7 และกรุงเทพมหานคร 

- 1 1,080,000 1,080,000 

 3) คาบริการเชื่อมโยงเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

- 1 1,800,000 1,800,000 

    รวม 33,300,000 

หมายเหตุ : 1. คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย ไดแก 

   - คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware และ OS บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายโครงการ Portal โครงการ GIS 

โครงการ Data Warehouse โครงการ JICA โครงการ Security โครงการ KM โครงการ Migration เครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ

บริหารงาน Back Office เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Active Directory เครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการอินเทอรเน็ต 

(www.nccd.go.th www.aspacngo.org http://nctc.oncb.go.th pnars.oncb.go.th) และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ 

Portal (ป 2556) รวมถึงอุปกรณ KVM Switch และมอนิเตอร 

   - คาลิขสิทธ์ิ Software โครงการ Migration Phase 1 ไมรวมคาลิขสิทธ์ิ Software Oracle 

 2. คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware ระบบเครือขาย ไดแก 

  - อุปกรณ Router ยี่หอ Cisco รุน 7507 และ 3800 ติดตั้งท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง และรุน 2600 

ติดตั้งท่ี ป.ป.ส. บางรัก และกรมการปกครอง 

   - อุปกรณ Ras ยี่หอ Cisco รุน 3662 และ AS5300 ติดตั้งท่ีสาํนักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง 

 -  อุปกรณ Switch ยี่หอ Cisco รุน 3550 4003 และ 4503 ติดตั้งท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง และรุน 

3750G ติดตั้งท่ีสาํนักงาน ป.ป.ส. ทุงสองหอง 

  -  อุปกรณเครือขายท่ีดาํเนินการตามแผนแมบทฯ ป 2554-2556  

 3. คาบํารุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไดแก 

  - คาโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ไดแก Resource Management  McAfee Virus Scan Checkpoint Firewall and 

Solaris และ Watch Guard Firewall 

  - ระบบรักษาความปลอดภยัเครือขายคอมพิวเตอร ไดแก e-Dir Netware Novell และ Server   Zentwork 

และ Server  Secure Login และ Server  Firewal Fortigate 3000A(HA) Firewal Checkpoint R60 on Nokia (IP380)  

อุปกรณเขารหัสขอมูลในลักษณะ Site-to-Site ท่ีสวนกลาง อุปกรณเขารหสัขอมูลในลักษณะ Site-to-Site ท่ีทุงสองหองและ

สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 3 4 5 6 8 9 และอุปกรณ Firewall ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 - อุปกรณสวนควบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก Content Security 

Gateway (CP Secure)  Network identity (Infoblox 550, 1050)  Loglogic (LX510)  Sonicwall Email Security  Network 

Access Control (MIRAGE N-145) 2 Unit + 2 Unit (ป 54)  Proxy Bluecoat (SG510-5-PR)  และ Packet Logic (QOS) 2 

Unit 

  - ระบบ eToken ไดแก eToken TMS Manager  eToken TMS User  และ eToken PKI Client  รวมถึง

คาบํารุงรักษาอุปกรณท่ีดําเนินการตามแผนแมบทฯ ป 2554-2556   
 

ตาราง 5.3-14 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware 

และ OS บนเคร่ืองคอมพิวเตอรแม

ขาย   

- 1   15,268,900  15,268,900 

2 คาบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรแม

ขายระบบ Portal ที่ดําเนินการในป 

2556 

- 1 165,000 165,000 

3 คาลิขสิทธิ์ Software โครงการ 

Migration Phase 1 

- 1 6,677,000 6,677,000 

4 คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware 

ระบบเครือขาย 

- 1 4,736,300 4,736,300 

5 คาบํารุงรักษาระบบความปลอดภัย

สารสนเทศ 

    

 1) คาโปรแกรมลิขสิทธิ ์ - 1 610,000 610,000 

 2) อุปกรณ Watch Guard Firebox 

x550e 12 units 

- 1 707,000 707,000 

 3) ระบบ eToken - 1 130,000 130,000 

 4) ระบบรักษาความปลอดภัย

เครือขายคอมพิวเตอร 

- 1 2,327,000 2,327,000 

 5) อุปกรณสวนควบระบบรักษาความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

- 1 1,649,000 1,649,000 

 6) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศและการสื่อสารที่ดําเนินการ

ตามแผนแมบทฯ ป 2557-2559 

- 1 526,500 526,500 
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บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตาราง 5.3-14 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตอ) 

ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

6 คาบํารุงรักษาซอฟตแวรและอุปกรณ

สําหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 

ที่ดําเนินการในป 2556 

- 1 1,260,000 1,260,000 

7 คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

และอินเทอรเน็ต 

    

 1) คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

ภาค 2, 3, 4, 5, 6, 8 และ 9 

- 1 1,800,000 1,800,000 

 2) คาบริการเชื่อมโยงเครือขายทางไกล

ภาค 1, 7 และกรุงเทพมหานคร 

- 1 1,080,000 1,080,000 

 3) คาบริการเชื่อมโยงเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

- 1 1,800,000 1,800,000 

    รวม 38,736,700 

หมายเหตุ : 1. คาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรแมขาย ไดแก 

  - คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware และ OS บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย VM Servers เดิม และท่ีจัดหาในป 

2557 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Physical เดิมท่ีเหลืออยู และเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบ Portal (ป 2556) รวมถึงอุปกรณ 

KVM Switch และมอนิเตอร 

  - คาลิขสิทธ์ิ Software โครงการ Migration Phase 1 ไมรวมคาลิขสิทธ์ิ Software Oracle 

 2. คาบํารุงรักษาอุปกรณ Hardware ระบบเครือขาย ไดแก 

- อุปกรณ Router ยี่หอ Cisco รุน 7507 และ 3800 ติดตั้งท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง และรุน 2600 

ติดตั้งท่ี ป.ป.ส. บางรัก และกรมการปกครอง 

  - อุปกรณ Ras ยี่หอ Cisco รุน 3662 และ AS5300 ตดิตั้งท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง 

 - อุปกรณ Switch ยี่หอ Cisco รุน 3550 4003 และ 4503 ติดตั้งท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลาง และรุน 

3750G ติดตั้งท่ีสาํนักงาน ป.ป.ส. ทุงสองหอง 

  - อุปกรณเครือขายท่ีดาํเนินการตามแผนแมบทฯ ป 2554-2559  

 3. คาบํารุงรักษาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ไดแก 

  - คาโปรแกรมลิขสิทธ์ิ ไดแก Resource Management  McAfee Virus Scan Checkpoint Firewall and 

Solaris และ Watch Guard Firewall 

  - ระบบรักษาความปลอดภยัเครือขายคอมพิวเตอร ไดแก e-Dir Netware Novell และ Server   Zentwork 

และ Server  Secure Login และ Server  Firewal Fortigate 3000A(HA) Firewal Checkpoint R60 on Nokia (IP380)  

อุปกรณเขารหัสขอมูลในลักษณะ Site-to-Site ท่ีสวนกลาง อุปกรณเขารหสัขอมูลในลักษณะ Site-to-Site ท่ีทุงสองหองและ

สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 3 4 5 6 8 9 และอุปกรณ Firewall ท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 

 - อุปกรณสวนควบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ไดแก Content Security 

Gateway (CP Secure)  Network identity (Infoblox 550, 1050)  Loglogic (LX510)  Sonicwall Email Security  Network  
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Access Control (MIRAGE N-145) 2 Unit + 2 Unit (ป 54)  Proxy Bluecoat (SG510-5-PR)  และ Packet Logic (QOS) 2 

Unit 

  - ระบบ eToken ไดแก eToken TMS Manager  eToken TMS User  และ eToken PKI Client  รวมถึง

คาบํารุงรักษาอุปกรณท่ีดําเนินการตามแผนแมบทฯ ป 2554-2559 

   

5.3.2.2 โครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

สํานักงาน ป.ป.ส. มีการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ ท้ังระบบสารสนเทศดานปราบปรามยาเสพติด         ระบบสารสนเทศดานเฝาระวัง 

ระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศดานการสนับสนุน ท้ังนี้เพ่ือใหระบบดังกลาวสามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตองมีการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ    อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือใหระบบสารสนเทศ ใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2) เปาหมาย 

ระบบสารสนเทศ มีความพรอมใชงาน (Availability) 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

ดําเนินการจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศ ซ่ึง

ประกอบไปดวยองคประกอบตาง ๆ อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ระบบ Web Portal  ระบบ Data 

Warehouse ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยาเสพติด GIS ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) และระบบการบูร

ณาการขอมูล โดยการบํารุงรักษาซอฟตแวรท่ีตองมีวิธีการและแผนท่ีถูกตองในการดําเนินการ ไดแก การบํารุงรักษา

เพ่ือความถูกตอง (Corrective Maintenance) และการบํารุงรักษาเพ่ือความสมบูรณ (Perfective Maintenance) 

ท้ังนี้ซอฟตแวรสวนใหญมีการใชงานมา  ระยะหนึ่ง ซ่ึงความตองการของผูใชงานมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณท่ี

เปลี่ยนไป อีกท้ังยังคงมีขอผิดพลาด (Errors) หลงเหลืออยูบางสวน การบํารุงรักษาซอฟตแวรจึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่งเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการและสิ่งแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ

สารสนเทศมีขอบเขตการดําเนินการดังนี้  

3.1) ดําเนินการแกไขจุดบกพรอง (Bug) ใหถูกตอง ซ่ึงการบํารุงระบบประเภทนี้

เปนการบํารุงรักษาระบบเพ่ือความถูกตองของระบบทันทีท่ีมีขอผิดพลาด

เกิดข้ึน หรือแกไขขอผิดพลาดใหถูกตอง  

3.2) ดําเนินการปรับปรุงระบบใหสามารถรองรับการทํางานกับระบบปฏิบัติการ 

ใหมท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. ปรับเปลี่ยนได และดําเนินการโอนยายขอมูลจาก

ฐานขอมูลเดิมเขาสูฐานขอมูลใหมได   

3.3) ดําเนินการ Patch ซอฟตแวรองคประกอบของระบบสารสนเทศ   

 

 

 
 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

หนา 5-87 



บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 5.3-15 แผนการดําเนินโครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ 

ลําดับที ่ กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปงบประมาณ 

2558 

ปงบประมาณ 

2559 

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

1 ระบบ Web Portal   
 

           

2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส               

3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยา

เสพติด GIS 

            

4 ระบบ Data Warehouse             

5 ระบบสารสนเทศยาเสพติด

(NIS) 

            

6 ระบบบริหารแผนงานและ

งบประมาณ 

            

7 ระบบการบูรณาการขอมูล         
 

   

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- ระบบสารสนเทศรอยละ 80 ไดรับการบํารุงรักษา 

- ระบบสารสนเทศ มีความพรอมใชงาน (Availability) ไมนอยกวารอยละ 80 

ของเวลาทําการ 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.3-16 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ระบบ Web Portal   1 868,000 868,000 

2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   1 246,000 246,000 

3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยาเสพติด GIS 1 2,612,000 2,612,000 

4 ระบบ Data Warehouse 1 1,331,000 1,331,000 

5 ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 1 14,346,000 14,346,000 

6 ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 1 100,000 100,000 

   รวม 19,503,000 

 

 
 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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ตาราง 5.3-17 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ระบบ Web Portal   1 780,000  780,000 

2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   1 271,000  271,000 

3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยาเสพติด GIS 1 2,874,000  2,874,000 

4 ระบบ Data Warehouse 1 1,465,000  1,465,000 

5 ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 1 15,781,000  15,781,000 

6 ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 1 110,000  110,000 

   รวม 21,281,000 

 

6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.3-18 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับ

ท่ี 

รายการ จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ระบบ Web Portal   1 858,000  858,000  

2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส   1 299,000  299,000  

3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรยาเสพติด GIS 1 3,162,000  3,162,000  

4 ระบบ Data Warehouse 1 1,612,000  1,612,000  

5 ระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) 1 18,115,000 18,115,000 

6 ระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 1 121,000  121,000  

7 ระบบการบูรณาการขอมูล 1 1,258,000 1,258,000 

   รวม 25,425,000 
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5.3.2.3 โครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์ สถาบันสํารวจและติดตาม

การปลูกพืชเสพติด 

ปจจุบัน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ไดเล็งเห็นความสําคัญใน

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยไดมีการจัดหาและติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย เครื่องพิมพ และซอฟตแวรลิขสิทธิ์ตาง ๆ เพ่ือใชงาน ซึ่งหากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องพิมพ และ

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ตาง ๆ ในสวนท่ีมีความจําเปนในการใชงาน ไมไดรับการบํารุงรักษาท่ีดี อาจสงผลใหการปฏิบัติงาน

ตาง ๆ เกิดการหยุดชะงักได ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องพิมพ และซอฟตแวร

ลิขสิทธิ์ตาง ๆ ในสวนท่ีมีความจําเปนในการใชงาน ใหพรอมใชงานเสมอ  

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา 

ใหสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง 

1.2) เพ่ือบํ ารุงรักษาเครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ  ท่ีจําเปนตองไดรับการ

บํารุงรักษา ใหสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง 

1.3) เพ่ือบํารุงรักษาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา ให

สามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง 

2) เปาหมาย 

2.1) ในแตละปเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ และ

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ตาง ๆ ท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา ไมนอยกวารอย

ละ 80 ไดรับการบํารุงรักษา 

2.2) ในแตละปเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ และ

ซอฟตแวรลิขสิทธิ์ตาง ๆ ท่ีไดรับการบํารุงรักษา มีความพรอมใชงานไมนอย

กวารอยละ 80 

3) ขอบเขตการดําเนินงาน 

3.1) บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ของ สพส. ท่ีจําเปนตองไดรับการ

บํารุงรักษาใหสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

3.2) บํารุงรักษาเครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ ของ สพส. ท่ีจําเปนตองไดรับการ

บํารุงรักษาใหสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

3.3) บํารุงรักษาซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา ใหสามารถ

ทํางานไดอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง 

3.4) ผูใหบริการบํารุงรักษาระบบจัดผูเชี่ยวชาญรวมดําเนินการและถายโอน

ความรูในการบํารุงรักษาระบบใหกับเจาหนาท่ีผูดูแลระบบของ สพส. 

 

หนา 5-90 



บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.3-19 แผนการดําเนินโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์   สถาบันสํารวจ

และติดตามการปลูกพืชเสพติด 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรม ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 

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

1 บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร    แม

ขาย ของ สพส. ท่ีจําเปนตองไดรับการ

บํารุงรักษา 

            

2 บํารุงรักษาเครื่องพิมพแผนท่ี   ขนาด

ใหญ ของ สพส. ท่ีจําเปนตองไดรับการ

บํารุงรักษา 

            

3 บํารุงรักษาซอฟตแวรลิขสิทธิ์  ของ 

สพส. ท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา 

            

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ และซอฟตแวรลิขสิทธิ์

ตาง ๆ ของ สพส. ท่ีจําเปนตองไดรับการบํารุงรักษา ไดรับการบํารุงรักษาไมนอย

กวารอยละ 80 ในป พ.ศ. 2557 ไมนอยกวารอยละ 85 ในป พ.ศ. 2558 และในป 

พ.ศ. 2559 ไมนอยกวา  รอยละ 90 

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ และซอฟตแวรลิขสิทธิ์

ตาง ๆ ของ สพส. ท่ีไดรับการบํารุงรักษา มีความพรอมใชงานไมนอยกวารอยละ 

80 ในป พ.ศ. 2557 ไมนอยกวา    รอยละ 85 ในป พ.ศ. 2558 และไมนอยกวา

รอยละ 90 ในป พ.ศ. 2559 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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ตาราง 5.3-20 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 

สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย Blade Server  

- 1   455,000   455,000 

2 คาบํารุงรักษาเครื่องพิมพแผนท่ีขนาด

ใหญ HPdesingJet Z6100 

- 1 72,000 72,000 

3 คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดานภูมิสารสนเทศ

และวิเคราะหดาวเทียม 

    

 1) TNTmips จํานวน 7 Licenses - 1 630,000 630,000 

 2) Pci Geomatics จํานวน 2 Licenses - 1 500,000 500,000 

 3) Erdas จํานวน  2 Licenses - 1 2,200,000 2,200,000 

 4) E-COGNITION จํานวน 1 License - 1 470,000 470,000 

    รวม 4,327,000 

 
6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ตาราง 5.3-21 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 

สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย Blade Server  

- 1   455,000   455,000 

2 คาบํารุงรักษาเครื่องพิมพแผนท่ีขนาด

ใหญ HPdesingJet Z6100 

- 1 72,000 72,000 

3 คา บํารุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดาน

ภูมิสารสนเทศและวิเคราะหดาวเทียม 

    

 1) TNTmips จํานวน 7 Licenses - 1 630,000 630,000 

 2) Pci Geomatics จํานวน 2 Licenses - 1 500,000 500,000 

 3) Erdas จํานวน  2 Licenses - 1 440,000 440,000 

 4) E-COGNITION จํานวน 1 License - 1 80,000 80,000 

    รวม 2,177,000 
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6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.3-22 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรและซอฟตแวรลิขสิทธิ์ 

สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแม

ขาย Blade Server  

- 1   455,000   455,000 

2 คาบํารุงรักษาเครื่องพิมพแผนท่ีขนาด

ใหญ HPdesingJet Z6100 

- 1 72,000 72,000 

3 คาบํารุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรดาน

ภูมิสารสนเทศและวิเคราะหดาวเทียม 

    

 1) TNTmips จํานวน 7 Licenses - 1 630,000 630,000 

 2) Pci Geomatics จํานวน 2 Licenses - 1 500,000 500,000 

 3) Erdas จํานวน  2 Licenses - 1 440,000 440,000 

 4) E-COGNITION จํานวน 1 License - 1 80,000 80,000 

    รวม 2,177,000 

 
 
5.4 แผนงานยุทธศาสตรที่ 4 : บูรณาการสารสนเทศ 

ยุทธศาสตรบูรณาการสารสนเทศ เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศดานการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด จากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส.  

 

5.4.1 แผนงานพัฒนาการบูรณาการขอมูล 

5.4.1.1 โครงการพัฒนาการบูรณาการขอมูล 

เปนโครงการพัฒนาการบูรณาขอมูลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพ่ือเปน

ศูนยกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลการปองกันและปราบปราม   ยาเสพติด ภายใน

สํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) ของ

สํานักงาน ป.ป.ส.  

1.2) เพ่ือพัฒนาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลการปองกันและปราบปรามยาเสพ

ติดกับหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ 
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1.3) เพ่ือพัฒนาการบูรณาการขอมูลการปองกันและปราบปราม     ยาเสพติด

ของหนวยงานภายในสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานภายนอก ใหเกิดการ

ใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เปาหมาย 

มีการบูรณาการขอมูลการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของหนวยงานภายใน

สํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

โครงการพัฒนาการบูรณาการขอมูลยาเสพติด เปนการดําเนินงานการศึกษาวิเคราะห

การเชื่อมโยงขอมูลระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) เพ่ือใหสามารถรองรับการ

เชื่อมโยงขอมูลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวทางการบูรณาการ

ขอมูลภาครัฐดวยการสรางขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางระบบ 

(TH e-GIF) โดยใชมาตรฐานทางเทคนิคท่ีกําหนดเปนมาตรฐานกลาง ในการเชื่อมโยง

ระหวางระบบสารสนเทศท่ีมีความแตกตางกัน ซ่ึงมีรายละเอียดขอบเขตการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ศึกษาวิเคราะหความตองการเชื่อมโยงขอมูล และแลกเปลี่ยนขอมูลของ

หนวยงานภายใน อาทิ การเชื่อมโยงขอมูลของระบบสารสนเทศยาเสพติด 

(NIS) และการเชื่อมโยงฐานขอมูลระบบคลังขอมูลใชในการจัดทํารายงานสถิติ

ดานการติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด และการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ

หนวยงานภายนอกสํานักงาน ป.ป.ส.  

3.2) จัดหาซอฟตแวรเครื่องมือ Enterprise Service Bus: ESB เพ่ือเปนตัวกลาง

สําหรับเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศตาง ๆ ท่ีมีรูปแบบของการเชื่อมโยงขอมูล

ท่ีตางกัน และการเชื่อมโยงกับโปรแกรมสําเร็จรูป หรือโปรแกรมเฉพาะทางท่ี

ตางกัน โดยแนวทางการพัฒนาเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลดานการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดแสดงดังภาพ 5.4-1 ดังนี้ 
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ภาพ 5.4-1 การเช่ือมโยงขอมูลดานการปราบปรามยาเสพติด 

 

3.3) พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางท่ีเก่ียวของ โดยมีระยะการพัฒนา

เปน 3 ระยะ ดังนี้ 

 

ตาราง 5.4-1 การแลกเปล่ียนขอมูลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกับหนวยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ป พ.ศ. ขอมูล รับ สง หนวยงานภายนอก รูปแบบ 

การเช่ือมโยง 

ระยะท่ี 1 

2557 - ขอมูลสารสนเทศยาเสพติด

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

- ขอมูลหมายจับ 

- ขอมูลคดี 

- ใบสัง่รถยนต 

- ขอมูลทะเบียนรถท่ีเดิน

ทางผานจุดตรวจ 

(CCTV) 

- 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

- 

- 

- 

- 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ Web Service 

2557 ขอมูลหนังสือเดินทางไทย √ - กรมการกงศุล Web Service 

2557 ขอมูลทะเบียนราษฎร √ - กรมการปกครอง Web Service 
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ตาราง 5.4-1 การแลกเปล่ียนขอมูลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกับหนวยงานภายนอก(ตอ) 

ป พ.ศ. ขอมูล รับ สง หนวยงานภายนอก รูปแบบ 

การเช่ือมโยง 

ระยะท่ี 1 (ตอ) 

2557 - ขอมูลทะเบียนคดียาเสพติด 

- ขอมูลธุรกรรมทางการเงิน 

- ขอมูลธุรกรรมทาง

ทรัพยสิน 

- 

√ 

√ 

√ 

- 

- 

สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟองเงิน 

(ปปง.) 

Web Service  

2557 ขอมูลทะเบียนรถยนต √ - กรมการขนสง  Web Service 

2557 ขอมูลจดนิติบุคคล √ - กรมพัฒนาธุรกิจการคา  Web Service 

2557 ขอมูลแรงงานตางดาว √ - กรมการจัดหางาน Web Service 

2557 - ขอมูลประกันตน  

- ขอมูลนายจาง  

- ขอมูลสถานพยาบาล 

√ 

√ 

√ 

- 

- 

- 

ประกันสังคม Web Service 

2557 - ขอมูลผูตองสงสัย 

(Black List) 

- ขอมูลการเดินทางเขา-

ออก 

- 

 

√ 

√ 

 

- 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

(สตม.) 

Web Service 

 

2557 ขอมูลทะเบียนคดียาเสพติด - √ กรมคุมประพฤติ Web Service 

2557 ขอมูลทะเบียนคดียาเสพติด - √ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) Web Service 

2557 ขอมูลยานพาหนะผานแดน  √ - กรมศุลกากร   Web Service 

2557 ขอมูลกระบวนการยุติธรรม √ - DXC  Web Service 

ระยะท่ี 2 

2558 ขอมูลรายละเอียดท่ีดินท่ีถูกยึด √ - กรมท่ีดิน Web Service 

2558 - ขอมูลสถานศึกษา 

- ขอมูลนักเรียนท่ีเสพยา

เสพติด 

- ขอมูลนักเรียนท่ีติดยา

เสพติด 

- ขอมูลสถานการณการ

แพรระบาดยาเสพติดใน

สถานศึกษา 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

- 

- 

 

- 

 

- 

กระทรวงศึกษาธิการ Web Service 
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ตาราง 5.4-1 การแลกเปล่ียนขอมูลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกับหนวยงานภายนอก (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ กรณีที่เปนการเชื่อมโยงรูปแบบ Web Service ควรจะใชเทคโนโลยีตนทางในการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบ Web Service เหมือนกัน  
 

  4) แผนการดําเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.4-2 แผนการดําเนนิโครงการพัฒนาการบูรณาการขอมูล 

ลําดับที ่ กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

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

 ระยะที่ 1             

1 ศึกษา และวิเคราะห 
 

 
 

         

2 ออกแบบแนวทางการเชื่อมโยง

ขอมูล 

            

3 พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล

ระบบสารสนเทศ 

            

4 ติดตั้งและทดสอบระบบ             

5 ฝกอบรมผูใชงาน             

 ระยะที่ 2             

1 ศึกษา และวิเคราะห    
 

        

2 ออกแบบแนวทางการเชื่อมโยง

ขอมูล 

            

 

 

ป พ.ศ. ขอมูล รับ สง หนวยงานภายนอก รูปแบบ 

การเชื่อมโยง 

ระยะที่ 3 

2559 ขอมูลแผนที ่IMS ของการ

ไฟฟานครหลวง (ในพืน้ที่ที่การ

ไฟฟานคหลวงรับผิดชอบ) 

√ - การไฟฟานครหลวง  Web Service 

2559 - ขอมูลการบําบัดรักษา

ผูปวยยาเสพติด 

- ขอมูลการติดตามผูปวยยา

เสพติด 

- ขอมูลการเฝาระวังผูปวย

ยาเสพติด 

- ขอมูลการบริหารจัดการ

รับสงตอผูปวยยาเสพติด 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

กระทรวงสาธารณสุข Web Service 
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ตาราง 5.4-2 แผนการดําเนนิโครงการพัฒนาการบูรณาการขอมูล (ตอ) 

ลําดับที ่ กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 

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

3 พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล

ระบบสารสนเทศ 

            

4 ติดตั้งและทดสอบระบบ             

5 ฝกอบรมผูใชงาน             

 ระยะที่ 3             

1 ศึกษา และวิเคราะห        
 

    

2 ออกแบบแนวทางการเชื่อมโยง

ขอมูล 

            

3 พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล

ระบบสารสนเทศ 

            

4 ติดตั้งและทดสอบระบบ             

5 ฝกอบรมผูใชงาน             
 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- สํานักงาน ป.ป.ส. มีการเชื่อมโยงขอมูลกับระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) และ

ฐานขอมูลระบบคลังขอมูลได 

- สํานักงาน ป.ป.ส. มีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานภายนอก 

 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตาราง 5.4-3 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาการบูรณาการขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ลําดับที ่ รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิง

สัมพันธ (RDBMS) ของโครงการพัฒนา

การบูรณาการขอมูล (CPU License)  

SW1 1 250,000 250,000 

2 ซอฟตแวรเพื่อการบูรณาการขอมูล 

(Enterprise Service Bus: ESB) 

SW2 1 4,250,000 4,250,000 

3 คาติดตั้งและพัฒนาระบบงานเชือ่มโยง 

(22 Service) 

APP3 1 3,884,100 3,884,100 

    รวม 8,384,100 
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6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.4-4 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาการบูรณาการขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาติดตั้งและพัฒนาระบบงาน

เชื่อมโยง (5 Service) 

APP3 1 984,000 984,000 

    รวม 984,000 
 

6.3) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.4-5 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการพัฒนาการบูรณาการขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาติดตั้งและพัฒนาระบบงาน

เชื่อมโยง (5 Service) 

APP3 1 984,000 984,000 

    รวม 984,000 
 

5.5   แผนงานยุทธศาสตรที่ 5: เสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ   

ยุทธศาสตรเสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 2 แผนงานหลัก ไดแก แผนงาน

พัฒนาระบบสารสนเทศดานการเฝาระวังและการปองกันยาเสพติด และแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศยาเสพติด 
 

5.5.1 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเฝาระวังและการปองกันยาเสพติด 

เปนแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศดานการเฝาระวังและการปองกันยาเสพติด    ใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยปรับปรุงใหมีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภายในสํานักงาน ป.ป.ส. 

ซ่ึงในแผนงานนี้จะประกอบดวย โครงการปรับปรุงระบบรายงานระบบติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด (บสต.) 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.5.1.1 โครงการขยายผลระบบคลั งขอ มูลพัฒ นารายงานส ถิติด านการติดตามและ                        

เฝาระวังปญหายาเสพติด 

ปจจุบันสํานักงาน ป.ป.ส. มีระบบคลังขอมูล ท่ี เปนระบบคัดกรองกลุมขอมูล  

ส ารส น เท ศ ท่ี จํ า เป น แ ล ะสํ า คั ญ ใน ก าร เฝ า ร ะวั งส ถ าน ก ารณ ป ญ ห า เส พ ติ ด  จั ด เก็ บ อ ยู ใน ระบ บ                                  

จัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ รวบรวมเปนขอมูล เพ่ือสําหรับการตัดสินใจผูบริหารในการวางแผน และดําเนิน

นโยบายตาง ๆ แลว แตเพ่ือใหระบบคลังขอมูลมีความสามารถมากยิ่งข้ึนและสอดคลองกับความตองการ                   

ของผู ใช งานมากยิ่ ง ข้ึน  จึงควรมีการพัฒนารายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด                                

เพ่ิมเติม อาทิ สถิติผูเขาบําบัดรายพ้ืนท่ี สถิติผูเขาบําบัดรายสถานศึกษา สถิติผูเขาบําบัดรายเขต                          
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สถานศึกษา สถิติผูกลับไปเสพซํ้า สถิติพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราการบําบัดซํ้า สถิติสถานศึกษาท่ีมีอัตราการบําบัดซํ้า สถิติผูเขา

บําบัดแลวหายขาด สถิติครอบครัวท่ีมีผูเสพมากกวา 1 ราย เปนตน 

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถระบบคลังขอมูลพัฒนารายงานสถิติ  ดานการ

ติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด 

2) เปาหมาย 

2.1) ระบบคลังขอมูลมีรายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด

ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน 

3) ขอบเขตการดําเนินการ 

พัฒนารายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติดในระบบคลังขอมูล

ใหสามารถวิเคราะหขอมูลดานการติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด โดยรวบรวมขอมูลจากระบบฐานขอมูล

รายงานติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด (บสต.1-5) เพ่ือจัดทํารายงานสถิติในรูปแบบคิวบ อยางนอย 10 คิวบ 

โดยมีขอบเขตการดําเนินการดังนี้ 

3.1) ศึกษาระบบคลังขอมูลในปจจุบันและกระบวนการทํางานท่ีเก่ียวของ 

3.2) ศึกษาและวิเคราะหความตองการใหครอบคลุมความตองการของผูใชงาน

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

3.3) ออกแบบรายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติดใหเหมาะสม

และสอดคลองกับความตองการและการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ส. 

3.4) พัฒนารายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด ตามท่ี

สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนด 

3.5) ดําเนินการติดต้ังและทดสอบรายงานใหสามารถใชงานไดตามความตองการ 

กอนดําเนินการสงมอบ 

3.6) การจัดฝกอบรม จัดทําคูมือและประชาสัมพันธระบบใหผูใชงานสามารถใช

งานรายงานในการปฏิบัติงานไดจริง  

4) แผนการดําเนินโครงการ 

 

ตาราง 5.5-1 แผนการดําเนินโครงการขยายผลระบบคลังขอมูลพัฒนารายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวัง

ปญหายาเสพติด 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1 ศึกษา และวิเคราะห 
 

   

2 ออกแบบรายงาน 
 

   

3 พัฒนาปรับปรุงรายงาน  
 

  

4 ติดตั้งและทดสอบรายงาน  
 

  

 

หนา 5-100 



บทที่ 5: แผนงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ตาราง 5.5-1 แผนการดําเนินโครงการขยายผลระบบคลังขอมูลพัฒนารายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวัง

ปญหายาเสพติด (ตอ) 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

Q1 Q2 Q3 Q4 

5 ฝกอบรมผูใชงาน  
 

  

6 นําระบบไปใชงาน  
 

  
 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

- มีระบบคลังขอมูลพัฒนารายงานสถิติดานการติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพ

ติด 

6) งบประมาณดําเนินการ 

6.1) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ตาราง 5.5-2 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการขยายผลระบบคลังขอมูลพัฒนารายงานสถิติดานการ

ติดตามและเฝาระวังปญหายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 

ราคา  

(บาท) 

1 คาพัฒนาระบบคลังขอมูลพัฒนา

รายงานสถิติดานการติดตามและเฝา

ระวังปญหายาเสพติด 

 1 2,300,000 2,300,000 

    รวม 2,300,000 
 

5.5.2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติด 

5.5.2.1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติด  

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติด ประกอบดวยการปรับปรุง

ระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET) ระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) การขยายผลระบบเงินสินบน

เงินรางวัล (BRIS)  การตรวจสอบคัดกรองเรื่องรองเรียนยาเสพติด การพัฒนางานสืบสวนเครือขาย และการพัฒนา

ระบบสารสนเทศยาเสพติดบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี  

1) วัตถุประสงค 

1.1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 

(ASSET) ใหสามารถครอบคลุมการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

1.2) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเงินสินบนเงินรางวัล (BRIS) ใหสามารถ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
1.3) เพ่ือปรับปรุงระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) ใหสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงาน และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานจริงของผูใชงาน 
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1.4) เพ่ือปรับปรุงระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดจากอินเทอรเน็ตและ
พัฒนาระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดดวยอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี ให
เชื่อมโยงกับระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) 

1.5) เพ่ือพัฒนาระบบงานสืบสวนเครือขายสําหรับการเชื่อมโยงคดีและประมวล
วิเคราะหผลความเก่ียวของกันกับคดีได  

1.6) เพ่ือสนับสนุนขอมูลดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเจาหนาท่ี
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว 

1.7) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี สนับสนุน
การปฏิบัติงานภาคสนามในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และทําให
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  

2) เปาหมาย 
2.1) มีระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET) เพ่ือสนับสนุนการทํางานท่ี

ครอบคลุมการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
2.2) มีระบบเงินสินบนเงินรางวัล (BRIS) เพ่ือสนับสนุนการทํางานท่ีครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
2.3) มีการปรับปรุงระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) 
2.4) มีระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดจากอินเทอรเน็ตและอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ี 
2.5) มีระบบการเชื่อมโยงระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดจากอินเทอรเน็ต

และอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีกับฐานขอมูลยาเสพติด ท่ีเก่ียวของ 
2.6) มีระบบงานสืบสวนเครือขายท่ีสามารถเชื่อมโยงคดี และวิเคราะหประมวลผล

ความเชื่อมโยงของขอมูลท่ีมีความเก่ียวของกัน 
2.7) มีระบบสารสนเทศยาเสพติดเพ่ือใหสามารถตอบสนองการปฏิบัติงานนอก

สถานท่ีไดอยางคลองตัว  
3) ขอบเขตการดําเนินการ 
 การพัฒนาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดประกอบการ

ดําเนินงานแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะท่ี 1: เปนการปรับปรุงระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET) การ

ขยายผลระบบเงินสินบนเงินรางวัล (BRIS) และการตรวจสอบคัดกรองเรื่องรองเรียนยา
เสพติด ซ่ึงมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 
- การปรับปรุงระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด  (ASSET) โดยมีการ

ดําเนินงาน 2 สวน ดังนี้ 
o การปรับปรุงฟงกชั่นของระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 

(ASSET) ในปจจุบันในสวนของการคนหาให มีการคนหาขอมูลได
ครอบคลุมกับความตองการใชงานของผูใชงานไดอยางครบถวนตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน  

o การเพ่ิมเติมฟงกชั่นการทํางานในสวนของงานรับฝากทรัพยสินคดี               
ยาเสพติด เพ่ือชวยในการบริหารจัดการทรัพยสินท่ียังไมได ดําเนินคดี 
และสวนท่ีดําเนินคดีแลวใหสามารถงายตอการคนหาไดอยางรวดเร็ว 
เพ่ือใหรองรับปริมาณทรัพยสินยาเสพติดท่ีเพ่ิมมากข้ึนได 
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- การขยายผลระบบเงินสินบนเงินรางวัล (BRIS) โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
o การปรับปรุงฟงกชั่นของระบบเงินสินบนเงินรางวัล (BRIS) ในปจจุบันใน

สวนของการสอบถามสถานะการดําเนินคดีให เจาพนักงาน ผูสืบสวน

จับกุมคดียาเสพติด ตลอดจนผูใหขาวสารในเรื่องการคายาเสพติด 
สามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพ

ติดไดดวยตนเอง ผานเว็ปไซตของสํานักงาน ป.ป.ส. 

  ระยะท่ี 2: เปนการปรับปรุงระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) การพัฒนางาน

สืบสวนเครือขาย และการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดบนอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ี ซ่ึงมีขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ปรับปรุงระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) มีการดําเนินงาน ดังนี้ 

o การปรับปรุงระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) ใหสอดคลองกับกรรมวิธี

สกัดขาว กระบวนการทํางานดานการขาวในปจจุบันของแตละหนวยงาน 

และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมในการทํางานจริงของผูใชงาน 

o การปรบัปรุงระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดจากอินเทอรเน็ต  

o การพัฒนาระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดจากอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ี 

o การพัฒนาการเชื่อมโยงเรื่องรองเรียนยาเสพติด ท่ีไดรับแจงรองเรียนยา

เสพติดจากอินเทอรเน็ตและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีใหเชื่อมโยงกับ

ฐานขอมูลยาเสพติดระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) 

- การพัฒนางานสืบสวนเครือขายมีการดําเนินงาน 4 สวน ดังนี้ 

o การปรับปรุงโครงสรางของฐานขอมูลระบบทะเบียนประวัติบุคคลผูตอง

สงสัยและผูถูกจับกุมในคดียาเสพติด (SP) ระบบขาวสารยาเสพติด (RI) 

ระบบทะเบียนคดียาเสพติด (NCR) ระบบการขาวยาเสพติด (Drug 

News) และระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET) เพ่ือให

สามารถนําขอมูลจากระบบดังกลาวมาวิเคราะหความสัมพันธ 

o ศึกษา และวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล อาทิ ขอมูลท่ีอยู ขอมูล

ทะเบียนรถยนต ขอมูลหมายเลขโทรศัพท และขอมูลหมายเลขบัญชี

ธนาคาร  

o แสดงผลความเชื่อมโยงขอมูลภายในคดี และระหวางคดีตาง ๆ ในรูปแบบ

แผนผังความสัมพันธ  
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o วิเคราะหสถานการณของเปาหมายเพ่ือนํามาใชประโยชนในงานสืบสวน 

อาทิ ขอมูลบุคคล ขอมูลทะเบียนรถยนต ขอมูลหมายเลขโทรศัพท 

ขอมูลหมายเลขบัญชีธนาคาร  

โดยการพัฒนางานสืบสวนเครือขายสามารถสรุปแนวทางการทํางานของระบบ ดัง

ภาพ 5.5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5.5-1 ความสัมพันธขอมูลของระบบสารสนเทศยาเสพติดเพ่ือการสืบสวนเครือขาย 

 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี มีการ

ดําเนินงาน 2 สวน ดังนี้ 

o การพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี

สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีไดอยางคลองตัว อาทิ การ

คนหาขอมูลทะเบียนประวัติผูตองสงสัย ผูถูกจับกุม ผูผลิต ผูคา นายทุน 

ผูขนสง ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของกับคดียาเสพติดรองรับแพลตฟอรมท้ังใน

รูปแบบ Android และ IOS 

o จัดหาอุปกรณ สําหรับพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติดเพ่ือใหบริการ

บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีได 

 

 

คดี A

ขอมูลเพื่อการสืบสวน

เครือขาย อาทิ

ขอมูลบุคคล

ขอมูลทะเบียนรถยนต

ขอมูลหมายเลขโทรศัพท

ขอมูลหมายเลขบัญชี

NCR RI DRUG NEWS SP ASSET

คดี A

ขอมูลบุคคล 1

2

3

ขอมูลทะเบียน

รถยนต

1

2

ขอมูลหมายเลข

โทรศัพท

1

2

ขอมูลหมายเลข

บัญชี

1

2

… …

คดี B

ขอมูลบุคคล 1

2

3

ขอมูลทะเบียนรถยนต 1

2

ขอมูลหมายเลข

โทรศัพท

1

2

ขอมูลหมายเลขบัญชี 1

2

… …

คดี C

ขอมูลบุคคล 1

2

3

ขอมูลทะเบียน

รถยนต

1

2

ขอมูลหมายเลข

โทรศัพท

1

2

ขอมูลหมายเลขบัญชี 1

2

… …

คดี A คดี B

คดี C
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4) แผนการดําเนินโครงการ 
 

ตาราง 5.5-3 แผนการดําเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติด 

ลําดับท่ี กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2558 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ระยะท่ี 1          

1 ศึกษา และวิเคราะห 
 

 
 

     

2 ออกแบบระบบ  
 

      

3 พัฒนาระบบ  
 

      

4 ติดตั้งและทดสอบระบบ   
 

     

5 ฝกอบรมผูใชงาน   
 

     

6 นําระบบไปใชงาน    
 

    

ระยะท่ี 2         

1 ศึกษา และวิเคราะหการปรับปรุงโครงสราง

ฐานขอมูล 

    
 

   

2 ศึกษา และวิเคราะหแนวทางการวิเคราะหเพ่ือหา

ความเชื่อมโยงคดี 

    
 

   

3 ศึกษา และวิเคราะหความสัมพันธของขอมูล      
 

  

4 ศึกษา และวิเคราะหการปรับปรุงระบบการขาวยา

เสพติด และการพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติด

บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี  

        

5 ออกแบบระบบงานสบืสวนเครอืขายสําหรับ

เชื่อมโยงคดีและวิเคราะหผลทางคดี การปรบัปรุง

ระบบการขาวยาเสพติด และระบบสารสนเทศยา

เสพติดบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

     
 

  

6 พัฒนางานระบบ         

7 ติดตั้งและทดสอบระบบ       
 

 

8 ฝกอบรมผูใชงาน        
 

 

5) ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

5.1) มีระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET) ท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชงาน 

5.2) มีบริการอิเล็กทรอนิกสใหบริการดานระบบเงินสินบนเงินรางวลั (BRIS) 

5.3) มีระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 
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5.4) มีระบบการรับเรื่องรองเรียนยาเสพติดท่ีสามารถเชื่ อมโยงขอมูล กับ                   
ระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) 

5.5) มีระบบงานสืบสวนเครือขาย 
5.6) มีระบบสารสนเทศยาเสพติดบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

6) งบประมาณดําเนินการ 
6.1)   งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ตาราง 5.5-4 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 
ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 
จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

1 คาพัฒนาการปรับปรุงระบบตรวจสอบ
ทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET)  

APP5 1 2,680,000 2,680,000 

2 คาพัฒนาการขยายผลระบบเงิน
สินบนเงินรางวัล (BRIS) 

APP6 1 1,043,250 1,043,250 

3 อุปกรณอานรหัสแทง (Barcode 
Reader) 

BR 20 30,000 600,000 

4 Thermal Printer ขนาดใหญ 
(สําหรับพิมพรหัสแทง Barcord) 

TP 15 31,000 465,000 

5 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ (RDBMS) ของการขยายผล
ระบบเงินสินบนเงินรางวัล (BRIS) 
(CPU License)  

SW1 1 250,000 250,000 

    รวม 5,038,250 
 

6.2) งบประมาณดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

ตาราง 5.5-5 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
ลําดับท่ี รายการ รหัส 

อางอิง 
จํานวน ราคาตอหนวย 

(บาท) 
ราคา  
(บาท) 

1 คาปรับปรุงระบบการขาวยาเสพติด 
(DrugNews) 

APP8 1 589,000 589,000 

2 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูลเชิง
สัมพันธ (RDBMS) ของระบบรับแจง
เรื่องรองเรียนยาเสพติด (CPU 
License)  

SW1 1 250,000 250,000 

3 คาพัฒนาระบบรับแจงเรื่องรองเรียน
ยาเสพติดดวยอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

APP4 1 1,110,000 1,110,000 
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ตาราง 5.5-5 งบประมาณดําเนินการสําหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศยาเสพติดปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (ตอ) 

ลําดับท่ี รายการ รหัส 
อางอิง 

จํานวน ราคาตอหนวย 
(บาท) 

ราคา  
(บาท) 

4 คาพัฒนางานสืบสวนเครือขาย APP9 1 3,000,000 3,000,000 

5 Tablet สําหรับรองรับการใชงานระบบ
สารสนเทศยาเสพติดบนอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนท่ี (ภาคละ 5 เครื่อง และสํานัก
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 10 
เครื่อง) 

TB1 60 25,000 1,500,000 

6 คาพัฒนาระบบสารสนเทศยาเสพติด
บนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

APP10 1 674,000 674,000 

    รวม 7,123,000 
 
 

หนา 5-107 



 

บทที่ 6:  

สรุปแผนงานโครงการ 

และความสัมพันธของยุทธศาสตรทีเ่ก่ียวของ 
 

ในบทที่ 6 นี้กลาวถึงสรุปแผนงาน โครงการภายใตยุทธศาสตรทั้ง 5 ดานหลัก และความสัมพันธ

ของแผนงานภายใตแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้ กับของยุทธศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

อาทิ ยุทธศาสตรของสํานักงาน ป.ป.ส. ยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน 

2015แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556)และแผนแมบท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงยุติธรรมพ.ศ. 2554-2556ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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6.1 สรุปแผนงานโครงการ 

ตาราง 6.1-1 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-1 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ตอ) 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-1 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ตอ) 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-1 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ตอ) 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-1 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ตอ) 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-1 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ตอ)  
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-1 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ตอ)  
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-2 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-2 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ตอ)
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-3 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ   
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-3 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ (ตอ) 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-3 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ  (ตอ) 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-3 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ  (ตอ) 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-4 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 4: บูรณาการสารสนเทศ 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-5 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 5: เสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-5 สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณยุทธศาสตรที่ 5: เสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ (ตอ)
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.1-6 สรุปงบประมาณโครงการรายยุทธศาสตร 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

6.2  สรุปความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 

ตาราง 6.2สรุปความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ 
แผนแมบท ICT 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 
ยุทธศาสตร 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 
แผนแมบท ICT 

ของอาเซียน 2015 
แผนแมบท ICT(ฉบับท่ี 2) 

ของประเทศไทย 
(พ.ศ.2552-2556) 

แผนแม ICT ของกระทรวงยุติธรรม 
พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตรท่ี 1: สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
แผนงานท่ี 1  สรางเสริม
โครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 4:  
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
อยางบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.1 พัฒนาระบบ
เชื่อมตอบรอดแบนด 
แผนงาน พัฒนาระบบ
เชื่อมตอบรอดแบนด 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 2:  
พัฒนาและยกระดับโครงสราง
พ้ืนฐานเครือขายสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความ
ม่ันคงปลอดภัย 
ตามมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
แผนงานท่ี 1  สงเสริมการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือพัฒนา
บุคลากร 

- ยุทธศาสตรท่ี 5: 
การพัฒนาทุนมนุษย  
แผนงาน 2 การจัดทํา
โปรแกรมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพดานไอซีที และการ
เพ่ิมความรูทักษะดานไอซีที 

ยุทธศาสตรท่ี 1: 
การพัฒนากําลังคนดาน ICT 
และบุคคลท่ัวไปใหมี
ความสามารถในการ
สรางสรรค ผลิต และใช
สารสนเทศอยางมี
วิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีขีด
สมรรถนะสูงดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.2สรุปความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ(ตอ) 

แผนแมบท ICT 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

แผนแมบท ICT 

ของอาเซียน 2015 

แผนแมบท ICT(ฉบับท่ี 2) 

ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แผนแม ICT ของกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนาทุนมนุษยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ตอ) 

แผนงานท่ี 2  เพ่ิมศักยภาพ

ของผูบริหารในการใชงาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- ยุทธศาสตรท่ี 5: 

การพัฒนาทุนมนุษย  

แผนงาน 2 การจัดทํา

โปรแกรมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพดานไอซีที และการ

เพ่ิมความรูทักษะดานไอซีที 

ยุทธศาสตรท่ี 1: 

การพัฒนากําลังคนดาน ICT 

และบุคคลท่ัวไปใหมี

ความสามารถในการ

สรางสรรค ผลิต และใช

สารสนเทศอยางมี

วิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีขีด

สมรรถนะสูงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

แผนงานท่ี 3  พัฒนาบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

- ยุทธศาสตรท่ี 5: 

การพัฒนาทุนมนุษย  

แผนงาน 2 การจัดทํา

โปรแกรมเพ่ือพัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพดานไอซีที และการ

เพ่ิมความรูทักษะดานไอซีที 

ยุทธศาสตรท่ี 1: 

การพัฒนากําลังคนดาน ICT 

และบุคคลท่ัวไปใหมี

ความสามารถในการ

สรางสรรค ผลิต และใช

สารสนเทศอยางมี

วิจารณญาณและรูเทาทัน 

ยุทธศาสตรท่ี 1:  

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีขีด

สมรรถนะสูงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 6: สรุปแผนงานโครงการและความสัมพันธของยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 

ตาราง 6.2สรุปความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ(ตอ) 

แผนแมบท ICT 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

แผนแมบท ICT 

ของอาเซียน 2015 

แผนแมบท ICT(ฉบับท่ี 2) 

ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แผนแม ICT ของกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตรท่ี 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนา

กระบวนการและเพ่ิมขีด

ความสามารถการจัดการ 

- ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
มาตรการ 4.1 พัฒนาระบบ
เชื่อมตอบรอดแบนด 
แผนงาน รวมสรางกรอบวา
ดวยความม่ันคงและความ
ปลอดภัยเครือขาย 

 

แผนงาน รวมสรางกรอบเพ่ือ

ความม่ันคงและความ

ปลอดภัยของขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การบริหารจัดการระบบ ICT 
ของประเทศอยางมี 
ธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2:  
พัฒนาและยกระดับโครงสราง
พ้ืนฐานเครือขายสารสนเทศและ
ระบบคอมพิวเตอร ใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความ
ม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานระดับ
สากล 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4:  
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวง
ยุติธรรม  
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลท่ีด ี
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ตาราง 6.2สรุปความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (ตอ) 

แผนแมบท ICT 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

แผนแมบท ICT 

ของอาเซียน 2015 

แผนแมบท ICT(ฉบับท่ี 2) 

ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แผนแม ICT ของกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตรท่ี 3: พัฒนากระบวนการและเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ(ต่อ) 

แผนงานท่ี 2  แผนงานการ

จัดการบํารุงรักษาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

-  ยุทธศาสตรท่ี 2 

การบริหารจัดการระบบ ICT 
ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3: 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารและบริการงานอํานวยความ

ยุติธรรมตอผูรับบริการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ/แนวทาง 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน

การบริหารจัดการและบริการท่ี

ตอบสนองความตองการของผูบริหาร

และผูรับบริการทุกระดับไดอยาง

ท่ัวถึง 
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ตาราง 6.2สรุปความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (ตอ) 

แผนแมบท ICT 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

แผนแมบท ICT 

ของอาเซียน 2015 

แผนแมบท ICT(ฉบับท่ี 2) 

ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แผนแม ICT ของกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตรท่ี 4: บูรณาการสารสนเทศ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนาการบูร

ณาการขอมูล 

ยุทธศาสตรท่ี 4: 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ

อยางบูรณาการ 

 

- - ยุทธศาสตรท่ี 2: 

พัฒนาและยกระดับโครงสราง

พ้ืนฐานเครือขายสารสนเทศและ

ระบบคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนและมีความม่ันคงปลอดภัย 

ตามมาตรฐานระดับสากล 

ยุทธศาสตรท่ี 5: เสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนาระบบ

สารสนเทศดานการเฝาระวัง

และการปองกันยาเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี 3: 

ยุทธศาสตรดานการปองกันกลุมผูมี

โอกาสเขาไปใชยาเสพติด (Potential 

Demand) 

ยุทธศาสตรท่ี 2: 

การสรางพลังและการมีสวน

รวมของประชาชน (People 

empowerment and 

engagement) 

แผนงาน 1การสงเสริมการทํา

ธุรกรรมท่ีมีความม่ันคง

ปลอดภัยภายในภูมิภาค

อาเซียน 

- - 
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ตาราง 6.2สรุปความสัมพันธของยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ (ตอ) 

แผนแมบท ICT 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

ยุทธศาสตร 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

แผนแมบท ICT 

ของอาเซียน 2015 

แผนแมบท ICT(ฉบับท่ี 2) 

ของประเทศไทย 

(พ.ศ.2552-2556) 

แผนแม ICT ของกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2554-2556 

ยุทธศาสตรท่ี 5: เสริมศักยภาพ และสรางนวัตกรรมดานระบบสารสนเทศ(ต่อ) 

แผนงานท่ี 2  ปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศยาเสพติด 

ยุทธศาสตรท่ี 1: 

ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและ

ผูคายาเสพติด (Supply) 

- - ยุทธศาสตรท่ี 1: 

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีขีด

สมรรถนะสูงดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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รหัส รายช่ือวิชา 

EXC01 ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหาร 

EXC02 การบริหารจัดการโครงการสําหรับผูบริหาร 

EXC03 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

 

EXC01 ระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหาร 

การใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือผูบริหารของ สํานักงาน ป.ป.ส. 
หมายเหต:ุการอบรมรายวิชานี้ สํานกังาน ป.ป.ส. สามารถดําเนินการฝกอบรมภายในได 

 

EXC02การบริหารจัดการโครงการสําหรับผูบริหาร 
ผูบริหารองคกรระดับสูงนั้นมีหนาท่ีท่ีจะขับเคลื่อนองคกรใหไปสูเปาหมายหรือวิสัยทัศนขององคกร

ไดอยางราบรื่น ผูบริหารระดับกลางนั้นมีหนาท่ีในการบริหารพันธกิจใหสําเร็จลุลวงดวยดี สวนผูจัดการ
แผนกมีหนาท่ีในการบริหารใหโครงการสําเร็จไดดวยดี และผูจัดการโครงการ (Project Manager) เปน
ผูบริหารระดับลางสุด มีหนาท่ีในการบริหารโครงการท่ีตนเองไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยดี ท้ัง
งบประมาณ เวลา และคุณภาพ ซ่ึงหากทุกระดับสามารถทํางานไดตามหนาท่ีแบบนี้แลว องคกรนั้นก็ยอม
ประสบผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน 

ขบวนการบริหารโครงการ (Project Management) จึงเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหาร และ
พนักงานระดับปฏิบัติการในทุกระดับ ใหทํางานประสานงานกันไดอยางราบรื่น ลดปญหาขัดแยง หรือ รู
ขอมูลไมตรงกัน โดยการอบรมหลักสูตรนี้จะครอบคลุมท้ังขบวนการบริหารโครงการ ตั้งแตเริ่มตน
โครงการ วางแผนโครงการ ดําเนินการโครงการ ควบคุมติดตามความกาวหนาโครงการ การประเมินผล
โครงการ และทําใหผูบริหารสามารถเขาใจถึงองคประกอบท่ีจะทําใหบริหารโครงการได สําเร็จราบรื่น 
ต้ังแตการบริหารเวลา การบริหารงบประมาณ การบริหารคุณภาพ การบริหารการสื่อสาร การบริหาร
ขอบเขตงาน การบริหารการบูรณาการ การบริหารความเสีย่ง การบริหารบุคคล และการบริหารจัดซ้ือจัด
จาง ซ่ึงจะชวยใหผูเขารับการอบรมเขาใจถึงปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารโครงการ ไดเปนอยางด ี

หลักสูตรการบริหารโครงการสําหรับผูบริหารนี้ จะชวยใหผูบริหารองคกรในทุกระดับ สามารถนํา
ความรูและประสบการณท่ีไดรับไปบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จไดเปนอยางดี 
เหมาะสําหรับ : ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ผูจัดการโรงงาน ผูจัดการแผนก (Manager) 
ผูบริหารระดับสูง (Executive) กรรมการผูจัดการ (CEO) เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ (Coordinator) 
และเจาหนาท่ี NGO 
ผลท่ีไดรับจากการอบรม : 

- สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปบริหารองคกรใหประสบผลสําเร็จ 
- สามารถเขาใจถึงองคประกอบท่ีจะทําใหบริหารโครงการไดสําเร็จ 
- สามารถเขาใจถึงปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารโครงการไดเปนอยางดี 

ขอบังคับเบ้ืองตนกอนการเรียน :    ไมมี 
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EXC03การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management) 

เนื้อหาหลักสูตร : 
- ความสําคัญของการบริหารโครงการ 
- ประเภทของโครงการ 
- วงจรการบริหารโครงการ 
- การเริ่มโครงการ 

• การวางแผนโครงการ(Planning) 
• การวางแผนกลยุทธและการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ(Basic Review) 
• การศึกษาความเปนไปไดโครงการ (Basic Review) 
• โครงสรางองคกรในการบริหารโครงการ(Organizing) 
• บทบาทความสําคัญของผูบริหารและผูจัดการโครงการ 
• กระบวนการจัดสรรหา และการคัดเลือกผูปฏิบัติโครงการ 
• การเลือก และการตัดสินใจโครงการอยางเปนระบบ 

- การควบคุมโครงการ(Control) 
• วงจรการควบคุมโครงการ 
• หลักการ GANTT Chart 
• เครื่องมือการควบคุมโครงการ PERTและ CPM 

- การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) 
- การสิ้นสุดโครงการ/การสงถายโครงการ การปดโครงการ (Project Closing) 
- การติดตาม และประเมินผลโครงการ(Project Evaluation) 
- กรณีศึกษาบริหารโครงการ 

• โครงการภาคเอกชน 
• โครงการภาครัฐ 
• โครงการรวมทุน 

- ปจจัยความสําเร็จการบริหารโครงการ 
- การถาม–ตอบและแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูอบรมกับวิทยากรและผูอบรมดวยกันเอง 
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หลักสูตร : 
การบริหารจดัการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

วัตถุประสงคของหลักสูตร : 
เพ่ือชวยเสริมสรางใหผูเขารวมสัมมนา 
1. ตระหนักในวิถีของความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 
2. ตระหนักถึงความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองเปลี่ยนแปลง 
3. คนหา ลําดับความสําคัญ ของประเด็นท่ีควรเปลี่ยนแปลงในองคกร 
4. เรียนรูจากกรณีศึกษา ในการเปลี่ยนแปลงในมิติดานตางๆ 
5. เรียนรูวิธีการในการบริหารความเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมกับองคกรของตนเอง 
6. สามารถสราง Road Map ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพ่ือสามารถนําไปใชไดจริง 
หลักการและเหตุผล : 

กระแสความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และมีความรุนแรง รวดเร็วข้ึนอยางมากในยุค
ปจจุบัน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีท้ังในดานเศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเห็นตัวอยางไดจากการเสื่อม การลม
สลายขององคกรจํานวนมาก โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องขนาด (ใหญ / เล็ก) ความเปนเจาของ (ภาครัฐ / 
ภาคเอกชน) หรือ ระดับการพัฒนาของประเทศ (U.S.A. / ไทย) 

องคกรท่ีจะดํารงอยูไดนั้นจะตองมีความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
อยางเหมาะสมท้ังในดานกลยุทธ ภาวะเปนผูนํา โครงสราง ระบบ วัฒนธรรมองคกร การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มิเชนนั้น การดํารงอยูในวันนี้อาจเปนเพียงเพ่ือรอการเสื่อมสลายในวันขางหนา 

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงไดถูกออกแบบข้ึน โดยการรวบรวมองคความรูตางๆ ในการบริหารความ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือถายทอดใหผูบริหารขององคกรสามารถนําพาองคกร "เปลี่ยนแปลง - เปลี่ยนผาน" ไปสู
สถานะท่ีดีกวา โดยการใชเครื่องมือทางการบริหารท่ีหลากหลายท่ีสามารถปรับใชไดกับสถานตางๆ 
เหมาะสําหรับ : 
ผูบริหารขององคกรท่ี 
1. พึงใจในสถานการณท่ีเปนอยูและเชื่อวาองคกรของทานจะสามารถดําเนินไปไดเปนปกติวิสัย 
2. มุงม่ันพัฒนาองคกร โดยมีเปาหมายใดเปาหมายหนึ่งดังตอไปนี้ 

- ความเปนเลิศ 
- ความยั่งยืน  
- ความพอเพียง 
- ความอยูรอด 

เนื้อหาหลักสูตร : 
- ความหมายของการปรับปรุง - เปลี่ยนแปลง - เปลี่ยนผาน 
- ความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง 
- วิถีและเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง  
- การคนหา " เรื่อง / ประเด็นหลัก" ท่ีองคกรจําเปนตอง เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
- อุปสรรคสําคัญท่ีตอตาน และปจจัยสําคัญท่ีเก้ือหนุนความเปลี่ยนแปลง 
- การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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- การบริหารองคกร เพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลง 
• Leadership - Strategy 
• Structure - System 
• People - Culture 

- เครื่องมือตางท่ีถูกนํามาใชในการบริหารความเปลี่ยนแปลง 
- วิเคราะหกรณีศึกษาความเปลี่ยนแปลงขององคกรตัวอยางและนําเสนอ 
- บทบาทของผูท่ีเก่ียวของ  

• Change Sponsor - Influencer 
• Change Agent - Change Target 

- การสื่อสารความเปลี่ยนแปลง 
- ข้ันตอนการทํา Road Map สําหรับการเปลี่ยนแปลง  
- SWOT Analysis และวิเคราะหความสอดคลอง 
- การทํา Road Map ความเปลี่ยนแปลงสําหรับองคกรและการนําเสนอแลกเปลี่ยน 
- ภาวะผูนําสําหรับการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 
- การประเมินตัวเองพรอมแผนการปรับปรุงพัฒนา 
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ITO01 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

− กฎหมายดาน ICT ในปจจุบันกฎหมาย 

− บทลงโทษ การกระทําผิด พ.ร.บ. 
หมายเหต:ุสํานักงาน ป.ป.ส.สามารถดําเนินการอบรมภายในได โดยจางวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

 

ITO02 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

− แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ  

− ความปลอดภัยดานเครือขายไรสาย 
หมายเหต:ุสํานักงาน ป.ป.ส.สามารถดําเนินการอบรมภายในได โดยจางวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

 

ITO03กฎหมายคอมพิวเตอร และแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

กฎหมายคอมพิวเตอร และแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

− ศึกษาแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

− กฎหมายท่ีเก่ียวของกับไอซีที 
หมายเหต:ุสํานักงาน ป.ป.ส.สามารถดําเนินการอบรมภายในได โดยจางวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

  

รหัส รายช่ือวิชา 

ITO01 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

ITO02 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ITO03 กฎหมายคอมพิวเตอร และแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 

ITO04 IT Governance 

ITO05 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

ITO06 การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 

ITO07 Innovation Management Course for Executives 

ITO08 Business Process Management 

ITO09 Introduction and Interpretation of ISO/IEC 27001:2005 (ISMS) 
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ITO04IT Governance 
หลักสูตร 

Strategic IT Governance & Information Security Management for Executives 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เนื้อหาวิชาจะแบงเปน 2 สวนหลัก คือสวนแรกเก่ียวกับการบริหารจัดการงานสารสนเทศอยางมีไอ
ทีภิบาลและสวนท่ีสองคือการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศในองคกร โดยจะเรียนรู
ในเรื่องของการกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม (Modern 
IT and Information Security Strategy) วิเคราะหความคุมคาในการลงทุนดานเทคโนโลยี (IT and 
Information Security Return On Investment Analysis) ศึกษาแนวคิดและกําหนดกลยุทธในการ
บริหารจัดการตามหลัก บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และธรรมาภิบาลทางดานเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ  ( IT Governance) ใ น แ น ว ท า ง  GRC (Governance, Risk Management and 
Compliance) ท่ีถูกตอง ศึกษาแนวทางการศึกษาการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามหลักวิชาการ
สอดคลองตามมาตรฐานสากล NIST SP800-30, Risk IT Framework และ ISO/IEC 27005:2008 ซ่ึง
บอยครั้งท่ีความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศถูกมองเปนเรื่องเชิงเทคนิคเพียงดานเดียวท้ังท่ีเปน
ประเด็นในการตรวจสอบและกํากับดูแลท่ีทาทายอยางยิ่ง ผูบริหารระดับสูงจึงควรตระหนักถึงความสําคัญ
ในเรื่องดังกลาว และทําความเขาใจท่ีชัดเจนถึงแนวทางท่ีถูกตองในการดําเนินการบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ การศึกษาและทําความเขาใจการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม เพ่ือใหสามารถกํากับดูแลองคกรไดอยางม่ันคงปลอดภัย ประหยัด คุมคา มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงโครงการดังกลาวจะไดรับการถายทอดความรูและประสบการณ
จริงพรอมกรณีศึกษา จากวิทยากรผูบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผูเชี่ยวชาญท่ีมีสวนรวมในการ
พัฒนากฎหมายระดับประเทศและผูบริหารระบบความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศจากองคกรชั้นนําตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
1. เพ่ือใหสามารถกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. สามารถวิเคราะหการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ศึกษาแนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชกับองคกรอยางสัมฤทธิ์ผล 
4. สามารถวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอองคกร 
5. ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบตางๆ และจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
6. ศึกษาแนวคิดและกําหนดกลยุทธในการสรางไอทีภิบาล 
7. ศึกษาการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ศึกษาและกําหนดกลยุทธในการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศในองคกร 
9. ศึกษาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศสรางสัมพันธภาพของผู
ประกอบวิชาชีพและพันธมิตรธุรกิจ 
10. ศึกษาจากประสบการณจริงจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจากองคกรชั้นนําตางๆ พรอมเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานจากหนวยงานตางๆท้ังในและตางประเทศ 
เหมาะสําหรับ 
IT Audit Directors and IT Managers, IT Directors and IT Managers 
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เนื้อหาหลักสูตร 
Part I: IT Management Track  

- Top 10 Information Technology Trends 
- Cloud Computing, Social Computing, Mobile Computing, Ubiquitous 

Computing 
- Regulatory Compliance and the Latest Update Thailand ICT Laws 
- Practical GRC (Governance, Risk Management and Compliance) 
- Corporate Fraud Detection and Prevention 
- Corporate Governance of Information Technology using ISO/IEC 38500 
- Achieving Business Excellence through Agile & Responsive IT Infrastructure 
- Internal Control using COSO ERM and the new way of auditing 
- Strategic Global Sourcing & Supply Chain Management (SCM) 
- Enterprise Content Management (ECM) 
- Strategic Project Management/Vendor Selection 
- Strategic Negotiation 
- Strategic e-Commerce Management 
- Strategic Business and IT Planning 
- Strategic IT Risk Management (Risk Assessment, Risk Analysis and Risk 

Treatment) and ISACA Risk IT Framework 
- Customer Relationship Management (CRM) and Customer Experience 

Management (CEM) 
- Business Process Modeling (BPM) and Business Process Re-engineering (BPR) 
- Service Oriented Architecture (SOA) and Enterprise Architecture (EA) 
- IT Service Management (ITSM) using ITIL V2/V3 and ISO/IEC 20000 
- Practical Knowledge Management (KM), Learning Organization (LO) and 

Community of Practice 
- Practical IT Governance (ITG), Balanced Scorecard (BSC), IT Balanced Scorecard 

(IT BSC), 
- CobiT 4.1 Framework, Val IT Framework and IT Evaluation 
- Practical Business Intelligence (BI) and Business Analytics using Data 

warehousing and Data Mining 
Part II: Information Security Track 

- Top 10 Cyber Security Threat 
- Top 10 Information Security Trends 
- The Latest Update about Cyber Crime and Security Incident Case Study in 

Thailand 
- Cloud Computing Security, Social Security, Mobile Security, Ubiquitous 

Security 
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- Information Security Management System (ISMS) using ISO/IEC 27001:2005 
- Information Security Risk Management (ISRM) using ISO/IEC 27005:2008 
- IT Risk Management using Risk IT Framework from ISACA 
- Telecommunication, IP and Internet Security Management 
- VOIP and Mobile/Wireless Technology Security Management 
- Security Information Management and Security Event Management (SIEM) 
- Practical Security Management for Ubiquitous Computing 
- Practical Business Continuity Management (BCM) using BS 25999 
- Practical ICT Continuity Management (ICT CM) using BS 25777 
- Practical Guide for Preventing Information Leakage 
- Web 2.0 and Web Application Security Management 
- Internet Banking and e-Commerce Security Management 
- Information Security Awareness Training Programme Management 

 
ITO05การบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
หลักสูตร 

การบริหารและรับมือการเปลี่ยนแปลง (Change Management for Key Person) 
วัตถุประสงค 

การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนปกติ ไมใชสิ่งท่ีแปลกหรือใหมแตอยางใด แตกระนั้นเราก็ยังไม
สามารถทําใหองคกรปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปญหาคือ เราไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเราไมสามารถควบคุมได เรามักไมรูสึกตัววาไดยึดติดกับความทันสมัยในอดีต จนกระท่ังมองไมเห็นความ
ทันสมัยในปจจุบันเสียแลว เม่ือถึงเวลาจวนตัวภายใตภาวะวิกฤติเราจึงสะดุงตื่นมามองตัวเอง เราพ่ึงจะ
รูตัววาเราผานความฝนมา และเม่ือเราตื่นข้ึนมาเราก็ตองเผชิญกับโลกความจริงใบใหมท่ีทําใหเราตองปรับ
วิธีการคิด กระบวนการในการทํางานท้ังองคกรใหทันตอการเคลื่อนไหวของกระแสการเปลี่ยนแปลงอีก
ครั้ง “กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization)” ก็เปนเชนนี้การบริหารเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และการปรับ
วัฒนธรรมองคกร จึงเปนเรื่องท่ีตองเขาใจธรรมชาติ รูทัน และหาทางในการปรับกระบวนการคิด และ
กระบวนการทํางานใหดํารงอยูอยางเหมาะสม 
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมความเขาใจบทบาทและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถใชเทคนิคตาง ๆ ในการรับมือกับภาวะการณเปลี่ยนแปลง  
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถปรับตนเองใหทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาตนเองและองคกร
ตอไป 
4. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทัศนคติเชิงบวกตอการเปลี่ยนแปลง 
เนื้อหาหลักสูตร 
1. บทบาท และ ความสําคัญ ของ Key Person  
2. ความสําคัญ ของการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในยุคปจจุบัน  
3. ตัวอยาง องคกรท่ีเปลี่ยนแปลง และ ไมเปลี่ยน  
4. การมีทัศนคติท่ีดี ตอการเปลี่ยนแปลง (Positive Thinking)  
5. เคล็ดลับในการสรางมนุษยสัมพันธ  
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6. แนวทางในการสื่อสารอยางสรางสรรค ในภาวะการเปลี่ยนแปลง  
7. แนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  
8. การแสวงหาโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาตนเอง และองคกร  
9. สรุป คําถาม คําตอบ 
เหมาะสําหรับ 
พนักงานองคกรทุกระดับ 
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 
 
ITO06การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 
กลุมเปาหมาย : (Who Should Attend) 
1.ผูบริหาร 
2.คณะทํางานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
เนื้อหาโดยรวม :(Course Overview) 
1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ BCM (Introduction and Overview of Business Continuity 
Management) 
- สถานการณภัยคุกคามตาง ๆ ในปจจุบัน 
- ประโยชนของการทํา BCM 
- ปจจัยสําคัญและบทบาทหนาท่ีของผูบริหารในการจัดทําระบบ BCMใหประสบความสําเร็จ 
2. หลักการสําคัญและขอกําหนดของ BCM (BCM Program Management) 
- การวางแผนระบบBCM 
- การนําไปปฏิบัติ 
- การติดตามและการทบทวนระบบBCM 
- การรักษาและการปรับปรุงระบบBCM 
3. การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) และการประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment: RA) 
- การวิเคราะหผลกระทบทางธุรกิจ 
- การประเมินความเสี่ยง 
- การกําหนดทางเลือก (Determining Choices) 
4. กลยุทธความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Strategies) 
- แนวทางท่ีองคกรเลือกใชเพ่ือฟนคืนสภาพ และสรางความตอเนื่องเม่ือเผชิญกับวินาศภัย หรืออุบัติภัย
รายแรงหรือการหยุดชะงักของธุรกิจ 
5. การจัดทําแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ (Establishing the Response Plan) 
- แผนการจัดการอุบัติการณ (Incident Management Plan) 
- แผนความตอเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan) 
6. การสรางวัฒนธรรมองคกรดาน BCM (Establishing the Continuity Culture) 
7. การฝกซอม การรักษาความตอเนื่องของระบบและการตรวจประเมิน (Exercise, maintenance and 
Audit) 
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ITO07 Innovation Management Course for Executives 
หัวขออบรม 
- มุมมองนวัตกรรมในเชิงภาพรวมของประเทศและของโลกปจจุบัน 
- ข้ันตอนและการพัฒนานวัตกรรมในองคกร 
- ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรม 
- การจัดการนวัตกรรมในองคกรการผลิตขนาดใหญ 
- การจัดการดานทรัพยสินทางปญญา 
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การคนหานวัตกรรมในองคกร” 
 
ITO08 Business Process Management 
หลักการและเหตุผล 

ในสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีผันผวนและการแขงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงในปจจุบันการ
บริหารองคกรใหสามารถกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงไดเปนสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญ การท่ีผูบริหารและ
พนักงานเห็นกระบวนการทํางานภายในเปนภาพเดียวกัน ตั้งแตระดับกลยุทธจนถึงกระบวนการ ในระดับ
ปฏิบัติการและเชื่อมโยงกันไดอยางตอเนื่องในแบบแผนเดียวกัน จะทําใหการวิเคราะหและปรับปรุง
กระบวนการทํางานและกระบวนการทางธุรกิจเปนไปอยางคลองตัวและรวดเร็วดังนั้นการสามารถกําหนด
องคประกอบท่ีเชื่อมโยงธุรกิจของตนกับสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางครบถวน รอบดานดวยเครื่องมือ
ท่ีเปนแผนภูมิรูปภาพท่ีเขาใจไดงาย และปรับเปลี่ยนแกไขไดในทันที จะชวยทําใหการวางแผนงาน  การ
คาดการณ ตลอดจนการจําลองสถานการณกอนท่ีเหตุการณใดๆจะเกิดข้ึนจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถ
ขององคกร อีกท้ังยังชวยใหเกิดการประหยัดคาใชจายไดอยางมาก 

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ  ตลอดจนใหผูเขาอบรมไดฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอม
ท่ีใกลเคียงความเปนจริงท่ีสุด เพ่ือใหสามารถนําความรูท่ีไดไปปรับใชในองคกรและ การทํางานจริง 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถมองเห็นภาพรวมขององคกร และประเมินสถานะการแขงขันทางธุรกิจได 
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรู และฝกปฏิบัติในการจัดทํากระบวนการทางธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกัน แบบบูรณาการ 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเรียนรู และฝกปฏิบัติในการวิเคราะห และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ 
4. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สูงข้ึน  
สอดรบกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ และการแขงขันทางธุรกิจ 
5. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถกําหนดแผนงาน และโครงการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจอยางเปนระบบ 
หัวขอการฝกอบรม 
1. กระบวนการทางธุรกิจ และการแขงขันในยคุโลกาภิวัฒน และการจัดการองคกรใหกาวทัน กับการเปลี่ยนแปลง 
2. การจดัการสมรรถนะองคกร 3ระดับ 
3. 6ข้ันตอนในการบริหารและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ 
4. เจาะลึกข้ันตอนการวางแผนปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจดวยBusiness Mapping Technique 
5. เจาะลึกข้ันตอนการวิเคราะห และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจดวย Relationship Mapping  
Technique 
6. เจาะลึกข้ันตอนการดําเนินการปรับปรุงกระบวนการ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
7. เจาะลึกข้ันตอนการวางแผนโครงการดวย Relationship Mapping Technique 
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ITO09 Introduction and Interpretation of ISO/IEC 27001:2005 (ISMS) 

Course Outline 

- Introduction to Information security 
- ISO/IEC27001:2005 History and related  standard 
- OECD  Principle for ISMS 
- Process approach and  continual improvement 
- ISO/IEC 27001:2005 Clauses requirement 
- Risk Assessment , Risk evaluation 
- Group Presentation on Risk Assessment 
- ISO/IEC 27001:2005 Clauses requirement 
- ISO 17799:2005 interpretations and Implementation Guideline 
- Implementation Step 
- Document Requirement 
- Audit and Certification issue 
- Examination 

 
รหัส หลักสูตรการฝกอบรม 

ITU01 โปรแกรมสํานักงานสนับสนุนการจัดทําเอกสาร ข้ันพ้ืนฐาน 
ITU02 การวิเคราะหขอมูลข้ันสูงดวย Spreadsheet 
ITU03 ออกแบบเว็บไซต ข้ันพ้ืนฐาน 
ITU04 การออกแบบสื่อ e-Book &สื่อนําเสนอข้ันพ้ืนฐาน 
ITU05 การออกแบบสื่อนําเสนอ ข้ันสูง 
ITU06 การดูแล ซอมคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงเบื้องตน 
ITU07 Internet เบื้องตน 
ITU08 การอบรมการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการองคความรูดานปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด  (KM & e-Learning System)   
ITU09 การใชงานสมารทโฟนเบื้องตน 
ITU10 การใชงานระบบปฏิบัติการ 

 
ITU01โปรแกรมสํานักงานสนับสนุนการจัดทําเอกสาร ข้ันพ้ืนฐาน 
หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันไมวาจะเปนการเรียน การศึกษา หรือวาการทํางาน เปนเรื่องจําเปนท่ีตองใชโปรแกรม
สํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรู ความสามารถ ในการใชงานชุดโปรแกรมซ่ึงเม่ือทานจบหลักสูตร
นี้แลว จะสามารถใชงานไดอยางหลากหลาย เชน การพิมพเอกสาร รายงาน จดหมาย ท่ีจัดรูปแบบได
อยางสวยงาม และรวดเร็ว, แบบฟอรมใบเสนอราคา ใบกํากับภาษี ท่ีสรางสูตรการคํานวณไดเลย รวมถึง
การสรางสื่อนําเสนอ เพ่ือนําเสนอผลงานท่ีประกอบดวยขอความกราฟก รูปภาพท่ีจะเพ่ิมความนาสนใจ
ในการใชประกอบการนําเสนอ 
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วัตถุประสงค 
ผูท่ีเขาอบรมสามารถนําความรู ความสามารถท่ีได นําไปใชงานชุดโปรแกรมไดอยางชํานาญ และ

คลองแคลว ท้ังงานดานการศึกษา หรือการทํางานดานตางๆ  
โปรแกรมประมวลผลคํา 
หัวขอการฝกอบรม 
1. แนะนําคุณลักษณะใหมของโปรแกรมประมวลผลคํา 
2. สวนประกอบตางๆของโปรแกรม 
3. การทํางานกับเอกสาร 
4. จัดรูปแบบเอกสาร 
5. จัดรูปแบบยอหนา และขอความ 
6. สรางตารางเก็บขอมูล 
7. แทรกรูปภาพ 
8. การตกแตงดวยกราฟก 
9. การใชงาน SmartArt 
10. การทํางานกับกราฟ 
11. การจัดพิมพเอกสาร 
 
โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล 
หัวขอการฝกอบรม 
1. สวนประกอบตางๆของโปรแกรม 
2. การซอมและแสดงแถบเครื่องมือ 
3. การกรอกขอมูลใน Work Sheet 
4. การแกไขขอมูล 
5. การลบขอมูล 
6. การยายและคัดลอกขอมูล 
7. กรอกขอมูลวันท่ี 
8. กรอกขอมูลตัวเลขโดยบังคับใหเปนขอความ 
9. ปรับความกวางของคอลัมน 
10. กรอกขอมูลอัตโนมัติ 
11. เรียกใชชุดลําดับขอมูลข้ึนมาเอง 
12. แทรกคอลัมนวาง 
13. แทรกแถววาง 
14. กําหนดรูปแบบใหกับขอมูล, วันท่ี, ตัวเลข  
15. ตีเสนขอบตาราง 
16. ระบายสีชองเซล 
17. สรางสูตรสําหรับใชคํานวณ 
18. การใชสูตร Sum กับการหาคาตางๆ 
19. ตรึงแถวและคอลัมน 
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20. แบงหนากระดาษ 
21. กําหนดใหแถว คอลัมน ท่ีตองการพิมพซํ้ากันทุกๆหนา 
22. การสั่งพิมพ 
โปรแกรมนําเสนอผลงาน 
หัวขอการอบรม 
1. ปอนขอความลงในสไลด  
2. แทรกสไลดใหม  
3. เลือกสไลดท่ีสรางไว  
4. เปดหรือปดแถบไมบรรทัด  
5. เปลี่ยนมุมมองสไลด  
6. ลบสไลด  
7. เลือกวัตถุท่ีอยูในสไลด  
8. เคลื่อนยายวัตถุ  
9. เปลี่ยนแบบตัวอักษร  
10. เปลี่ยนขนาดตัวอักษร  
11. ใสลักษณะพิเศษใหตัวอักษร  
12. เปลี่ยนสีพ้ืนหลัง  
13. กําหนดรูปภาพใหเปนพ้ืนหลัง  
14. ปรับแตงรูปท่ีอยูในสไลด  
15. วาดรูปเองลงสไลด  
16. การใสเงาใหรูปภาพ  
17. การจัดกลุมรูปวาดเปนรูปเดียว  
18. สรางแผนภูมิ  
19. จัดเรียงลําดับสไลด  
20. การซอนบางสไลดไมใหฉาย  
21. กําหนดลูกเลนใหกับรูปภาพหรือขอความ  
22. การสั่งพิมพ 
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม 
บุคคลท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา ท่ีเริ่มตนใชงานโปรแกรมสํานักงาน 
 
ITU02การวิเคราะหขอมูลข้ันสูงดวย Spreadsheet 
หลักสูตร  

การวิเคราะหขอมูลข้ันสูงดวย Spreadsheet 
วัตถุประสงค 

หลักสูตรนี้ ตองการใหผู เขาอบรมท่ีใชงานSpreadsheetไดพอสมควรแลว ไดเรียนรูวิธีการ 
คํานวณดวยสูตรสําเร็จในระดับสูงใชคําสั่งในการจัดการกับขอมูลและสรางรายงานเพ่ือการวิเคราะหและ
ตัดสินใจการนําเขาขอมูลจากภายนอก รวมถึงการกําหนดรหัสผานเพ่ือปองกันขอมูลในระดับตางๆ 
หลังจบหลักสูตร ผูเขาอบรมจะสามารถ 
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- นําสูตรสําเร็จในระดับสูงไปประยุกตใชงาน 
- จัดทํารายงานสรุปเพ่ือการวิเคราะห และจัดการกับขอมูลดวยคําสั่งตางๆในระดับสูง 
- ใชคําสั่งเพ่ือนําเขาขอมูลจากภายนอก 
- กําหนดรหัสผานในระดับตางๆ เพ่ือปองกันขอมูล  

ส่ิงจําเปนท่ีควรทราบกอนการอบรม 
ใชงานSpreadsheetไดคลองพอสมควร หรือผานการอบรมในระดับกลางมาแลว 
รายละเอียดการอบรม 

- การใช  Spreadsheet Function 
- การสราง และใช  Range Name 
- การคํานวณดวย Database Function 
- การคํานวณดวย Lookup and Reference Function 
- การคํานวณดวย IF รวมกับการ AND/OR 
- การปฏิบัติงานกับขอมูลดวยคําสั่ง  
- คัดกรองขอมูลดวย Advanced Filter 
- วิเคราะหขอมูลดวย Goal Seek และ Solver 
- สรางตารางการคํานวณดวย Tables  
- จัดเก็บชุดตัวแปร และนํามาใชดวย Scenarios 
- นําขอมูลมารวมกันดวย Consolidate 
- รวม Files ไวดวย Workspace 
- สรางรายงานสรุปดวย PivotTable 
- ปองกันการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลใน File โดย 
- กําหนดรหัสผานในระดับ File 
- กําหนดรหัสผานในระดับ Workbook 
- กําหนดรหัสผานในระดับ Sheet 
- กําหนดรหัสผานในระดับ Cells/Range 
- การสราง Hyperlink  
- การนําขอมูลเขา 
- การใชเครื่องมือบน Form Controls 
- การทํางานกับ Macro 

 
ITU03ออกแบบเว็บไซต ข้ันพ้ืนฐาน 
หลักสูตร 

การพัฒนาเว็บไซตใหนาสนใจ 
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงคในการอบรม 

โปรแกรมท่ีไดรับความนิยมอยางมากสําหรับใชงานตกแตงภาพกราฟกซ่ึงมีผูนําไปใชงานในดาน
ตางๆ อยางกวางขวางนับต้ังแตการปรับแตงภาพถายใหมีคุณภาพดีข้ึน การสรางเอฟเฟคตพิเศษใหกับ
ภาพ การสรางภาพกราฟกท่ีมีองคประกอบซับซอนสําหรับนําไปทําภาพกราฟกของเว็บไซด ดังนั้น ผูท่ี
ตองการพัฒนาเว็บไซดใหมีความนาสนใจ จึงจําเปนตองมีความสามารถใชงานโปรแกรมตกแตง
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ภาพกราฟกเพ่ือการสรางและปรับแตงภาพกราฟกสําหรับนําไปประกอบกับเว็บเพ็จไดเปนอยางดี 
พ้ืนฐานของผูเขาอบรม 
มีความรูพ้ืนฐาน Windows 
หัวขออบรม 

- การใชงานพ้ืนฐานโปรแกรมตกแตงภาพกราฟก 
- การใชเลเยอร  
- การใช Mask  
- การปรับรูปทรงออบเจ็คดวยคําสั่ง Transform  
- การโหมดสี การแปลงโหมดสี การกําหนดความลึกของสี  
- การวาดภาพ การตกแตงและแกไขภาพ  
- การสราง Path  
- การสรางตัวอักษรและขอความ  
- การปรับแตงสีและแสงเงาของรูปภาพ  
- การใช Channel เพ่ือสรางเอฟเฟคตพิเศษ  
- การใชฟลเตอร (Filter)  
- การนําภาพไปใชกับเว็บ 
- Workshop 

 
ITU04การออกแบบส่ือ e-Book &ส่ือนําเสนอ ข้ันพ้ืนฐาน 
หลักสูตรนี้จะชวยใหบุคลากรมีความเขาใจกระบวนการ และข้ันตอนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถ
ออกแบบเนื้อหา จัดโครงสรางเนื้อหา ออกแบบภาพ ท่ีเหมาะสําหรับการนําไปผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
หลักสูตรนี้ประกอบดวย 4 รายวิชา คือ  
1) การเตรียมความพรอมกอนการผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส  
2) ความรูเบื้องตนคอมพิวเตอรกราฟก 
3) การออกแบบโครงสรางสื่อการเรียน 
4) เทคนิคการออกแบบภาพประกอบบทเรียน 
 
ITU05การออกแบบส่ือนําเสนอ ข้ันสูง 
หลักสูตร การผลิตส่ือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส รายละเอียดหลักสูตรนี้จะชวยใหผูท่ีสนใจสามารถผลิตสื่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรมการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ เชน บทเรียนสื่อ 
วิดิทัศน บทเรยีนท่ีมีปฏิสัมพันธสูง บทเรียนแบบแฟลช และบทเรียนในรูปแบบ e-Book หลักสูตรนี้
ประกอบดวย 5 รายวิชา คือ  
1) การสรางสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบ Interactive Learning  
2) การสรางสื่อการสอนแบบ Streaming Media ดวย MS-Producer  
3) การสรางสื่อ e-Book  
4) การสรางเว็บเทคโนโลยี 
5) การสราง e-Book จากเว็บไซต 
 

หนา ก-15 



ผนวก ก:รายละเอียดโครงรางหลกัสูตรฝกอบรม 

 

ITU06การดูแล ซอมคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงเบ้ืองตน 

หัวขอการฝกอบรม 
1. การวิเคราะหและตรวจสอบเพ่ือปญหาคอมพิวเตอร 
2. การใชและขอควรระวังในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 
3. อาการเสียและการแกไขปญหายอดฮิตของคอมพิวเตอร 
4. เครื่องมือ และ Software ท่ีใชในการซอมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
5. การจัดการไวรัส 
6. การเลือกใชวินโดวสท่ีเหมาะสมในการทํางาน 
7. การซอมแซม Windowsแบบไมตองลงวินโดวใหม 
8. การสํารองขอมูลไดรเวอร Backup driver กอนลงวินโดวใหม 
9. ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหมแบบพอเพียง[แนะนํา เร็ว+เสถียร] 

- แกปญหาเก่ียวกับการติดตั้ง Windows ไมผาน 
- ลําดับและการติดตั้ง Driver ใหกับอุปกรณตาง ๆ 
- การแกปญหาเก่ียวกับไดรเวอร 
- โปรแกรมพ้ืนฐานท่ีควรมีไวในคอมพิวเตอร 
- ปญหา Power Supply จายไฟไมเพียงพอ 
- วิธีแกปญหา Virus  
- วิธี Ghost และเรียกไฟลกลับคืน (BACKUP WINDOWS) 
ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหมแบบพอเพียง[แนะนํา เร็ว+เสถียร] 

10. ลําดับและการติดตั้ง Driver ใหกับอุปกรณตาง ๆ 
11. โปรแกรมพ้ืนฐานท่ีควรมีไวในคอมพิวเตอร 12. วิธี Ghost และเรียกไฟลกลับคืน (BACKUP WINDOWS) 

หมายเหต:ุสํานักงาน ป.ป.ส.สามารถดําเนินการอบรมภายในได โดยจางวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 
 
ITU07Internet เบ้ืองตน 
หลักสูตร  

Internet Security 
วัตถุประสงค 

การใชงานระบบคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยางไรไมใหผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550  

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร, ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ TCP/IP, การ
ตรวจสอบระบบ  LAN และ Wireless LAN เบื้ องต นด วยตน เอง, การป องกัน ไวรัสบนระบบ
อินเทอรเน็ต,ทําความรูจักภัยอันตรายประเภทตางๆ บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต, การใชงานโปรแกรม 
PGP เขารหัสไฟล, การตั้งกําแพงไฟ(Firewall) ปองกันเครื่องพีซี, การใชงานระบบเครือขายอยางไรให
ปลอดภัย, การปองกันไฟลและขอมูลในเครื่องพีซี (PC), การแชรขอมูลและการรักษาความปลอดภัย, การ
ตรวจสอบและปองกันไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร 
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ITU08การอบรมการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองคความรูดานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  (KM & e-Learning System) 
การอบรมการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองคความรูดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  (KM 
& e-Learning System) 
หมายเหต:ุการอบรมรายวิชานี้ สํานกังาน ป.ป.ส. สามารถดําเนินการฝกอบรมภายในได 
 
ITU09การใชงานสมารทโฟนเบ้ืองตน 
หลักสูตร :  

PDA Phone Training Basic Course 
วัตถุประสงค : 

เปนหลักสูตรท่ีรวบรวมจากความตองการพ้ืนฐานของผูใชงาน PDA/Smartphone ตั้งแตระดับ
เบื้องตนจนกระท่ังสามารถใชงานฟงคชั่นพ้ืนฐานตาง ๆ ของเครื่อง PDA/Smartphoneไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ  
เนื้อหาหลักสูตร : 

- แนะนําท่ัวไป 
- รูจักกับระบบปฏิบัติการ Windows Mobile /Android Phone 
- เริ่มตนการใชงาน 
- การใชโทรศัพท 
- การซิงคโครไนซขอมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร 
- การจัดการโปรแกรมในเครื่องของคุณ 
- การใชงานโปรแกรมมาตรฐานการรับสงขอความ ภาพ และอีเมล 
- การใชงานมัลติมีเดีย 
- การเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตเบื้องตน 
- การใชงานภาษาไทย 

 
ITU010 การใชงานระบบปฏิบัติการ 
หัวขอการฝกอบรม 
- แนะนําระบบปฏิบัติการวินโดวส 
- โครงสรางระบบปฏิบัติการวินโดวส 
- วิธีการใชงานระบบปฏิบัติการวินโดวส 
- การประยุกตใชงานระบบปฏิบัติการวินโดวส 
- โปรแกรมสนับสนุนการทํางาน 
- โปรแกรมสํารวจขอมูล 
- การสํารวจขอมูล  
- แนะนําโปรแกรมพิมพเอกสาร  
- โครงสรางของโปรแกรมพิมพเอกสาร  
- วิธีใชโปรแกรมพิมพเอกสาร 
- การพิมพเอกสาร 
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รหัส หลักสูตรการฝกอบรม 
CIO01 Chief Information Officer: CIO 
CIO02 IT Project Management 
CIO03 IT Security Management Training 
CIO04 ITIL V3 Best Practices for IT Service Management (ITIL Foundation 

Certification)Information Security Risk Management Implementation Using 
ISO/IEC 27005:2008 

CIO05 Information Gathering Techniques 
CIO06 Information Security Manager Program 

 
CIO01Chief Information Officer: CIO 
หลักสูตร :  

การอบรมผูบรหิารสารสนเทศหรือCIO 
วัตถุประสงค : 

เปนหลักสูตรท่ีชวยเพ่ิมศักยภาพแกผูบริหารสารสนเทศ ใหสามารถปฏิบัติภาระหนาท่ีในการ
บริหารระบบสารสนเทศในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เนื้อหาหลักสูตร: 

- ความรูทางดานไอที 
- ความรูเก่ียวกับความกาวหนาและแนวโนมดานไอทีและการประยุกตความรูเก่ียวกับ

สารสนเทศและขอมูลขาวสาร 
- ความรูเก่ียวกับการรื้อปรับระบบ (Reengineering) 
- ความรูเก่ียวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
- ความรูเก่ียวกับกฎหมายดานไอที 
- ความรูเก่ียวกับการวางแผนแมบทไอที 
- ความรูเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ความรูเก่ียวกับการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของศูนยคอมพิวเตอร 
- ความรูเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรสารสนเทศ.ความรูเก่ียวกับการสื่อสาร 
- Work Shop สําหรับผูบริหารระบบสารสนเทศ 
- ดูงานท่ี ศูนยคอมพิวเตอร 

 

CIO02IT Project Management 
หลักสูตร : 

หลักการบริหารโครงการมืออาชีพ Project Management Professional (PMP) 
วัตถุประสงค : 

ในภาวะปจจุบันแหงยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา การบริหารการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปรับตัวใหเขากับสภาวการณ และการแขงขันท่ีรุนแรงไดเปน
ปจจัยท่ี สําคัญท่ีสุดท่ีทุกองคกรจําเปนตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางทันทวงที
ในสถานการณการแขงขันท่ีรุนแรงองคกรท่ีมีความเขมแข็งเทานั้น จึงจะอยูรอดได  
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การบริหารโครงการ (Project Management) เปนการศึกษาถึงพ้ืนฐานการจัดการโครงการใน
องคกรท่ีเก่ียวของกับการผลิต บริการ รวมท้ังดานเทคโนโลยีท่ีตองปรับตัวใหสามารถแขงขันได โดยเนน
ถึงหลักการสําคัญของการบริหารโครงการ (Project Management) การศึกษาความเปนไปได 
(Feasibility Study) การวางแผนโครงการ (Project Planning) การควบคุมโครงการ (Project 
Control) การจัดการทีมงาน (Team Management) และการประเมินโครงการ (Project Evaluation) 
ท้ังนี้ เพ่ือใหโครงการสามารถดําเนินการทุกกระบวนการไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคท่ี
หนวยงานหรือองคกรไดตั้งไว 
1.เพ่ือใหผูเขาสัมมนารับทราบ และเขาใจหลักการการบริหารงานโครงการอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ัง
สามารถวางแผน งานโครงการได (Project Baseline Schedule) 
2.เพ่ือ ใหผูเขาสัมมนาทราบถึงหลักการในการติดตาม และควบคุมโครงการ(Project Monitoring and 
Control) รวมท้ังประเด็นสําคัญของการจัดการดานบุคลากรโครงการ 
3.เพ่ือเปดโอกาสใหผูเขาสัมมนามีการอภิปรายในกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ และเปนการแลกเปลี่ยนความคิด
ระหวางผูเขาสัมมนา และวิทยากรเพ่ือใหสามารถประยุกตใหเกิดประโยชนแกองคกรตอไป 
ผลท่ีไดรับจากการอบรม :    

- เขาใจถึงหลักการบริหารโครงการท่ีถูกตอง 
- เขาใจถึงองคประกอบสําคัญ 9 หมวดในการบริหารโครงการ 
- เขาใจถึงข้ันตอนการทํางานในการบริหารโครงการ 
- สามารถวางแผนงานโครงการเบื้องตนได 
- เขาใจความสําคัญของ WBS - Work Breakdown Structure 
- เขาใจถึงหลักการคํานวณแผนงานโครงการไดท้ังแบบ Forward และ backward 
- เขาใจถึงทฤษฎีการประเมินผลงานดวย Earn Value หรือ S-Curve 
- สามารถเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการบริหารโครงการท่ีเหมาะสมกับงาน 

ขอบังคับเบ้ืองตนกอนการเรียน :    
- ผูบริหารโครงการ หรือหัวหนาโครงการ 
- ผูท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับโครงการ 
- เจาของระบบงาน และฝายผูใชระบบงาน 

เนื้อหาอบรม : 
Project Management Overview (ภาพรวมของการบริหารโครงการ) 

- ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงการ 
- ความหมายโครงการ/ตัวอยางโครงการ 
- ลักษณะของโครงการ 
- ประเภทของโครงการ 

• ประเภทของโครงการท่ัวไป  
• ประเภทของโครงการลงทุน 

- วงจรการพัฒนาโครงการ (Project Life Cycle) 
- โครงสรางหลักการบริหารจัดการ (Management Structure) P-O-L-C 
- การวางแผนโครงการ (P:Planning) 

• การกําหนดแผนกลยุทธ (Strategic Planning and Management) 
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• การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (result base management) 
• การบริหารแบบเนนมูลคา (Value Based Management) 
• การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)(Basic Review) 

- โครงสรางองคกรในการบริหารโครงการ (O:Organizing) 
• การจดัโครงสรางองคกรในการบรหิารโครงการ  
• ทฤษฎีบุคคลากร (Theory of Human Behavior) 
• กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกผูปฏิบัติงานโครงการ  
• หนาท่ี และความรับผิดชอบของแตละคณะ /บุคคลในโครงการ  
• การสรางและการพัฒนาทีมงาน (Team Building & Development) 
• การสื่อสารภายในองคกร (Communication System) 
• โครงสรางการจัดแบงงาน  Work Breakdown Structure (WBS) 

- การนํา เเละภาวะผูนํา (L:Leading&Leadership) 
• ภาวะผูนํา (Leadership) 
• การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
• การคิดเชิงสรางสรรค (Creative Thinking) 
• การคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) 
• บทบาทความสําคัญของผูบริหารและผูจัดการโครงการ   
• การบริหารความขัดแยง (Conflict Management) 
• เทคนิคการแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & DecisionMaking)  
• การสอนงานและการมอบหมายงาน (Assignment & Delegation) 

- การควบคุมโครงการ (C:Control) 
• การจัดลําดับงาน (Scheduling Project Work) 
• การควบคุมและการติดตามงาน(Work Controlling & Follow up) 
• หลักการ GANTT Chart และเครื่องมือการควบคุมโครงการ PERTและ CPM 

- กรณีศึกษาการติดตามเฝาระวังโครงการ (Project Monitoring) 
• การบริหารคาใชจายโครงการ  
• การจัดทํา Cash Flow โครงการ (Basic Review) 

- การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management) 
- การตรวจรับงานโครงการ (Basic Review) 
- การสิ้นสุดโครงการการสงถายโครงการ การปดโครงการ (Project Closing) 
- การติดตาม และประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) 
- ปจจัยความสําเร็จการบริหารโครงการ 
- กรณีศึกษาบริหารโครงการตางประเภท 

• โครงการภาคเอกชน  
• โครงการภาครัฐ  
• โครงการรวมทุน 

- การถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูอบรมกับวิทยากร และผูอบรมดวยกันเอง 
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CIO03IT Security Management Training 
หลักสูตร :  

IT Security Management Training 
คอรส : 

CITM - Certified IT Manager 
วัตถุประสงค : 

เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนใหความเขาใจ เสริมสรางทักษะและแนวทางการบริหารงาน IT รวมถึงการ
แกไขปญหาในองคกรท่ีตองการมุงเนนพัฒนาการทางดาน IT ซ่ึง Manager จะเปนผูมีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่อนองคกรโดยผู ท่ีเขารับการอบรมจะไดรับความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของ IT 
Manager เขาใจความตองการขององคกรทางดาน IT การบริหารจัดการหรือใหคําแนะนําในเรื่อง IT 
Project มีความเข าใจใน เรื่อ ง Disaster Recovery การออกแบบและความตองการของ High 
Availability Data Center การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดต้ังและออกแบบการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล การจัดตั้ง การตอรอง และการบริหารจัดการงบประมาณทางดาน IT  
แนวทางการคัดเลือกพัฒนาบุคลากรทางดาน IT รวมถึงการออกแบบเทรนนิ่งใหเหมาะสม เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการตรวจสอบทางดาน IT ใหมีคุณภาพ เปนตน ผูสําเร็จหลักสูตรและ
สอบผานจะไดรับ CITM Certification 
เหมาะสําหรับ : 
IT Manager, Management role 
 
CIO04ITIL V3 Best Practices for IT Service Management (ITIL Foundation 
Certification) Information Security Risk Management Implementation Using ISO/IEC 
27005:2008 
มุงเนนแนวคิดในการจัดการบริหาร IT Service ตามหลักการของ ITIL ซ่ึงจะอธิบายถึงกระบวนการการ
พัฒนา IT Framework และมีการจําลองเหตุการณตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดระหวางการทํางาน เพ่ือเปน
แบบอยางในการบริหารจัดการ 

 

CIO05 Information Gathering Techniques 
Course Outline : 

- Top 10 Cyber Security Threat and Top 10 IT and Information Security Trends 
-  Essential Information Security for Management 
- Understanding IT and Information Security Management Frameworks, 

International Standards and Best Practices  
- ISMS : ISO/IEC 270001, 27002, 27005, 27006 
- ITSM : ISO/IEC 20000 and ITIL version 3 
- BCMS : BS25999 and BS2799 
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- Harmonization and Integration of IT and Information Security management 

Frameworks, International Standards and Best Practices  
- Real-World Workshop "Case Study/Problem Solving" : How to implement IT and 

Information Security management Frameworks, International Standards and Best 
Practices  

 

CIO06 Information Security Manager Program 

Course Outline : 

Introduction 

- An overview of information gathering techniques 

- The layer systems model and information gathering 

- Objective 

- Structure - logistics 

- Structure - people 

- Relationships 

- Interactions 

- Personalities 

Mood 

- Techniques for gathering information 

- Interviewing 

- Workshop (JAD) 

- Prototyping 

- Questionnaires 

- Storyboarding 

- Role play 

- Data sampling 

- Direct observation 

- The information gathering life cycle 

- Planning 

- Conducting 

- Analysing information 

- Providing feedback 
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Interviewing 

- Strengths and weaknesses 

- Stages 

- Preparation 

- Opening stage 

- Productive stage 

- Closing stage 

- Providing feedback 

- Types of Question 

- Open questions 

- Closed questions 

- Mirror questions 

- Hypothetical questions 

- Probing questions 

- Leading questions 

- Listening skills 

- Hear 

- Empathise 

- Analyse 

- Respond 

- Interviewing planner 

- Interview log 

Workshops 

- Strengths and weaknesses 

- When? 

- Where? 

- Who? 

- Sponsor 

- Facilitator 

- Scribe 

- Participants 

- Experts/observers 

- Workshop planner 
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- Two aspects of groups 

- The purpose of the group 

- Goals and outcomes 

- Number of sessions 

- Agenda 

- Time 

- Place 

- Group dynamics 

- The way in which people relate and communicate 

- How group dynamics can block the achievement of group purpose 

- Anatomy of a workshop 

- The importance of a "warm up" 

- Roles of the facilitator 

- Facilitation skills 

- Running the workshop 

- Ground rules for workshops 

- Closing the workshop 

Prototyping 

- Strengths and weaknesses 

- High vs low fidelity prototypes 

- The prototyping life cycle 

Questionnaires 

- Strengths and weaknesses 

- Designing and administering a questionnaire 

Practical exercises 

- Review and conclusion 
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รหัส หลักสูตรการฝกอบรม 
ITS01 การวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวย SPSS 
ITS02 การบริหารจดัการโครงการ (Microsoft Project 2007) Advance 
ITS03 Operating System 
ITS04 Oracle Database Server 
ITS05 MS SQL Server 
ITS06 MySQL 
ITS07 OLAP 
ITS08 Web Programming  
ITS09 MobileWeb Application 
ITS10 Web Application Security 
ITS11 Wireless Network Security  
ITS12 Network Administrator Overall Basic 
ITS13 Professional Networking Workshop L1 
ITS14 Cisco Certified Network Associate 
ITS15 Professional computer and IT Service 
ITS16 Network Server Maintenance Troubleshooting and System Administration 
ITS17 Business Process for IT Professionals 

ITS18 Expert VMware 

 
ITS01การวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวย SPSS 
หลักสูตร :  

การวิเคราะหสถิติข้ันสูงดวย SPSS 
เนื้อหาหลักสูตร : 
1. การจัดเตรียมขอมูลสําหรับใชกับโปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติ 
2. การปอนขอมูลเขาสูโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเรียกขอมูลท่ีปอนดวยโปรแกรมอ่ืนๆ 
3. การปรับเปลี่ยนขอกําหนดของโปรแกรมเพ่ือความสะดวกในการวิเคราะห 
4. การจัดการกับผลลัพธท่ีไดจากโปรแกรม  สําเร็จรูปทางสถิติ 
5. สถิติกับงานวิจัย  Descriptive &Inferential Statistics 
6. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติชวยในการวิเคราะหขอมูล ดวย Descriptive  Statistics การแจก
แจงความถ่ี และคํานวณคาสถิติเบื้องตน 
7. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหาคา Reliability ของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
8. การปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลลัพธ เชนเปลี่ยนทศนิยม 
9. การจัดการกับขอมูลกอนนําไปวิเคราะห เชน เปลี่ยนคาตัวแปร สรางตัวแปรใหม 
10. การเลือกขอมูลมาทําการวิเคราะห ในลักษณะตางๆ 
11. สถิติอนุมานInferential Statistics กับงานวิจัย 
12. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติชวยในการประมาณคาทางสถิติ  
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13. การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 
14. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติชวยใน การทดสอบเก่ียวกับ คาเฉลี่ย  1 2 และ หลายกลุม
ตัวอยาง 
15. การหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปร 
16. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ชวยในการหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรดังตอไปนี้ 
 (1) กรณี 2 ตัวแปร ไมสามารถคํานวณไดท้ังคู 
 (2) กรณี 2 ตัวแปร สามารถคํานวณไดท้ังคู 
 (3) กรณี 2 ตัวแปร สามารถคํานวณไดเพียงตัวเดียว 
17. การหาความสัมพันธมากกวา 2 ตัวแปร :การวิเคราะหการถดถอย 
18. การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติชวยในการวิเคราะหการถดถอย 
19.การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติชวยในการทดสอบเก่ียวกับ คาสัดสวน 
 
ITS02การบริหารจัดการโครงการ (Microsoft Project 2007) Advance 
หลักสูตร : 

Microsoft Project 2007 / 2010 Practical Implementation 
วัตถุประสงค : 

เปนหลักสูตรฝกอบรมท่ี ใช ในการบริหารโครงการ งานกอสรางขนาดใหญ   projects  
feasibilities  ท่ีมีความนิยมอยางแพรหลาย จะชวยในการบริหารงานโครงการสําหรับผูใชงานทุกทานท่ี
ตองการบริหารงาน ตลอดจนการจัดการกับโครงการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหาหลักสูตร : 

- เริ่มแนะนํา MS Project 2007 การติดตั้ง Microsoft Project 2003 การใชงาน 
- พ้ืนฐาน ของ Tools ตางๆ 
- คุณสมบัติท่ีสําคัญของ Microsoft Project 
- เริ่มตนสรางโครงการ 
- การบันทึกแฟมขอมูลโครงการ 
- การปดโครงการ และการออกจากโปรแกรม 
- การสรางและปรับแตงโครงการ 
- การเปดแฟมขอมูลโครงการ 
- การกําหนด Task ใหกับโครงการ 
- การลบ ยาย คัดลอก Task ใหกับโครงการ 
- การสรางงานยอยและการจัดการกับงานยอย 
- การสรางงานหลัก (Summary Task)  และงานยอย (Subtask) 
- การใสงานหลักและงานยอยเขาไปในโครงการ 
- การแทรกงานยอย 
- การจัดการกับทรัพยากร (Resources) 
- กําหนดทรัพยากรใหกับโครงการเรา 
- การกําหนดชื่อยอและกลุมของทรัพยากร 
- การจัดการงานใหมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
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- การตรวจสอบการใชงานทรัพยากรท่ีมากเกินขีดจํากัด 
- งานวิกฤต (Critical Task)  และเสนทางวิกฤต (Critical Path) 
- รูจักกับงานวิกฤต และเสนทางวิกฤตใหมากยิ่งข้ึน 
- การปรับแตงการใชงาน  Microsoft Project  และการพิมพงานในรูปแบบตางๆ 
- การออกแบบรายงานเบื้องตัน 
- การสรางรายงานใหม 
- การดูเอกสารกอนพิมพ 
- การสั่งพิมพงาน 

 
ITS03Operating System 
หลักสูตร : 

Installing and Configuring Windows Server 
วัตถุประสงค : 

หลักสูตรอบรม Windows Server นี้เหมาะสําหรับผูดูแลระบบเน็ตเวิรคขนาดกลางและขนาด
ใหญท่ีใชงาน Windows Server เปนระบบหลัก ซ่ึงจะสอนการติดต้ังและกําหนดคาพ้ืนฐานตาง ๆ ใน
ระบบเน็ตเวิรค รวมถึงการใชงาน Services พ้ืนฐานตาง ๆ ของ Windows Server เชนการใชงาน 
Active Directory Service, Group Policy, File and Print Service และการใชงาน Visualization 
ผาน Hyper-V บน Windows Server 
เหมาะสําหรับ : 

ผูดูแลระบบเน็ตเวิรคขนาดกลางและขนาดใหญ 
คุณสมบัติผูเขาอบรม : 

- มีความรูพ้ืนฐานดานเน็ตเวิรค 
- มีความเขาใจในการบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร 
- มีประสบการณในการติดตั้งและแกไขปญหาของ Windows Clients 

เนื้อหาหลักสูตร : 

- Deploying and Managing Windows Server 2012 

• Windows Server 2012 Overview 

• Overview of Windows Server 2012 Management 

• Installing Windows Server 2012 

• Post-Installation Configuration of Windows Server 2012 

• Introduction to Windows PowerShell 

- Introduction to Active Directory Domain Services 

• Overview of Active Directory Domain Services 

• Overview of Domain Controllers 

• Installing a Domain Controller 

• Lab : Installing Domain Controllers 
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- Managing Active Directory Domain Services Objects 

• Managing User Accounts 

• Managing Groups Accounts 

• Managing Computer Accounts 

• Delegating Administration 

• Lab : Managing Active Directory Domain Services Objects 

- Automating Active Directory Domain Services Administration 

• Using Command-line Tools for Administration 

• Using Windows PowerShell for Administration 

• Performing Bulk Operations with Windows PowerShell 

• Lab : Automating AD DS Administration by Using Windows PowerShell 

- Implementing IPv4 

• Overview of TCP/IP 

• Understanding IPv4 Addressing 

• Subnetting and Supernetting 

• Configuring and Troubleshooting IPv4 

• Lab : Implementing IPv4 

- Implementing DHCP 

• Installing a DHCP Server Role 

• Configuring DHCP Scopes 

• Managing a DHCP Database 

• Securing and Monitoring DHCP 

• Lab : Implementing DHCP 

- Implementing DNS 

• Name Resolution for Windows Client and Servers 

• Installing and Managing a DNS Server 

• Managing DNS Zones 

• Lab : Implementing DNS 

- Implementing IPv6 

• Overview of IPv6 

• IPv6 Addressing 

• Coexistence with IPv4 

• IPv6 Transition Technologies 

• Lab : Implementing IPv6 
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- Implementing Local Storage 
• Overview of Storage 
• Managing Disks and Volumes 
• Implementing Storage Spaces 
• Lab : Implementing Local Storage 

- Implementing File and Print Services 
• Securing Files and Folders 
• Protecting File Shares with Shadow Copies 
• Configuring Network Printing 
• Lab : Implementing File and Print Services 

- Implementing a Group Policy Infrastructure 
• Overview of Group Policy 
• Group Policy Processing 
• Implementing a Central Store for Administrative Templates 
• Lab : Implementing Group Policy 

- Securing Windows Servers by Using Group Policy Objects 
• Windows Security Overview 
• Configuring Security Settings 
• Restricting Software 
• Configuring Windows Firewall with Advanced Security 
• Lab : Increasing Security for Server Resources 
• Lab : Configuring AppLocker and Windows Firewall 

- Implementing Server Virtualization with Hyper-V 
• Overview of Virtualization Technologies 
• Implementing Hyper-V 
• Managing Virtual Machine Storage 
• Managing Virtual Networks 
• Lab : Implementing Server Virtualization with Hyper-V 

- การใชงานคําสั่งพ้ืนฐานท่ีจําเปนในระบบ Unix  
- การใชงาน Desktop ของ Solaris 9 Operating System  
- การสั่งงานผานทาง Command Line ใน Solaris Operating System (Solaris OS) 
- การ Access File และ Directory 
- การใชงาน vi Editor 
- การใชงาน Shell 
- การใชงาน network เบื้องตน 
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ITS04Oracle Database Server 
หัวขอการอบรม 
Lesson 1 : Introduction 
Lesson 2 : Installing the Oracle Database Software 
Lesson 3 : Creating an Oracle Database 
Lesson 4 : Managing the Oracle Instance 
Lesson 5 : Managing Database Storage Structures 
Lesson 6 : Administering User Security 
Lesson 7 : Managing Schema Objects 
Lesson 8 : Managing Data and Concurrency 
Lesson 9 : Managing Undo Data 
Lesson 10 : Implementing Oracle Database Security 
Lesson 11 : Configuring the Oracle Network Environment 
Lesson 12 : Proactive Maintenance 
Lesson 13 : Performance Management 
Lesson 14 : Backup and Recovery Concepts 
Lesson 15 : Performing Database Backups 
Lesson 16 : Performing Database Recovery 
Lesson 17 : Performing Flashback 
Lesson 18 : Moving Data 
 
ITS5MS SQL Server 
หัวขอการฝกอบรม 
Installing MS SQL Server  

- Planning to Install SQL Server  
- Installing SQL Server 
- Post-Installation Tasks 

Managing MS SQL Server  
- Managing SQL Server 
- Metadata Retrieval 
- Use SQL Server Configuration Manager 
- Use SQL Server Management Studio 
- Use sqlcmd utility 
- Use Dedicated Administrator Connection 
- Use Powershell 

Database Management 
- Disk Configuration 
- Databases and Filegroups 
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- Managing Databases 
- Data Compression 

Security 
- Describe Principals and Securables 
- Create schemas 
- Change the authentication mode of SQL Server 
- Create logins 
- Create database users 
- Create roles 
- Assign principals to roles 
- Understand impersonation and delegation 
- Create linked servers 

Disaster Recovery 
- Disaster Recovery Overview 
- Disaster Recovery Using Full Database Backups 
- Disaster Recovery Using Differential Database Backups 
- Disaster Recovery Using Transaction Log Backups 
- Disaster Recovery Using File and Filegroup Backups 
- Advanced Disaster Recovery 

Automation and Maintenance 
- SQL Server Agent Automation 
- Advanced SQL Server Automation 
- Database Maintenance 

Indexing 
- Optimizing Data Retrieval 
- Types of Indexes 
- Creating, Altering, and Deleting Indexes 
- Index Maintenance 

Monitoring and Performance Tuning 
- Create a SQL Server Profiler Trace 
- Create a Table from Trace Data 
- Identify Missing Indexes Using Database Engine Tuning Advisor 
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ITS6MySQL 

หัวขอการฝกอบรม 

1. Overview of Database Management System 

- General Knowledge & Concept in Database 

- Normalization with MySQL 

- โครงสรางของภาษา SQL 

- ภาษาสําหรับนิยามขอมูล 

- การบันทึกปรับปรุงและลบขอมูล 

- การเรียกคนขอมูล 

2. MySQL คืออะไร 

3. การใช MySQL กับ Technology ปจจุบัน 

4. ทําไมตอง MySQL? 

5. หนทางการสอบ MySQL Certificate 

6. MySQL Editions Products 

- MySQL Community 

- MySQL Classic 

- MySQL Standard 

- MySQL Enterprise 

- MySQL Cluster CGE 

- MySQL Embeded 

7.    การทํา Performance Tuning 

- Indexing 

- เพ่ิมความเร็วการSELECT ดวย MySQL Query Cache 

8. ชนิดของขอมูลท่ี MySQL สนับสนนุ 

9. Security in MySQL, Hardening Tips 

10. Workbench 5.2.34 CE 

11. Storage Engine: 

- MyISAM 

- InnoDB 
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ITS7OLAP 

หัวขอการฝกอบรม 

Introduction 

Jasper Tool for data migration from multiple sources: ETL 

ETL Components (1) 

ETL Components (2) 

ETL Components (3) 

Installation & configuring iReport, and JasperServer 

Understanding Data sources and Connections in iReport 

Compiling and Running a Report in iReport 

Hosting and maintaining reports in JasperServer 

Scheduling and Securities Basics on JasperServer 

From Legacy data to Final Report Delivery 

OLAP Introduction 

Creating data cube with JasperAnalysis 

Hosting data cube in JasperServer 

 

ITS8Web Programming 

โดยผูเรียนจะไดเรียนรูเทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP ซ่ึงนับไดวาเปน Server Side Script ท่ีไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน เนื่องจากสามารถทํางานไดกับทุกระบบของ Web Server ท้ัง Window, 

UNIX, Linux ในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแตการปูพ้ืนฐานใหทานไดเรียนรูการทํางานของภาษา PHP 

โครงสรางของภาษา, ฟงกชัน, การใช PHP เพ่ือ ติดตอกับฐานขอมูล My SQL โดยผูเรียนจะไดรู

กระบวนการพัฒนา application อยางมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training)  

 

ITS9การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรใหทํางานเฉพาะทาง (GIS ArcView) 

เรียนรูการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือทํางานเฉพาะดาน ใหตรงตามความตองการของการทํางานจริง เพ่ือ

ประยุกตใชในการจัดทําระบบงานกับขอมูล GIS ของหนวยงาน 

 

ITS10การพัฒนาและเผยแพรขอมูลภูมิสารสนเทศผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Web-based GIS) 

เบ้ืองตน 

เรียนรูและเขาใจหลักการเบื้องตนของชุดคําสั่งประยุกต รหัสเปดดานการจัดทําระบบใหบริการขอมูลเชิง

พ้ืนท่ี โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Web-based GIS)  
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ITS11MobileWeb Application 
หลักสูตร : 

MobileWeb Application 
วัตถุประสงค : 

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับผูท่ีตองการพัฒนา Mobile Web Application เพ่ือใหสามารถใชงานได
บน Mobile ทุกๆคาย ในหลักสูตรนี้จะเนนการทํา Workshop เปนหลักดังนั้นจึงเหมะสําหรับ ผูท่ีมี
ความรูเก่ียวกับ HTML5 และ CSS3 เปนอยางดีหรือ ผานการอบรมหลักสูตร HTML5 and CSS3 
มาแลว 
เนื้อหาหลักสูตร : 

- Module 1 Responsive Web 
• Introduction 
• Media Queries 

- Module 2 Viewport 
• Using Viewport metadata 
• Define Viewport size 
• Setting the Viewport in JavaScript 

- Module 3 CSS Special Effect 
• Transition 
• Transformation 
• Animation 

- Module 4 Mobile Form 
• Optimize forms for mobile 
• Submission forms 

- Module 5 Mobile Events and Transitions 
• Touch 
• Oriented 
• Scroll 

- Module 6 Phonegap API 
• Device 
• Accelerometer 
• Camera 
• Geolocation 
• Notification 
• Storage 

- Module 7 Phonegap Build 
• PhoneGap Build 
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• Packaging a PhoneGap Apponners 
• Uploading an App to PhoneGap Build 
• Signing Apps 
• Configuration 
• Debugging 
• PhoneGap Build API 

- Module 8 Workshop 
• Workshop 
• Wrap-up 

 
ITS12Web Application Security 
หลักสูตร : 

Web Application In Security 
วัตถุประสงค : 

เพ่ือทราบถึงเทคโนโลยีดานความปลอดภัยของเว็บแอพพลิเคชั่นเทคนิควิธีการตรวจสอบชองโหว
ของเว็บแอพพลิเคชั่นเทคนิคการปองกันการโจมตีจากชองโหวของเว็บแอพพลิเคชั่นและสามารถ นําไป
ตรวจสอบ (Audit) ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นในองคกรของทานเองได หรือพัฒนาความสามารถในการ
เขียนเว็บโปรแกรมม่ิงใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
คุณสมบัติผูเขารวม: 

ควรมีพ้ืนฐานดาน Web Programming เชน PHP, ASP หรือ Linux/Unix จะดีมาก 
เนื้อหาท่ีอบรม: 
1. Introduction to Web Application Security 

• The Evolution of Web Applications 
• Defense Mechanisms 
• Web Application Technologies 
• Web Proxy with Tor 
• Open Web Application Security Project 

2. Discovery and Identifying the Web Application 
• Mapping the Application  
• Web Spidering and Crawling 
• Discovering Paths and Files 
• Discovering Hidden content and parameter 
• Bypass Client-Side Controls 

3. Web Application Vulnerabilities 
• Cross Site Scripting (XSS) 
• SQL Injection Flaws 
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• Malicious File Execution 

• Insecure Direct Object Reference 

• Information Leakage and Improper Error Handling 

• Broken Access Control 

• Broken Authentication and Session Management 

• Insecure Cryptographic Storage 

• Ajax and Web Service Vulnerabilities 

4. Exploit Web Application 

• Fuzzing Web Application 

• Using Web Exploit from Milworm 

• LFI to RCE Exploit 

• Writing LFI <> RCE Exploit with Perl Script 

• How to Protect File Inclusion 

5. Web Server Vulnerabilities 

• Vulnerable Web Server Configuration 

• Directory Listings 

• Dangerous HTTP Methods 

• Buffer Overflow Vulnerabilities 

• Path Traversal Vulnerabilities 

6. Google Hacking 

• Introduction to Google Hacking 

• Google Hacking Database (GHDB) 

• Google Hacking Basic / Advance Operator 

• Locating Exploits and Finding Targets 

• Tracking Down Web Servers, Login Portals, etc 

• Dirty Attack using Googlebot 

• Google Hacking Tools 

• How to Protect Google Hacking 

7. Finding Bugs in Source Code 

• Introduction to CMS 

• Exploits and Vulnerabilities Disclosure 

• Case Study For Find Bugs 

• How to Protect CMS Hacking 

• Tool for Automate Soure Code Review 
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8. Web Application Hacker's Toolkit 
• Web Browser and OS for Hacker 
• Integrated Testing Suites 
• Vulnerabilities Scanners 

 
ITS13Wireless Network Security  
หลักสูตร : 

Wireless Network In Security 
วัตถุประสงค : 

เพ่ือทราบถึงเทคโนโลยีดานความปลอดภัยเทคนิควิธีการตรวจสอบและการปองกันชองโหวของ
ระบบWireless Networkสามารถ นําไปตรวจสอบ (Audit) ระบบ Wireless Network ในองคกร เพ่ือ
ปรับแตใหมีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
คุณสมบัติผูเขารวม: 

มีความสนใจทางดาน Computer Network และ Security 
เนื้อหาท่ีอบรม: 
Module 1: Wireless network fundamental 

• OSI Model 
• Significant protocols 
• IEEE802.11 frame structure 

Module 2: Wireless network discovery 
• Active scanning 
• Passive scanning 

Module 3: Simple wireless protections and how to bypass 
• MAC filtering 
• Hidden SSID 

Module 4: Dealing with WEP network 
• Understand WEP mechanism & why it has been hacked 
• Analyze WEP packet 
• Understand and customize packet 
• Packet injection 
• WEP key recovery 

Module 5: Dealing with WPA network 
• Understand WPA/WPA2 
• Understand WPA/WPA2 mechanism 
• WPA/WPA2 security problems 
• Key recovery 
• Countermeasure 
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Module 6: Dealing with Hotspot network (Or any unencrypted networks) 
• Understand hotspot architecture 
• Identify vulnerable point 
• Various threats against hotspot users 
• Attacking methods against hotspot users 
• Consideration of using hotspot network 

Module 7: Rouge AP 
• What’s rouge AP 
• How to set up rouge AP 
• Credential information gathering 
• Exploit client vulnerability 

Module 8: Analyze wireless network 
• How to use analyzing tools 
• How to use tools to understand captured packets 

Module 9: Tools for wireless penetration testers 
 
ITS14Network Administrator Overall Basic 
รายละเอียดหลักสูตร 
1. รูจักอาชีพผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร คาตอบแทน และความกาวหนาของอาชีพนี้  
2. รูจักหนาท่ีและสเปคของเครื่อง Server 
3. การติดตั้ง Raid แบบ Hardware และแบบ Software ใหกับเครื่อง Server  
4. พ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
5. อุปกรณท่ีใชในระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
6. รูจัก Protocol ของ TCP/IP และ OSI Model 
7. การติดตั้งเครือขาย LAN แบบมีสาย 
8. การติดตั้งเครือขาย LAN แบบไรสาย 
9. การทํา File Sharing Server ดวย Windows 7 
10. การทํา File Sharing Server ดวย Linux Ubuntu 
11. การทํา VLAN ดวย Managed Switch 
12. การทํา Routing เชื่อมตอและคนหาเสนทางเครือขาย 
13. การสมัครชื่อ DDNS เพ่ือติดตอเครือขายระยะไกลดวยชื่อเครื่องแทนหมายเลข IP 
14. ควบคุมเครื่องระยะไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
15. VPN การสรางเครือขายเสมือนสวนบุคคล 
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ITS15Professional Networking Workshop L1 
หลักสูตร : 

Professional Networking Workshop L1 
วัตถุประสงค : 

เปนหลักสูตรท่ีนําเอาพ้ืนฐานความรูดาน Network มาประยุกตใชในการติดตั้งงานระบบเครือขาย
ตางๆ ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมและใชงานไดจริง เชน การติดตั้งระบบกลองวงจรปดดวย IP Camera ดูภาพได
ท่ัวโลกผานเครือขายอินเทอรเน็ต, การติดตั้งเครือขาย Wireless (ไรสาย) และการติดตั้ง Server แบบ 
Wireless Hotspot , การควบคุมเครือขายและการจัดการระบบอินเทอรเน็ตหลายสายดวย Server 
อัจฉริยะ และการควบคุมดูแลเครือขายแบบไรฮารดดิสก (Diskless System) ซ่ึงระบบท่ีกลาวมากําลัง
เปนท่ีนิยมใชงานกันในปจจุบัน เพราะนอกจากจะชวยใหการดูแลและจัดการเครือขายท่ีมีเครื่อง Client 
เปนจํานวนมาใหงายตอการทํางานแลว ยังกลาวถึงเทคนิคและการเลือกอุปกรณท่ีนํามาติดตั้งใหคุมคาตอ
งบประมาณอีกดวย 
เนื้อหาหลักสูตร : 
1. การสมัครชื่อ DDNS เพ่ือติดตอเครือขายระยะไกลดวยชื่อเครื่องแทนหมายเลข IP 
2. ติดตั้งกลอง IP Camera ดูภาพวงจรปดผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
3. การกําหนดคา DDNS และการทํา Port Forward 
4. การเปลี่ยนพอรตเพ่ือติดตั้งกลองมากกวา 7 ตัว 
5. การคํานวณหา Bandwidth และเนื้อท่ีของฮารดดิสกท่ีใชในการบันทึกภาพ 
6. การติดตั้งโปรแกรมบันทึกภาพจากลอง IP Camera ภายในเครือขาย LAN 
7. การติดตั้งเสา Wireless และ Access Point ท้ังแบบ Indoor และ Outdoor 
8. การเชื่อมตอระหวางเครือขายดวยเสา Wireless และ Access Point แบบ Outdoor 
9. การทําระบบพิสูจนสิทธิท้ังแบบ PPPoE เสมือนกับเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือแบบ Log in ผาน
หนา Web Browser 
10. การสราง User เพ่ือใช Log in เขาระบบ Wireless Hotspot 
11. การกําหนดราคาและออกคูปองเพ่ือใชในระบบ Wireless Hotspot 
12. การกําหนด Package ราคาและความเร็วในการใชงานอินเทอรเน็ต 
13. การบันทึกขอมูลการใชงานเว็บไซตตางๆ ของลูกคาใหถูกตองตามกฎหมาย 
14. การกําหนดวันหมดอายุและเง่ือนไขในการเขาใชงานอินเทอรเน็ตของลูกคา 
15. รูจักระบบ Multi-WAN และการติดตั้ง ClarkConnect 
16. กําหนดคาและติดตั้งโปรแกรมท่ีเครื่อง Client เพ่ือรีโมทเขาไปท่ีเครื่อง Server 
17. กําหนดคาเบื้องตนของเครื่อง Server 
18. การทําระบบ Multi-WAN และเชื่อมตออินเทอรเน็ตแตละเสน 
19. การติดตั้ง Squid และ Frox เพ่ือวางระบบ Proxy Server สําหรับเพ่ิมความเร็วอินเทอรเน็ต 
20. การติดตั้ง Netstat-nat ตรวจสอบการเชื่อมตอของพอรตตางๆ 
21. ติดตั้งระบบเก็บ Log Files และแสดงออกเปนรายงานดวย LightSquid 
22. การควบคุม Server ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยระบบ DDNS 
23. การทํา Bandwidth Management 
24. การกําหนดคาความปลอดภัยในเครือขายดวย Firewall 

หนา ก-39 



ผนวก ก:รายละเอียดโครงรางหลกัสูตรฝกอบรม 

 

25. การควบคุมเครื่อง Client ใหวิ่งไปท่ีเน็ตแตละเสนตามท่ีตองการ 
26. การติดตั้งและปรับแตงสคริปต Firewall เพ่ือแยกเน็ต + เกม และทําโหลดบาลานซ 
27. การทํา Firewall ใหกับเครื่อง client ท่ีใช Windows 
28. การพิสูจนสิทธิผูเขาใชงานอินเทอรเน็ตและบล็อกไมใหออกเว็บไซตท่ีตองการ 
29. รูจักระบบ Diskless และขอดีขอเสียของระบบ Diskless 
30. องคประกอบสําคัญของระบบ Diskless และการบูตเครื่องผานเครือขาย LAN 
31. การเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับระบบ Diskless 
32. โปรแกรม Diskless บนระบบปฎิบัติการ Windows 
33. สรางระบบจําลอง Diskless บน VMWare Server เพ่ือใชศึกษา 
34. การติดตั้ง Windows Server 2003 ท่ีเครื่อง Server 
35. การทํา Raid 0 เพ่ิมประสิทธิภาพฮารดดิสกและการทํา Swap File 
36. กําหนดชื่อเครื่องและหมายเลข IP ใหกับเครื่อง Server 
37. การติดตั้งโปรแกรม Richtech Diskless บนเครื่อง Server 
38. การสรางไฟล Image ของ Windows XP และ Data สําหรับเก็บไฟลขอมูลจากเครื่อง Client 
39. กําหนดหมายเลข IP ท่ีตองการแจกใหกับเครื่อง Client และกําหนดคาเพ่ือสรางเครื่อง WorkStation 
40. ติดตั้งโปรแกรมและกําหนดคาท่ีเครื่อง Client 
41. สรางพารทิชั่นจากไฟล Image 
42. กอบป Windows XP จากเครื่อง Client ไปเก็บไวท่ีไฟล Image บนเครื่อง Server 
43. ถอดฮารดดิสกเพ่ือทดสอบการทํางานของเครื่อง Client 
44. การทํา Backup Server เพ่ือปองกันระบบลม 
45. การทํา 1 Image รองรับไดหลายสเปค 
46. การสรางฮารดดิสกเสมือนเพ่ือใหเครื่อง Client เซฟขอมูลได 
 
ITS16Cisco Certified Network Associate 
หลักสูตร : 

Cisco Certified Network Associate (CCNA) 
วัตถุประสงค : 

หลักสูตร Cisco Certified Network Associate (CCNA) เปนหลักสูตรเริ่มตนสําหรับผูสนใจ
ติดตั้งและเตรียมสอบการคอนฟกอุปกรณเครือขายของ Cisco โดยเรียนรูตั้งแตพ้ืนฐานการทํางานของ
ระบบเครือขายอยางลึกซ้ึง ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเห็นภาพการทํางานเบื้องหลังของสวนประกอบตางๆ ใน
ระบบเครือขายบนอุปกรณ Cisco เชน Switch และ Router ไดอยางเขาใจ เชน เรียนรูการทํางานของ
โปรโตคอล TCP/IP, แบบอางอิงมาตรฐาน OSI Model, IP Address, IP Routing รวมถึงการคอนฟก 
VLAN, การ Routing, Wireless LAN, NAT และ Frame Relay  

หลักสูตรนี้จะเนนเนื้อหาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี LAB ใหผูเรียนไดทดลองทําจริงผานทาง
โปรแกรม Simulation เพ่ือใหผูเรียนสามารถเขาใจถึงภาพรวมของการคอนฟก Switch, Router และ
อุปกรณ อ่ืนๆ ของ Cisco ไดอยางลึกซ้ึงและเม่ือนําไปปฏิบัติก็สามารถทําไดจริง และในวันสุดทายของ
หลักสูตรจะมีการติวสอบ CCNA ท้ังตัวอยางขอสอบและการทํา LAB เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใช
เตรียมสอบใบประกาศนียบัตร (Certification) ระดับ CCNA ของ Cisco ไดอยางม่ันใจ 
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เนื้อหาหลักสูตร : 
1. Internet working 
2. ISP & Media Provider In Thailand 
3. Switch& Router working 
4. Basic command for verify network 
5. ARP& Host communication 
6. Cabling & Connector 
7. Simulator (Packet Tracer) 
8. Switch 
9. IPv4 & Wild card Mask 
10. Route on the Stick Or Inter routing Vlan 
11. Overview of Routing & Selection Path 
12. Static Route Protocol & Default route 
13. EIGRP Protocol 
14. OSPF Protocol 
15. RIP Protocol 
16. Default Network 
17. Summary of Routing & Selection Path 
18. Access-list & Control Access router 
19. NAT (Network Address Translation) 
20. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
21. Security 
22. Wireless 
23. VPN (GRE Tunnel) (is not on CCNA) 
25. IPv6 Addressing (Internet Protocol version 6) 
25. Basic configuration & Maintenance 
26. IDC Cloud Computing (If time is enough) 
27. Exam CCNA 
 
ITS17Professional computer and IT Service 
หลักสูตร : 

Professional computer and IT Service 
วัตถุประสงค : 

หลักสูตรมุงเนนเพ่ือผลิตบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถและทักษะทางดาน การดูแล 
บํารุงรักษา และตรวจซอม แกไขปญหาเก่ียวกับ เครื่องคอมพิวเตอรและเซิรฟเวอรในองคกร ทุกขนาด 
รวมท้ังสามารถนําไปประกอบอาชีพ บริการรับซอม และดูแล เครื่องคอมพิวเตอรตลอดจนเซิรฟเวอรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ประโยชนท่ีจะไดรับ : 
- สามารถวิเคราะหอาการเสีย และตรวจซอม เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปนปญหาทางฮารดแวรได 
- สามารถวิเคราะหอาการเสีย และตรวจซอม เครื่องคอมพิวเตอรท่ีเปนปญหาทางซอฟแวร

และระบบปฏิบัติการ (Operating System) ได 
- สามารถวิเคราะหอาการเสีย และตรวจซอมเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรจากผูผลิตคายตางๆ 
- สามารถบํารุงรักษา และดูแลแกไขท่ีเปนงานประจําวันของ IT Support ไดดี 
- สามารถกูขอมูลท่ีสูญหาย อันเนื่องมาจากปญหาตางๆ เชน อุปกรณฮารดแวรลมเหลว 

ปญหาขอมูลถูกลบท้ิงในรูปแบบตางๆ ปญหาขอมูลถูกทําลายโดยไวรัสคอมพิวเตอร 
- สามารถตรวจซอม อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอรและเซิรฟเวอรในระดับชิป 
- สามารถแกไขปญหา อาการเสียตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

ภายใตระบบปฏิบัติการตางๆ  
- สามารถตรวจซอมจอคอมพิวเตอร ในรูปแบบ LCD ทุกขนาด 
- สามารถตรวจซอม อาการเสียของฮารดดิสกในรูปแบบตางๆ เชน IDE / SATA / SCSI 
- สามารถตรวจซอมปญหาอาการเสียของอุปกรณตางๆ บนเมนบอรดของเครื่องและ

เซิรฟเวอร 
- สามารถใชเครื่องมือทางซอฟแวรท่ีหลากหลาย เพ่ือตรวจสอบ /  แกไขอาการเสียของเครื่อง

คอมพิวเตอร แบบตางๆ มากกวา 1,000 อาการ ไดอยางแนนอน 
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอรและเซิรฟเวอรไดดวย

ตนเอง และใชเวลาอันสั้น 
- มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดการทํางานของระบบตางๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร

และเซิรฟเวอร ทางดานฮารดแวรอยางลึกซ้ึง 
- มีทักษะและสามารถใชเครื่องมือ ตรวจสอบ / ซอมแซม ชนิดตางๆ จนสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได 
 
ITS18Network Server Maintenance Troubleshooting and System Administration 
หลักสูตร : 

Network Server Maintenance Troubleshooting and System Administration 
วัตถุประสงค : 

เปนหลักสูตรภาคปฏิบัติท่ีออกแบบมาเพ่ือใหผู ท่ีดูแล Server สามารถดูแล และบํารุงรักษา 
รวมท้ังสามารถวิเคราะห และแกปญหาท่ีเกิดข้ึนบน Server ท้ังในดาน ระบบปฏิบัติการ และ 
Hardware ทานท่ีผานหลักสูตรนี้ จะสามารถเฝาดูการทํางานของ Server กอนจะเกิดปญหา รวมท้ัง
สามารถรับมือกับปญหาท่ีเกิดจาก Server แบบตางๆจากผูผลิตท่ีหลากหลาย 
ประโยชนท่ีจะไดรับ : 

- สามารถดูแล และบํารุงรักษา Server ท่ีมาจากคายตางๆ 
- สามารถวิเคราะห ปญหาการทํางานของ Server จากผูผลิตคายตางๆในกรณีท่ีเกิดขัดของ 
- สามารถอัพเกรด ประสิทธิภาพการทํางานของ Server 
- สามารถดําเนินการจัดตั้งแผนงาน บํารุงรักษาแบบปองกัน (Preventive Maintenance) 

เพ่ือลดโอกาสการเกิดขัดของ หรือประสิทธิภาพการทํางานลดลง 

หนา ก-42 



ผนวก ก:รายละเอียดโครงรางหลกัสูตรฝกอบรม 

 

- สามารถจัดทําแผน และวิธีการกูคืนระบบในกรณีท่ีเกิดความเสียหายแกขอมูล หรือ อุปกรณ 
Server  

- สามารถทําสํารองขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน RAID และวิธีการสํารองขอมูล ผาน Server 
หนึ่งไปสู Server หนึ่ง 

- สามารถใชเครื่องมือเฝาดู ประสิทธิภาพการทํางาน และปริมาณการใชงานทรัพยากรภายใน 
Server 

- สามารถใช Tool ในรูปแบบ Software ตรวจสอบ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนบน Server 
- มีความเขาใจ วิธีการทํางานของระบบปฏิบัติการแบบตางๆ เชน Windows Server 

2003/2008 SUN Solaris และ HP-UX ในระดับสําหรับผูดูแลท่ัวไป รวมท้ังสามารถใช
คําสั่งตางๆภายใตระบบปฏิบัติการเหลานี้ เพ่ือดูแล/เฝาดู และวิเคราะหหาจุดขัดของของ 
Server 

- สามารถวิเคราะหดูอันตรายหรือภัยคุกคามตางๆท่ีอาจเกิดข้ึนกับ Server เชน ความพยายาม
เจาะระบบ และการเขามาใช Server โดยไมไดรับอนุญาต รวมท้ังภัยคุกคามจาก Virus 
/Trojan ดวยวิธีการตางๆและดวยเครื่องมือทาง Software 

- สามารถติดตั้ง อัพเดต Software ท่ีจําเปน เพ่ือปองกัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของ Server 

- สามารถใชเครื่องมือ ตรวจสอบหาชองโหวในระบบรักษาความปลอดภัยของ Server รวมท้ัง
วิธีการปองกัน ปญหาท่ีจะเกิดตามมา 

ความรูพ้ืนฐานท่ีควรมีกอนเขาฝกอบรม : 
- มีความรูเก่ียวกับWindows Server หรือระบบปฏิบัติการอ่ืนๆมาบาง 
- มีความรูทางดานระบบเครือขายมาบาง 
- มีความรูเก่ียวกับ Hardware เล็กนอย 

เนื้อหาหลักสูตร : 
- สวนประกอบของและหนาท่ีการทํางานภายใน Server 

• สวนประกอบภายในท่ีสําคัญของ Server รุนตางๆ 
- วิธีการวิเคราะหและตรวจสอบหาจุดเสียของ Server  

• ข้ันตอนการ Troubleshooting หาจุดเสียและปญหาตางๆ บน Server  
• ใช Dell Diagnostic Tools เพ่ือแยกแยะปญหาท่ีเกิดข้ึนบน Server 
• ใช OBP Commands และ OBDiag Test ของ SUN เพ่ือตรวจสอบหาจุดเสียของ 

Server รุนตางๆ 
• วิธีการวิเคราะหลักษณะของแสงกระพริบ ท่ีแสดงถึงปญหาตางๆของเครื่อง Server 
• วิธีการวิเคราะหอาการเสียของ Server 
• วิธีการใชงาน Setup Utilities ตางๆ ภายใต Server  
• วิธีการวิเคราะหอาการเสีย และใชเครื่องมือทดสอบบน Server  
• ขอควรระวังขณะติดตั้งอุปกรณตางๆบน Server 
• วิธีการกูคืนระบบโดยอัตโนมัติ 
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• วิธีการใช Insights Manager ตรวจสอบการทํางานของ Server จากระยะไกล 

• วิธีการใชงาน Smart Start Software 

• วิธีการใชงาน Array Diagnostic Utility เพ่ือตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ

จัดเก็บขอมูล (RAID) 

• วิธีการวิเคราะหปญหาอาการเสียจากแสงของหลอดไฟ LED ภายใน Server 

• วิธีการวิเคราะหปญหาการทํางานของ SCSI Hard Disk จากหลอดไฟ LED 

• วิธีการวิเคราะหปญหาการทํางานของอุปกรณ PCI Hot Plug จากไฟ LED ภายใน 

• วิธีการวิเคราะหปญหาการทํางานของ Battery Backed Write Cache Enabler 

จากสถานะหลอดไฟ LED 

• วิธีการวิเคราะหปญหาการทํางานของ Server จาก Error Message แบบตางๆ 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสีย และการใชเครื่องมือทดสอบบน Server 

• วิธีการทํา POST Diagnostics บน Server  

• วิธีการควบคุม POST Diagnostic บน Server  

• วิธีการทํา OPEN Boot Diagnostic บน Server  

• วิธีการติดตั้ง System Configuration Card บน Server  

• วิธีการทดสอบ Open Boot POST Diagnostic บน Server  

• วิธีการอานคา Open Boot POST Diagnostic บน Server 

• วิธีการใชคําสั่ง Open Boot POST Diagnostic ตางๆ 

• วิธีการใช Operating System Diagnostic Tools บน Server 

• วิธีการใชคําสั่ง Solaris System Information Command  

• วิธีการทําระบบกูคืนแบบอัตโนมัติ (Auto System Recovery)  

• วิธีการติดตั้งและใชงาน Software 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสีย และการใชเครื่องมือทดสอบบน Server 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสียของ Server จาก System Beep Code 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสียของ Server จาก System Error Message 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสียของ Server จาก Warning Message 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสียของ Server จาก Alert Message 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสียของ Server จาก หลอดไฟ LED บนหนาปดเครื่อง 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสียของ SCSI Hard Disk จาก หลอดไฟ LED 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสียของ Server จากหลอดไฟ Power Supply 

• วิธีการใชงาน Utility ของ Server 

• วิธีการแกปญหาการทํางานของ Processor และ Memory บน Server 

• วิธีการแกปญหา Server ท่ีเกิดจากปญหาอุณหภูมิ 

• วิธีการวิเคราะหอาการเสีย และใชเครื่องมือทดสอบบน Server 
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• วิธีการใชเครื่องมือตรวจสอบการทํางานภายใน Server 

• Utilities ท่ีสนับสนุนระบบปฏิบัติการรุนตางๆ 

• บริหารจัดการ Software ท่ีควบคุมสภาพแวดลอมการทํางานภายใน Server 

• บริหารจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายใน โดยใช OS Utilities 

• บริหารจัดการอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายใน โดย Optor ภายใต Server ท่ีติดตั้ง 

Windows Server 2003/2008 

• วิธีการใช PA Server Monitor เพ่ือตรวจสอบสถานะการทํางานของ Server 

• ตรวจสอบปรมิาณการใชงาน Processor และหนวยความจํา 

• ตรวจสอบปริมาณการใชงานเครือขาย เพ่ือตรวจสอบปญหาการเกิดคอขวด 

• ตรวจสอบปรมิาณการใชงาน Hard Disk 

• ตรวจสอบสถานะ Service ท่ีกําลังใหบริการบน Server 

• ตรวจสอบสถานะการทํางานของ Log Files 

• ตรวจสอบอุณหภูมิภายใน Server รวมท้ังหอง Server 

• ตรวจสอบ SNMP Object Values 

• ตรวจสอบ Process ท่ีกําลังทํางานอยูบน Server 

• ตรวจสอบคา Response Time ของ Server 

• ตรวจสอบ Files และ Directory ท่ีกําลังถูกใชงานและถูกเปลี่ยนแปลง 

• ตรวจเช็ค Disk Quotas 

• ตรวจสอบสถานะการทํางานของ FTP Server 

• ตรวจสอบสถานะการทํางานของ POP IMAP และ SMTP Mail Server 

• ตรวจสอบ Web Page Content และ Load Times 

• Citrix Monitoring 

• จัดทํารายงานสถานะการทํางานของ Server รวมท้ังสรุป กลุมของอุปกรณ ตลอดจน

ปริมาณของ Up Time การเกิด Down Time รวมท้ังสถิติการทํางานตางๆ 

• จัดตั้งคา Alert Alarm เพ่ือแจงเตือนเก่ียวกับคาท่ีตั้งไว และกําลังเกิดปญหาบน Server 

• วิธีการบรหิารจัดการ และตรวจสอบปญหาการทํางานของ Server ผานทางอินเตอรเนต 

• วิธีการติดตั้ง และกูคืนขอมูล จาก RAID บน Server  

- งานบํารุงรักษา Server 

• ข้ันตอนบํารุงรักษา Server รุนตางๆ 

• วิธีการตรวจสอบความปลอดภัยของ Server 

• ติดตั้ง Patch Management สําหรับ Windows Server และ Application อ่ืนๆ 

• ใชเครื่องมือทาง Software ประเมินหาชองโหวในระบบความปลอดภัยของ Server 

• ติดตามดู การใชงานแฟมขอมูลและ Directory 

• ใชเครื่องมือ Scan หา Process หรือ Port ท่ีไมจําเปน หรือ Trojan Port 

หนา ก-45 



ผนวก ก:รายละเอียดโครงรางหลกัสูตรฝกอบรม 

 

ITS17 Business Process for IT Professionals 
หัวขอการอบรม 
Business Processes Concepts 
• The big picture, business models and their processes 
• The benefit of and need for processes in all organizations 
• Basic process concepts: 
o Cycle time, process time, frequency, complexity, sensitivity, priority, authority, risks, 
process register 
• Process ownership 
• Business rules 
• Quality 
Business Processes Analysis 
• Common analytical methods 
• Identify business processes (process discovery) 
• Business processes design 
• Model and document business processes, Standards and notations 
• Writing requirements from business processes 
• Patterns in business processes 
• Business Process Management 
• Business Process Improvement** 
• Business process implementation/deployment 
Advanced Concepts 
• Re-use of business processes 
• Business processes and Service Oriented Architecture, SOA 
• Orchestration 
• Lean processes 
• Quality processes (including TQM, CMMI and other standards) 
• More on processes and requirements 
Business Process Tools 
• Modeling tools 
• Business process engines 
• Metrics 
• Simulation 
• Workshops 
Case studies (including analyzing your processes) and exercises 
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ITS18 Expert VMware 
หัวขอการอบรม 
Introducing VMware vSphere 5 

Overview VMware vSphere 5 
Products in the vSphere Suite 
the Features in VMware vSphere 
Why vSphere? 

Planning and Installing VMware ESXi 
Planning a VMware vSphere Deployment 
Selecting ESXi Installable or ESXi Embedded 
Choosing a Server Platform 
Determining a Storage Architecture 
Integrating with the Network Infrastructure 
Deploying VMware ESXi 
Installing VMware ESXi Interactively 
Performing an Unattended Installation of VMware ESXi 
Deploying VMware ESXi with vSphere Auto Deploy 
Deploying VMware ESXi Embedded 
Performing Post-installation Configuration 
Installing the vSphere Client 
Reconfiguring the Management Network 
Configuring Time Synchronization 

Installing and Confi guring vCenter Server 
Introducing vCenter Server 
Planning and Designing a vCenter Server Deployment 
Installing vCenter Server 
Exploring vCenter Server 
Understanding Basic Host Management 
vCenter Server Settings 
Export System Logs 

Installing and Configuring vSphere Update Manager 
Overview of vSphere Update Manager 
Installing vSphere Update Manager 
Routine Updates 
Attaching and Detaching Baselines or Baseline Groups 
Performing a Scan 
Upgrading the VMware Tools 
Upgrading Virtual Appliances and Host Extensions 
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Upgrading Hosts with vSphere Update Manager 
Importing an ESXi Image and Creating the Host Upgrade Baseline 
Upgrading a Host 
Upgrading VM Hardware 
Performing an Orchestrated Upgrade 
Using vSphere Update Manager PowerCLI 

Creating and Configuring Virtual Networks 
Working with vSphere Standard Switches 
Understanding Ports and Port Groups 
Understanding Uplinks 
Configuring Management Networking 
Configuring VMkernel Networking 
Configuring VM Networking 
Configuring VLANs 
Configuring NIC Teaming 
Using and Configuring Traffic Shaping 
Working with vSphere Distributed Switches 
Creating a vSphere Distributed Switch 
Using NetFlow on vSphere Distributed Switches 
Enabling Switch Discovery Protocols 
Setting Up Private VLANs 
Installing and Configuring the Cisco Nexus 1000V 
Understanding and Using Promiscuous Mode 
Allowing MAC Address Changes and Forged Transmits 

Creating and Confi guring Storage Devices 
Examining Shared Storage Fundamentals 
Defining Common Storage Array Architectures 
Explaining RAID 
Choosing a Storage Protocol 
Implementing vSphere Storage Fundamentals 
Working with VMFS Datastores 
Working with Raw Device Mappings 
Working with NFS Datastores 
Working with VM-Level Storage Configuration 

Ensuring High Availability and Business Continuity 
Understanding the Layers of High Availability 
Clustering VMs 
Implementing vSphere High Availability 
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Implementing vSphere Fault Tolerance 
Planning for Business Continuity 
Providing Data Protection 
Recovering from Disasters 

Securing VMware vSphere 
Overview of vSphere Security 
Securing ESXi Hosts 
Securing vCenter Server 
Securing Virtual Machines 
Configuring Network Security Policies 

Creating and Managing Virtual Machines 
Understanding Virtual Machines 
Creating a Virtual Machine 
Working in the Virtual Machine Console 
Installing VMware Tools 
Managing Virtual Machines 
Changing VM Power States 
Removing VMs  
Deleting VMs 
Modifying Virtual Machines 
Changing Virtual Machine Hardware 
Using Virtual Machine Snapshots 

Using Templates and vApps 
Cloning VMs 
Creating a Customization Specification 
Creating Templates and Deploying Virtual Machines 
Cloning a Virtual Machine to a Template 
Deploying a Virtual Machine from a Template 
Using OVF Templates 
Working with vApps 
Importing Machines from Other Environments 

Managing Resource Allocation 
Working with Virtual Machine Memory 
Managing Virtual Machine CPU Utilization 
Using Resource Pools 
Configuring Resource Pools 
Regulating Network I/O Utilization 
Controlling Storage I/O Utilization  
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Enabling Storage I/O Control 
Configuring Storage Resource Settings for a Virtual Machine 

Balancing Resource Utilization 
Exploring vMotion 
Performing a vMotion Migration 
Using Per–Virtual Machine CPU Masking 
Using VMware Enhanced vMotion Compatibility 
Exploring vSphere Distributed Resource Scheduler 
Using Storage vMotion 
Introducing and Working with Storage DRS 
Creating and Working with Datastore Clusters 

Monitoring VMware vSphere Performance 
Overview of Performance Monitoring 
Using Alarms 
Working with Performance Graphs 
Working with resxtop 
Monitoring CPU Usage 
Monitoring Memory Usage 
Monitoring Network Usage 
Monitoring Disk Usage 

Automating VMware vSphere 
Overview Automation 
Using Workflows with vCenter Orchestrator 
Automating with PowerShell and PowerCLI 
Installing PowerCLI 
Using vCLI from vSphere Management Assistant 
Using vSphere Management Assistant for Automation with vCenter 
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APP1  ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. โปรแกรมสําหรับจัดการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

1.1 สามารถเชื่อมโยงเพ่ือนําเขาขอมูลจากฐานขอมูลของระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันของ

สํานักงาน ป.ป.ส. ได 

1.2 สามารถนําเขาและยกเลิกหนังสืออิเล็กทรอนิกสได 

1.3 สามารถบริหารจัดการระยะเวลาการเผยแพรหนังสืออิเล็กทรอนิกสได อาทิ  

- ระยะเวลาการเริ่มเผยแพร  

- ระยะเวลาการยกเลิกการเผยแพร  

- ไมกําหนดระยะเวลาการเผยแพรได 

1.4 สามารถบริหารจัดการผูใชงานได อาทิ  

- การจัดการการเพ่ิม 

- การจัดการการยกเลิก  

- การจัดการการอนุมัติสิทธิ์  

1.5 สามารถบริหารจัดการการกําหนดและการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัสผูใชงานได 

2. โปรแกรมสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

2.1 สามารถลงทะเบียนผูใชงานได 

2.2 สามารถคนหาหนังสือ ตามหมวดหมู ชื่อเรื่อง ผูแตง เลขท่ีหนังสือจากหองสมุด ไดเปนอยางนอย 

2.3 สามารถจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกสลงบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีได 

2.4 สามารถคนหาหนังสือท่ีอยูบนอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีได 

2.5 ผูใชงานสามารถอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสไดขณะ Off-line และขณะ On-Line 

2.6 สามารถแจงเตือนกรณีมีหนังสือใหมบรรจุเขาสูหองสมุด 

 

APP2ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการเทคโนโลยีและการส่ือสารมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. การจัดการฐานขอมูลเพ่ือจัดการการปรับแตงระบบ (Configuration Management Database) 

1.1 รองรับการเก็บขอ มูลใน  CMDB โดยประกอบด วยขอ มูลของทรัพยากรด าน  IT หรือ 

Configuration Item (CI) อาทิ ซอฟตแวร อุปกรณ เอกสาร ระบบเครือขาย บุคคล กระบวนการ

ทํางาน หมายเลขอางอิงเปนอยางนอย 

1.2 สามารถเก็บขอมูลของอุปกรณ โดยมีรายละเอียด อาทิ ชื่ออุปกรณ ประเภทของอุปกรณ รุน ยี่หอ 

Serial Number วันท่ีติดต้ังใชงาน มูลคา สถานท่ีติดตั้ง เจาของทรัพยสิน ขอมูลสัญญา และการ

รับประกัน ลิขสิทธิ์ Software รายละเอียด License การปรับปรุง เปลี่ยนชิ้นสวน ซอม ปญหา

และเหตุการณท่ีเก่ียวของ 

1.3 มีเครื่องมือใหผูดูแลระบบ สามารถแกไขเพ่ิมเติมรายละเอียดขอมูลของแตละรายการได  
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1.4 สามารถกําหนดสิทธิใหผูใชงาน มีสิทธิในการเรียกดู แกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลของแตละรายการได 

1.5 สามารถเชื่อมโยงขอมูลรายการ CI กับระบบชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk)  

1.6 สามารถ Import และ Export ขอมูลของระบบไปยังโปรแกรมตารางงาน เชน Excel และ Flat 

File ได  

1.7 สามารถแสดงความสัมพันธของ CI ท่ีเชื่อมตอกันในลักษณะ Graphic ได 

1.8 สามารถสรางรายงานสรุป Status Accounting ของจํานวนเหตุการณไมปกติ (Incident) ของแต

ละ CI ในแตละชวงเวลาได  

1.9 สามารถเก็บขอมูลการเปลี่ยนแปลงของ CI และตองมีสถานะกอนการเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถ

ตรวจสอบยอนหลังได  

2. การแกไขปญหาและชวยเหลือผูใชงาน (Help Desk)  

2.1 สามารถรองรับการบันทึกขอรองเรียน การรองขอบริการ และการแจงเหตุขัดของ 

2.2 สามารถบันทึก (Log) ติดตาม (Track) การดําเนินการตามขอรองเรียน การรองขอ และการแกไข

ขอขัดของ 

2.3 สามารถรองรับการสงตอการแจงไปยังผูเก่ียวของเพ่ือดําเนินการ 

2.4 รองรับการแจงปญหาและการสอบถามผานผูบันทึก Web Base E-mail และ Fax  

2.5 สามารถบันทึกขอมูลการเขาสูระบบ การแกไขขอมูลในระบบ ผูทําการแกไข เวลาแกไข ยอนหลัง

ไดและสามารถแสดงผลเปนรายงานได และสามารถคนหาบันทึกเหตุการณไดตาม Keyword 

2.6 ระบบตองรองรับการคนหา ติดตาม (Track) ขอรองขอได 

2.7 สามารถบันทึก วัน เวลา ท่ีรับเรื่อง และวันเวลาท่ีปดคําขอรับบริการ 

2.8 ระบบตองรองรับการบันทึกขอมูล ผูรับแจง ขอมูลขอขัดของ ขอมูลผูจายงาน ขอมูลผูรับผิดชอบ

งาน  

2.9 รองรับการกําหนดคาระดับการใหบริการ (SLA) และเชื่อมโยงคา SLA สําหรับแตละข้ันตอน

ดําเนินงาน พรอมระบบแจงเตือนเม่ือใกลครบกําหนดเวลา และเตือนเม่ือพนกําหนดเวลา ตาม

ท่ีตั้งคาการแจงเตือน เชน เตือนลวงหนาก่ีครั้ง บอยเทาใด 

2.10 สามารถกําหนดสถานะของขอขัดของได  

2.11 ตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลใน CMDB 

2.12 สามารถแจงสถานะของการแกไขท่ีไดดําเนินการแกผูแจงผานทาง E-mail ได 

2.13 รองรับการ Attach file ในแตละข้ันตอน และสามารถ Attach ภาพหนาจอท่ี Capture จาก

หนาจอของ User ได 

2.14 เม่ือเกิดปญหาแลว ระบบตองสามารถสรุประยะเวลาท่ีใชในการแกปญหานั้น 

2.15 สามารถสรางรายงานสรุปสถิติเหตุเสีย จํานวนครั้งท่ีเสียของแตละประเภท แสดงตามมิติตาง ๆ

โดยตองสามารถแสดงไดหลายมิติพรอม ๆ กัน อาทิ ประเภทของขอขัดของ ประเภทผูแจง 

ชวงเวลา 

2.16 สามารถสรางรายงานวัดผล อาทิ จํานวนครั้งท่ีไดรับการจัดการจากระบบ ระยะเวลาของการสง

ตออัตราสวนของขอขัดของท่ีไดรับการแกไขไดตาม SLA  จํานวนท่ีสามารถปดไดโดยไมตองสงตอ 
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2.17 สามารถรวบรวมบันทึกขอขัดของท่ีเกิดข้ึนซํ้า ๆ หรือมีความคลายคลึงกันเพ่ือนํามาใชวิเคราะหหา

สาเหตุ หรือหาวิธีการแกไขไดแบบถาวร 

2.18 ตองสามารถแนบขอมูลขอขัดของท่ีเก่ียวของหรือไฟลขอมูลเขากับบันทึกปญหาได 

2.19 สามารถเชื่อมโยงขอขัดของไปท่ีปญหา และประวัติการแกไขของปญหาในแตละครั้ง 

2.20 สามารถสรางบันทึกขอเปลี่ยนแปลง (Request for Change: RFC)เพ่ือสงใหหนวยงานผูเก่ียวของ 

เพ่ือดําเนินการปรับปรุงเพ่ือแกไขปญหาได  

2.21 สามารถยกเลิก และปด Error และ Known Error เม่ือปญหาไดรับการแกไขอยางถาวร 

2.22 สามารถสรางรายงานการวัดผล KPI ประกอบดวยขอมูล ระยะเวลาการตรวจสอบ ระยะเวลาการ

วิเคราะหปญหา จํานวนเหตุขัดของท่ีไดรับผลกระทบกอนท่ีจะพบ Root Cause 

2.23 สามารถแสดงบันทึก แกไข และแสดงรายละเอียดวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนบอย (FAQ) เพ่ือให

ผูใชงานระบบสามารถคนหาดวยตนเองได 

 

APP3 พัฒนาระบบการบูรณาขอมูล มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. สามารถคนหาขอมูลไดหลายคียเวิรด(Keyword) ใน 1 ครั้งตามท่ีตองการไดในทุกฐานขอมูล 

2. สามารถคนหาขอมูลไดอยางนอย 20 คียเวิรด (Keyword) อาทิ ชื่อ ท่ีอยู หมูบาน ตําบล อําเภอทะเบียนรถ 

เลขท่ีบัตรประชาชน เปนอยางนอย   

3. สามารถแสดงผล และจัดประเภทหมวดหมูไดตามท่ีตองการ อาทิ ชื่อ ท่ีอยู หมูบาน ตําบล อําเภอ เปนอยาง

นอย 

4. สามารถ ImportและExport ขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ Spreadsheet TextWord XML และอ่ืนๆ 

 

APP4 ระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. ระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดจากอินเทอรเน็ต 

1.1 สามารถรองรับการเรียกใชงานผาน Web Browser จากท้ังภายในและนอกสํานักงาน ป.ป.ส. 

ได 

1.2 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลเก่ียวกับผูแจงขาวได อาทิ คํานําหนา ชื่อ สกุล อายุ เพศ อาชีพ ท่ี

อยู หมายเลขโทรศัพท ไดเปนอยางนอย 

1.3 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลท่ัวไปของผูขายยาเสพติด ผูเสพยาเสพติด ผูขายและผูเสพ อาทิ คํา

นําหนา ชื่อ สกุล อายุ เพศ อาชีพ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท ฐานะ รูปรางท่ัวไป (อาทิ อวน 

ผอมฯ) สีผิว ลักษณะเสนผม (อาทิ หยิก ตรงฯ) ลักษณะเดน/ตําหนิท่ีเห็นชัด (ไฝ ปานฯ) ได

เปนอยางนอย 

1.4 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลพฤติการณของผูขายยาเสพติด อาทิ ลัษณะการกระทําผิด (อาทิ 

ผลิต/ขาย/แบงขายฯ) วิธีการติดตอซ้ือขาย ชนิดของยาท่ีขาย ชวงวัน/เดือน/ปท่ีขาย สถานท่ี 

(อาทิ ท่ีรับ-สง ท่ีขาย ท่ีซุกซอนยาเสพติด) แหลงท่ีมาของยาเสพติด (อาทิ ยาเสพติดมาจากใคร 

หรือท่ีใด) ยานพาหนะท่ีใช (อาทิ ประเภท ยี่หอ สี เลขทะเบียน) สถานะการพกพาอาวุธ (อาทิ 

มี ไมมีการพกพาอาวุธ) ไดเปนอยางนอย 
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1.5 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลพฤติการณของผูเสพยาเสพติด อาทิ ชนิดของยาเสพติดท่ีเสพ 

สถานท่ีเสพ ลักษณะการเสพ (ม่ัวสุมเสพมากกวา 5 คนข้ึนไป เสพ 2-5 คน เสพคนเดียว) ได

เปนอยางนอย 

1.6 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลแหลงขายยาเสพติด อาทิ สถานท่ีท่ีเปนเหลงขายยาเสพติด ชนิดยาเสพ

ติดท่ีขาย ประเภทลูกคาท่ีมาซ้ือ (เด็ก นักเรียน-นักศึกษา วัยรุนท่ัวไป ผูใหญ คนชรา) สถานท่ี 

ขอมูลเพ่ิมเติม ไดเปนอยางนอย 

1.7 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลแหลงม่ัวสุมขายหรือเสพยาเสพติด อาทิ สถานท่ีท่ีเปนแหลงม่ัวสุม

ยาเสพติด ชนิดยาเสพติดท่ีม่ัวสุมขายหรือเสพ กลุมคนท่ีม่ัวสุมเปนคนกลุม (เด็ก นักเรียน-

นักศึกษา วัยรุนท่ัวไป ผูใหญ คนชรา) สถานท่ี ขอมูลเพ่ิมเติม ไดเปนอยางนอย 

1.8 สามารถบันทึกขอมูล วันเวลา สถานท่ีท่ีแจงเรื่องรองเรียนสถานท่ีแหลงขายยาเสพติด แหลงม่ัว

สุมหรือเสพยาเสพติดไดโดยสามารถดึงขอมูลจากอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ีไดอัตโนมัติ 

1.9 สามารถ Import ขอมูลรูปถาย วีดีโอ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการแจงเรื่องรองเรียน ไดเปน

อยางนอย 

1.10 ผูดูแลระบบสามารถคนหา ประมวลผล และแสดงผลขอมูลการแจงเรื่องรองเรียนดวย 

รายละเอียดผูแจงขาว ขอมูลท่ัวไปของผูขายยาเสพติด ผูเสพยาเสพติด ผูขายและผูเสพ อาทิ 

ชื่อ สกุล อายุ เพศ อาชีพ ชวงวัน/เดือน/ป สถานท่ี ลักษณะการกระทําผิด วิธีการติดตอซ้ือ

ขาย ลักษณะการเสพ ชนิดของยาเสพติด ยานพาหนะ ประเภทลูกคา กลุมคนท่ีม่ัวสุมเปนคน

กลุม ไดเปนอยางนอย 

1.11 สามารถใชงานไดงายและเรียนรูการใชงานไดรวดเร็ว 

1.12 สามารถทํางานหลายๆ อยางพรอมกันได (Multi Session) 

1.13 มีหน าจอการทํางาน (Menu) ท่ี งายตอการใชงาน ในลักษณะ GUI (Graphical User 

Interface) อาทิ หนาจอคนหาขอมูล หนาจอสั่งประมวลผลรายงาน เปนตน โดยสามารถ

กําหนดรูปแบบหนาจอการทํางาน (Menu) ในระดับผูใชงาน (User) ไดเปนอยางนอย 

1.14 สามารถแสดงผลไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางนอย 

1.15 สามารถ Import และ Export ขอมูลท่ีอยู ในรูปแบบ PDF, Spreadsheet, Text,Word, 

XML, Visio, วีดีโอและ รูปถาย 

2. ระบบรับแจงเรื่องรองเรียนยาเสพติดดวยอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

2.1 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลเก่ียวกับผูแจงขาวได อาทิ คํานําหนา ชื่อ สกุล อายุ เพศ อาชีพ ท่ี

อยู หมายเลขโทรศัพท ไดเปนอยางนอย 

2.2 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลท่ัวไปของผูขายยาเสพติด ผูเสพยาเสพติด ผูขายและผูเสพ อาทิ คํา

นําหนา ชื่อ สกุล อายุ เพศ อาชีพ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท ฐานะ รูปรางท่ัวไป (อาทิ อวน 

ผอมฯ) สีผิว ลักษณะเสนผม (อาทิ หยิก ตรงฯ) ลักษณะเดน/ตําหนิท่ีเห็นชัด (ไฝ ปานฯ) ได

เปนอยางนอย 

2.3 สามารถบันทึก/แก ไขขอมูลพฤติการณ ของผูขายยาเสพติด อาทิ  ลัษณะการกระทําผิด                      

(อาทิ ผลติ/ขาย/แบงขายฯ) วิธีการติดตอซ้ือขาย ชนิดของยาท่ีขาย ชวงวัน/เดือน/ปท่ีขาย                 
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สถานท่ี (อาทิ ท่ีรับ-สง ท่ีขาย ท่ีซุกซอนยาเสพติด) แหลงท่ีมาของยาเสพติด (อาทิ ยาเสพติดมา

จากใคร หรือท่ีใด) ยานพาหนะท่ีใช (อาทิ ประเภท ยี่หอ สี เลขทะเบียน) สถานะการพกพาอาวุธ 

(อาทิ มี ไมมีการพกพาอาวุธ) ไดเปนอยางนอย 

2.4 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลพฤติการณของผูเสพยาเสพติด อาทิ ชนิดของยาเสพติดท่ีเสพ 

สถานท่ีเสพ ลักษณะการเสพ (ม่ัวสุมเสพมากกวา 5 คนข้ึนไป เสพ 2-5 คน เสพคนเดียว) ได

เปนอยางนอย 

2.5 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลแหลงขายยาเสพติด อาทิ สถานท่ีท่ีเปนเหลงขายยาเสพติด ชนิดยา

เสพติดท่ีขาย ประเภทลูกคาท่ีมาซ้ือ (เด็ก นักเรียน-นักศึกษา วัยรุนท่ัวไป ผูใหญ คนชรา) 

สถานท่ี ขอมูลเพ่ิมเติม ไดเปนอยางนอย 

2.6 สามารถบันทึก/แกไขขอมูลแหลงม่ัวสุมขายหรือเสพยาเสพติด อาทิ สถานท่ีท่ีเปนแหลงม่ัวสุม

ยาเสพติด ชนิดยาเสพติดท่ีม่ัวสุมขายหรือเสพ กลุมคนท่ีม่ัวสุมเปนคนกลุม (เด็ก นักเรียน-

นักศึกษา วัยรุนท่ัวไป ผูใหญ คนชรา) สถานท่ี ขอมูลเพ่ิมเติม ไดเปนอยางนอย 

2.7 สามารถบันทึกขอมูล วันเวลาพิกัดของสถานท่ีท่ีแจงเรื่องรองเรียนพิกัดของสถานท่ีแหลงขาย

ยาเสพติด พิกัดของแหลงม่ัวสุมหรือเสพยาเสพติดไดโดยสามารถดึงขอมูลจากอุปกรณสื่อสาร

เคลื่อนท่ีไดอัตโนมัติ 

2.8 สามารถ Import ขอมูลรูปถาย วีดีโอ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการแจงเรื่องรองเรียน ไดเปน

อยางนอย 

2.9 ผูดูแลระบบสามารถคนหา ประมวลผล และแสดงผลขอมูลการแจงเรื่องรองเรียนดวย 

รายละเอียดผูแจงขาว ขอมูลท่ัวไปของผูขายยาเสพติด ผูเสพยาเสพติด ผูขายและผูเสพ อาทิ ชื่อ 

สกุล อายุ เพศ อาชีพ ชวงวัน/เดือน/ป สถานท่ี ลักษณะการกระทําผิด วิธีการติดตอซ้ือขาย ลักษณะ

การเสพ ชนิดของยาเสพติด ยานพาหนะ ประเภทลูกคา กลุมคนท่ีม่ัวสุมเปนคนกลุม ไดเปน

อยางนอย 

2.10 สามารถใชงานไดงายและเรียนรูการใชงานไดรวดเร็ว 

2.11 สามารถทํางานหลายๆ อยางพรอมกันได (Multi Session) 

2.12 มีหน าจอการทํางาน (Menu) ท่ี งายตอการใชงาน ในลักษณะ GUI (Graphical User 

Interface) อาทิ หนาจอคนหาขอมูล หนาจอสั่งประมวลผลรายงาน เปนตน โดยสามารถ

กําหนดรูปแบบหนาจอการทํางาน (Menu) ในระดับผูใชงาน (User) ไดเปนอยางนอย 

2.13 สามารถแสดงผลไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางนอย 

2.14 มีลักษณะเว็ปไซตสําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี (Mobile Website)   

2.15 สนับสนุนการปฏิบัติการบนระบบ Android และ iOS ไดเปนอยางนอย 

2.16 สามารถ Import และ Export ขอมูลท่ีอยู ในรูปแบบ PDF, Spreadsheet, Text,Word, 

XML, Visio, วีดีโอและ รูปถาย 
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APP5 ระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET)มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เพ่ิมฟลดใหมีขนาดเพียงพอในการกรอกรายละเอียดขอมูลคดีบุคคลสําหรับชาวตางชาติ 
2. สามารถรองรับเทคโนโลยีการถายภาพทรัพยสินท้ังหมด  
3. สามารถแสดงผลการคนหาขอมูลในรูปแบบคําใกลเคียงได 
4. สามารถบันทึกขอมูลทรัพยสินท่ีถูกยึดเปนทรัพยสินของท้ังสามี และภรรยา ไมใชทรัพยสินของบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง 
5. สามารถแสดงรายละเอียดของขอมูลทรัพยสินท่ียึดตามมาตรา 30 
6. สามารถแสดงผลขอมูลรหัสคดีดํา และคดีแดงจากการประกาศศาลมาตรา 27 และ 30 ลงในสวนของ

การติดตามผลคดีได 
7. สามารถเชื่อมโยงขอมูลการออกคําสั่ง ศาล อัยการในการออกคําสั่งริบทรัพยได 
8. สามารถออกรายงานประเภทยาเสพติดท่ีมีมูลคาเกิน 1 ลานบาทตามสถานท่ีเกิดเหตุได 
9. สามารถรองรับการคืนทรัพยหลายทรัพย (One to many)  
10. สามารถรองรับกระบวนการทํางานท่ีเปลี่ยนไป อาทิ การสงคืนทรัพยท่ียังไมไดดําเนินคดี  
11. สามารถออกรายงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางนอย 20 รายงานได 
12. สามารถปรับปรุงรูปแบบการสอบถามขอมูลใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานได 
13. สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับระบบบัตรเจาหนาท่ีได 
14. สามารถรองรับการบันทึก และแกไขการบริหารจัดการขอมูลทะเบียนทรัยพสินท้ังการรับและการคืน

ทรัพยสินดวยอุปกรณเครื่องอานบารโคดได   
15. งานตรวจสอบทรัพยสิน 

15.1 สามารถกดปุมเพ่ือเชื่อมโยง (LINK) หัวขอเลขท่ีบัญชีสําหรับรายการทรัพยสินท่ีเปนบัญชีได 
15.2 สามารถคนหาชื่อ-นามสกุล จากรายงานรับมอบทรัยพสินเขางานทะเบียน (report73)ได 
15.3 สามารถแสดงผลขอมูลทรัพยสิน เม่ือมีการบันทึกขอมูลคดีได 
15.4 สามารถติดตามคดีไดเม่ือมีการกดปุมเพ่ือเชื่อมโยง (LINK) ในหนาจอบันทึกขอมูลคดีได 

16. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
16.1 สามารถเพ่ิมสิทธิในการคนหาขอมูลการรับมอบ-สงมอบได 
16.2 เพ่ิมฟลดทะเบียนคดีเพ่ือนําไปใชในงานวินิจฉัย ซ่ึงจะออกตามรหัสบุคคล โดยผูใชจะเปนผูออก

รหัสเอง และออกหนาบันทึกขอมูลบุคคล ยกเวนผูเก่ียวของท่ีจะมีเลขทะเบียนคดีเปนเลข
เดียวกับผูตองหา 

16.3 สามารถเพ่ิมสิทธิในการจัดการเรื่องขอมูลพนักงานเจาหนาท่ี ขอระบุเปนรายบุคคลได 
16.4 เพ่ิมฟลดเลขท่ีบัตรในบันทึกพนักงานเจาหนาผูใชสามารถออกเลขได  
16.5 สามารถแกไขขอมูลของฟลดบัตรประชาชนได 
16.6 สามารถคนหาพนักงานเจาหนาท่ีดวยเลขบัตรประชาชนได 
16.7 การจัดวางฟลดในหนาจอใหเหมาะสม และเปนเรื่องเดียวกัน อาทิ วันท่ีแตงตั้ง คูกับคําสั่ง

แตงตั้ง  
16.8 แกไขฟลดระดับในหนาบันทึกขอมูลพนักงานเจาหนาท่ี เปลี่ยนเปนวันเดือนปเกิดของพนักงาน

เจาหนาท่ีแทน 
16.9 เพ่ิมคําสั่งยกเลิก เม่ือทําการคนหาขอมูลเพ่ือการแสดงผลรายงานขอมูลพนักงานเจาหนาท่ี 
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16.10 สามารถเพ่ิมเง่ือนไข 3 ประเภท ไดแก มาตรา30 โทษปรับ และมาตรา102ในการประชุม

คณะกรรมการวาระ 5 เรื่องคืนนอกจากจะอัยการสั่งไมฟอง ศาลยกฟอง ศาลสั่งคืน เพ่ือสง 

ปปง.  

17. งานบริหารงานทะเบียน 

17.1 ตรวจสอบการพิมพรายงานการคืนสินทรัพยใหขอความครบถวน 

17.2 เพ่ิมฟลดใหสามารถคนหาขอมูลดวยเลขโฉลดท่ีดิน 

17.3 เพ่ิมสิทธิสอบถามในงานคําสั่ง และสามารถตรวจสอบในการดูคาประกาศศาลได 

17.4 เพ่ิมฟงกชั่นในการรับมอบ-สงมอบทรัพยสินระหวางงานทะเบียนและงานกองทุนได 

17.5 เพ่ิมปุมเพ่ือเชื่อมโยงหัวขอติดตามคดีในหนาบันทึกขอมูลคดีได 

17.6 เพ่ิมการกําหนดสิทธิเฉพาะบุคคลในการทํางานเรื่องรับมอบ-สงมอบทรัพย 

17.7 เพ่ิมรายงานใชประโยชนท่ีตองสงใหปปง.ทุกสิ้นป 

17.8 เพ่ิมฟลดสําหรับตรวจสอบรถยนตติดไฟแนนจากขอมูลรายละเอียดทรัพยได 

18. สวนกลั่นกรองและประสานการตรวจสอบ 

18.1 สามารถเพ่ิมการบันทึกขอหาไดไมจํากัด 

18.2 เพ่ิมฟลดการจัดเก็บลักษณะลายของประเภททรัพยท่ีเปนเครื่องประดับได 

18.3 ตัดฟลดท่ีเลือกวาเปนผูรับผิดชอบ/ผูประสาน ในหนาบันทึกมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ี 

18.4 เพ่ิมฟลดเลขท่ีบัตรในบันทึกพนักงานเจาหนาท่ี ใหผูใชงานเปนผูออกเลขท่ีบัตรเองได โดยมี

รูปแบบเปน พ.ศ./รหัสหนวยงาน/รหัสบุคคล อาทิ 5510001 

18.5 ปรับแกไขขอมูลของธนาคารท่ีอยูในระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดใหตรงกับขอมูลของ

ธนาคารแหงประเทศไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

18.6 เพ่ิมเง่ือนไขการคนหาพนักงานเจาหนาท่ีใหสามารถคนหาดวยบัตรประชาชนได 

18.7 เพ่ิมฟลดกรอกขอมูลชื่อศาล เลขท่ีหนังสือ ลงวันท่ีในกรณีท่ีผูตองหาหลบหนีและมีหมายจับ

เพ่ือนําไปแสดงผลแบบเสนอสัง่ตรวจสอบ 

18.8 เพ่ิมสิทธิสวนกลั่นกรองและประสานการตรวจสอบในการคนหาขอมูล 

19. สวนบริหารงานกองทุน 

19.1 ปรับแกไขการคนหารายการทรัพยเขางานกองทุนใหอยูในรูปแบบการคนหาแบบงานทะเบียน 

19.2 เพ่ิมการติดตามผลคดีมาตรา 27 และ 30 ท่ีอยูในเมนูบริหารทะเบียนยายมาอยูในงานกองทุน 

19.3 สามารถแสดงผลขอมูลทรัพยสินยาเสพติดเม่ือมีการบันทึกผลขอมูลคดียาเสพติดได 

19.4 สามารถแสดงผลรายงานใหครอบคุลมในสวนของงานการบริหารงานกองทุน 

20. งานรับฝากทะเบียนทรัพยสิน 

20.1 สามารถบันทึกและแกไขรายละเอียดของทะเบียนรับฝาก อาทิ ทะเบียนทรัพยสิน รายละเอียด

ผูตองหา รายละเอียดผูรับมอบ รายละเอียดผูสงมอบ เปนอยางนอยท้ังสวนกลางและสวน

สํานักงาน ป.ป.ส. ภาคได 

20.2 สามารถคนหาทะเบียนรับฝากทรัพยสินยาเสพติดไดหลายเง่ือนไข อาทิ ทะเบียนทรัพยสิน 

รายละเอียดผูตองหา รายละเอียดผูรับมอบ รายละเอียดผูสงมอบ เปนอยางนอย 

20.3 สามารถแสดงผลรายละเอียดของทะเบียนรับฝากทรัพยสินได 
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20.4 สามารถแสดงผลรายงานของทะเบียนรับฝากทรัพยสินได 
20.5 สามารถเลือกรายการขอมูลการรับทรัพย และจัดทํารายงานขอมูลในการยึดทรัพยและผูรับ

ทรัพย 
20.6 สามารถแจงเตือนภายในระยะ 30 วัน และ 60 วัน ในกรณีท่ีไมมีการรับทรัพยสิน เม่ือไดรับ

หนังสือบันทึกประกาศศาล มาตรา 27 และ 30 เรียบรอยแลว 

 

APP6 พัฒนาการขยายผลระบบสินบนเงินรางวัล (BRIS) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. สามารถรองรับการเรียกใชงานผาน Web Browser จากท้ังภายในและนอกสํานักงาน ป.ป.ส. ได 

2. สามารถบริหารจัดการผูใชงานและกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ และการเขาถึงขอมูลในระดับท่ี

แตกตางกันได อาทิ สิทธิ์การเรียกดูขอมูลและรายงานตางๆ เฉพาะของแตละผูใชงานไดเปนอยางนอย 

3. สามารถบันทึกขอมูลผูใชงานเพ่ือลงทะเบียนผูใชงานได อาทิ คํานําหนา ชื่อ สกุล อายุ เพศ อาชีพ 

ตําแหนง หนวยงาน ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท e-mail และขอมูลคดียาเสพติด ไดเปนอยางนอย 

4. สามารถบันทึกคําขอเงินสินบนเงินรางวัลเพ่ือขอเงินสินบนเงินรางวัล เจาพนักงานท่ีไดรับบาดเจ็บ/

เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ีรายละเอียดการขอเบิกเงิน ของตนเองได 

5. สามารถ Importและ Export ขอมูลหลักฐาน ท่ีอยูในรูปแบบ PDF, Spreadsheet, Text,Word, XML 

Visio และ รูปถาย ไดเปนอยางนอย 

6. ปรับปรุงการประมวลผลใหสามารถตรวจสอบความซํ้าซอนของการขอเบิกจายเงินสินบนเงินรางวัลคดี

ยาเสพติด 

7. สามารถบันทึกผลการตรวจสอบคําขอเงินสินบนเงินรางวัลเพ่ือขอเงินสินบนเงินรางวัล เจาพนักงานท่ี

ไดรับบาดเจ็บ/เสียชีวิตขณะปฏิบัติหนาท่ีรายละเอียดการขอเบิกเงิน 

8. สามารถบันทึก ตรวจสอบการทํางานของผูใชงาน และโปรแกรมในข้ันตอนตางๆ ตามท่ีสํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนด อาทิ  วัน เวลา รายละเอียดการใชงาน ในระบบโดยเก็บอยูในรูปแบบของ Log ท่ีแสดง

รายการใหเขาใจได 

9. สามารถปดการใชงานระบบ (Log Out) อัตโนมัติเม่ือไมมีการใชงานตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. 

กําหนด 

10. สามารถแจงเตือนสถานะการเบิกจายเงินสินบนเงินรางวัลรายใหญและรายยอยท่ีไดดําเนินการแก

ผูใชงานผานทาง E-mail ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดได 

11. สามารถคนหา ประมวลผล และแสดงผลรายงานการขอเงินสินบนเงินรางวัล รายเดือน รายไตรมาส 

รายป โดยแยกตามหนวยงานของผูขอ เลขคดี ประเภทการเบิกจาย เลขท่ีคําขอเงินสินบนเงินรางวัลได

เปนอยางนอย 

12. สามารถคนหาสถานะของคดียาเสพติด อาทิ การจับกุม การสอบสวน การตรวจพิสูจนสารเสพติด และ

ผลการดําเนินคดีชั้นอัยการ-ศาลและการรับโทษ  การขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดท้ังหมด

และเฉพาะของแตละผูใชงานไดเปนอยางนอย 

13. สามารถแสดงผลไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางนอย 
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APP7 ระบบการตรวจสอบคัดกรองเรื่องรองเรียนยาเสพติดมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. สามารถตรวจสอบความถูกตองขอมูลการรับเรื่องรองเรียนยาเสพติด อาทิ ขอมูลเก่ียวกับผูแจงขาว 
ขอมูลท่ัวไปของผูขายยาเสพติด ผูเสพยาเสพติด ผูขาย ผูเสพ ขอมูลพฤติการณของผูขายยาเสพติด 
ขอมูลพฤติการณของผูเสพยาเสพติด ขอมูลแหลงขายยาเสพติด ขอมูลแหลงม่ัวสุมขายหรือเสพยาเสพ
ติด เปนอยางนอย 

2. สามารถคนหาขอมูล วัน เวลา พิกัดสถานท่ีมีการแจงเรื่องรองเรียน   
3. สามารถแสดงผลขอมูล วัน เวลา พิกัดสถานท่ีมีการแจงเรื่องรองเรียน 
4. สามารถคนหาขอมูลรูปถาย วิดีโอ ท่ีมีการรองเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบได 
5. สามารถแสดงผลขอมูลรูปถาย วิดีโอ ท่ีมีการเรียนเรียนเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบได 
6. สามารถบันทึก และแกไขผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียน อาทิ ผานการตรวจสอบ ไมผานการตรวจสอบ 

เปนอยางนอย 
7. สามารถคนหาผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนได 
8. สามารถแสดงผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนได  
9. สามารถอนุมัติผลเรื่องรองเรียนหลังจากมีการคัดกรองและตรวจสอบเรียบรอยแลว 
10. สามารถเชื่อมโยงขอมูลท่ีมีการตรวจสอบความถูกตอง และผานการอนุมัติกับฐานขอมูลยาเสพติดท่ี

เก่ียวของ 
11. สามารถแสดงผลขอมูลการรับเรื่องรองเรียนยาเสพติด ขอมูลท่ีไมผานการตรวจสอบ      และขอมูลท่ี

ผานการตรวจสอบเรียบรอยแลวในรูปแบบหนาจอ และรายงาน ไดเปนอยางนอย 
12. สามารถใชงานไดงาย และเรียนรูการใชงานไดรวดเร็ว 
13. มีหนาจอการทํางาน (Menu) ท่ีงายตอการใชงาน ในลักษณะ GUI (Graphical User Interface) เชน 

หนาจอคนหาขอมูล หนาจอสั่งประมวลผลรายงาน เปนตน โดยสามารถกําหนดรูปแบบหนาจอการ
ทํางาน (Menu) ในระดับผูใชงาน (User) ไดเปนอยางนอย 

14. สามารถแสดงผลไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไดเปนอยางนอย 
 

APP8 ระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews)มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 
1. สามารถบันทึก และแกไขกลุมขอมูลขาวแตละประเภทได 
2. สามารถคนหากลุมขอมูลขาวแตละประเภทได 
3. สามารถแสดงผลกลุมขอมูลขาวแตละประเภทได 
4. สามารถบันทึก และแกไขขอมูลขาวแตละประเภทได อาทิ ขอมูลการจับกุม และขอมูลการรองเรียน ได

เปนอยางนอย 
5. สามารถคนหาขอมูลขาวแตละประเภทได อาทิ ขอมูลการจับกุม และขอมูลการรองเรียน ไดเปนอยาง

นอย 
6. สามารถแสดงผลขอมูลขาวแตละประเภทได อาทิ ขอมูลการจับกุม และขอมูลการรองเรียน ไดเปน

อยางนอย 
7. สามารถบันทึก และแกไขขอมูลสวนกลางสําหรับเชื่อมโยงใหมีการใชงานไดอยางสะดวด รวดเร็ว อาทิ 

ขอมูลยาเสพติด ขอมูลบุคคล ขอมูลพ้ืนท่ี ไดเปนอยางนอย 
8. สามารถคนหาขอมูลสวนกลางสําหรับเชื่อมโยงใหมีการใชงานไดอยางสะดวด รวดเร็ว อาทิ ขอมูลยา

เสพติด ขอมูลบุคคล ขอมูลพ้ืนท่ี ไดเปนอยางนอย 
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9. สามารถแสดงผลขอมูลสวนกลางสําหรับเชื่อมโยงใหมีการใชงานไดอยางสะดวด รวดเร็ว อาทิ ขอมูลยา

เสพติด ขอมูลบุคคล ขอมูลพ้ืนท่ี ไดเปนอยางนอย 

10. สามารถคนหาขอมูลกลุมขอมูลขาว และขอมูลขาว เปนอยางนอย และใหมีแสดงจํานวนรายการท่ี

คนพบ และขอมูลท่ีคนพบได 

11. สามารถบันทึก และแกไขขอมูล อาทิ ขอมูลการรองเรียน ขอมูลผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน 

ขอมูลประวัติการจับกุม ขอมูลแผนประทุษกรรม เปนอยางนอย ในรูปแบบท่ีงายตอการใชงาน 

12. สามารถคนหาขอมูล อาทิ ขอมูลการรองเรียน ขอมูลผลการดําเนินการตอเรื่องรองเรียน ขอมูลประวัติ

การจับกุม ขอมูลแผนประทุษกรรม เปนอยางนอย ในรูปแบบท่ีงายตอการใชงาน 

13. สามารถตรวจสอบความซํ้าซอนของการบันทึกขอมูลประวัติการจับกุมในระบบ NCR กอนจะมีการ

บันทึกขอมูลประวัติการจับกุมในระบบ DN อัตโนมัติทุกครั้ง 

14. สามารถบันทึกขอมูลแผนประทุษกรรมใหมีการเชื่อมโยงกับขอมูลท่ีเก่ียวของได 

15. สามารถคนหาขอมูลแผนประทุษกรรมได 

16. สามารถแสดงผลขอมูลแผนประทุษกรรม ในรูปแบบหนาจอ และรายงานตามท่ีผูใชงานตองการได 

17. สามารถแสดงผลหนาจอตาง ๆ ไดเพียงหนาจอการทํางานเดียว  

 

APP9 ระบบการพัฒนางานสืบสวนเครือขายมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. การปรับปรุงระบบทะเบียนประวัติบุคคลผูตองสงสัยและผูถูกจับกุมในคดียาเสพติด (SP) ระบบ

ขาวสารยาเสพติด (RI) ระบบทะเบียนคดียาเสพติด (NCR) ระบบการขาวยาเสพติด (DrugNews) และ

ระบบตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด (ASSET) เพ่ิมเติมดังนี้เปนอยางนอย 

1.1 บันทึก/แกไขขอมูลเพ่ือใหสามารถนําขอมูลไปสรางความสัมพันธได หรือใหอยูในรูปแบบสามารถ

นําไปเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลได 

1.2 ปรับปรุงการบันทึกขอมูลเพ่ือใหสามารถนําขอมูลไปสรางความสัมพันธได หรือใหอยูในรูปแบบ

สามารถนําไปเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลได 

1.3 เชื่อมโยงเพ่ือสงขอมูลภายในคดี และระหวางคดีตาง ๆ ในรูปแบบท่ีสามารถนําไปประมวลผลได 

2. การเชื่อมโยงคดีและวิเคราะหผลทางคดี 

2.1 สามารถรองรับการเรียกใชงานผาน Web Browser 

2.2 สามารถกําหนดเง่ือนไขในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Validation) โดยใหระบบ

ตรวจสอบ ณ หนาจอนําเขาขอมูล 

2.3 สามารถประมวลผล เพ่ือแสดงความสัมพันธในระดับตาง ๆ ระหวางคดีได 

2.4 สามารถประมวลผล เพ่ือแสดงรายละเอียดประเภทของความสัมพันธ อาทิ ประเภทของการ

ตรวจสอบ อัตราสวนระดับของความสัมพันธ  

2.5 สามารถ คนหา ประมวลผล และแสดงผลการเชื่อมโยงคดีและวิเคราะหผลทางคดีในรูปแบบ

รายงาน และรูปแบบแผนผัง โดยการคนการจําแนกตามเง่ือนไขตาง ๆ อาทิ จําแนกตามคดี 

ประเภทของความสัมพันธ/ความเชื่อมโยง ไดเปนอยางนอย 
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2.6 ผูใชงานสามารถปรับแตงรูปแบบรายงานการเชื่อมโยงคดีและวิเคราะหผลทางคดี ในรายงาน 

เพ่ือความสวยงานกอนการบันทึก และจัดพิมพได 

2.7 สามารถ Export รายงานตาง ๆ ขอมูลใหอยูรูปแบบ Spreadsheet, Text,Word, XML และ 

Visio ไดเปนอยางนอย 

2.8 สามารถแจงเตือนใหผูใชงานรับทราบ หากพบขอมูลวามีความสอดคลอง และมีความสัมพันธกัน 

 

APP10 ระบบสารสนเทศยาเสพติดบนอุปกรณส่ือสารเคล่ือนท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. สามารถกําหนดสิทธิ์ในการเขาใชงานระบบ และการเขาถึงขอมูลในระดับท่ีแตกตางกันได อาทิ สิทธิ์ใน

การใชงานฟงกชั่นตางๆ สิทธิ์การเรียกดูขอมูลและรายงานตางๆ สิทธิ์ในการยกเลิกรายการได 

2. สามารถบันทึก ตรวจสอบการทํางานของผูใชงาน และโปรแกรมในข้ันตอนตางๆ ตามท่ีสํานักงาน 

ป.ป.ส. กําหนด อาทิ  วัน เวลา และสถานท่ี รายละเอียดการใชงาน ในระบบโดยเก็บอยูในรูปแบบของ 

Log ท่ีแสดงรายการใหเขาใจได 

3. สามารถปดการใชงานระบบ (Log Out) อัตโนมัติเม่ือไมมีการใชงานตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. 

กําหนด 

4. สามารถกําหนดระยะเวลาในการหมดอายุของ User และ Password ได 

5. สามารถควบคุมให User เปลี่ยนรหัสผานตามระยะเวลาท่ีสํานักงาน ป.ป.ส. กําหนด 

6. สามารถใชงานไดงายและเรียนรูการใชงานไดรวดเร็ว 

7. สามารถทํางานหลายๆ อยางพรอมกันได (Multi Session) 

8. ในการเรียกดูขอมูล สามารถเรียกดูขอมูลเปนรายละเอียดยอยของแตละรายการได (Drill Down) 

9. มีหนาจอการทํางาน (Menu) ท่ีงายตอการใชงาน ในลักษณะ GUI (Graphical User Interface) เชน 

หนาจอคนหาขอมูล หนาจอสั่งประมวลผลรายงาน เปนตน โดยสามารถกําหนดรูปแบบหนาจอการ

ทํางาน (Menu) ในระดับผูใชงาน (User)  

10. สามารถแสดงผลไดท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

11. สนับสนุนการปฏิบัติการบนระบบ Android และ iOS  

12. มีระบบการสั่ งพิมพ เอกสารจาก  Application และสามารถ Export ขอมูลรายงานในรูปแบบ 

Spreadsheet และ PDF ได 

13. สามารถ Import และ Export ขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ Spreadsheet TextWord XML และอ่ืน ๆ 

14. สามารถคนหาขอมูลพ้ืนฐานบุคคล อาทิ ชื่อ-นามสกุลไทย ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ เลขท่ีบาน ท่ีอยู เลข

ประจําตัวประชาชน วดป.เกิด เพศ สัญชาติ ไดเปนอยางนอย 

15. สามารถคนหาขอมูลทะเบียนประวัติผูตองสงสัย และผูถูกจับกุมในคดียาเสพติด ขอมูลผูผลิต ขอมูลผูคา 

ขอมูลนายทุน ขอมูลผูขนสง และผูท่ีเก่ียวของกับคดียาเสพติดไดเปนอยางนอย 

16. สามารถคนหาสถานะของคดียาเสพติด อาทิ การจับกุม การสอบสวน การตรวจพิสูจนสารเสพติด และผลการ

ดําเนินคดีชั้นอัยการ-ศาลและการรับโทษ  การขอรับเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติดไดเปนอยางนอย 

17. สามารถคนหาการขาวพ้ืนท่ี อาทิ พ้ืนท่ีผลิต นําเขา/ลําเลียง สงออก การคา และราคายาเสพติด                 

ไดเปนอยางนอย  
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SW1 ซอฟตแวรระบบจัดการฐานมีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
1. เปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธท่ีสนับสนุนการทํางานแบบออบเจ็กต รีเลชั่นนอล (Object-

Relational Database Management System) หรือ  แบบรี เลชั่ นนอล  (Relational Database 
Management System) 

2. สามารถใชงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server หรือ Solaris หรือ HP-UX หรือ Linux หรือ 
UNIX ไดเปนอยางนอย 

3. สนับสนุนการทํางานบนเครือขาย TCP/IP ไดเปนอยางนอย 
4. เปนระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS: Database Management System) ซ่ึงสามารถรองรับผูใชงานท่ี

เขามาใชงานฐานขอมูลพรอมกันหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน  
5. มีความสามารถในการสํารองขอมูล(Backup) และสามารถคืนสภาพฐานขอมูล (Recovery) ฐานขอมูล

ขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. มีระบบ Database Trigger ซ่ึงจัดการโดย DBMS และสามารถเก็บ Stored Procedures สําหรับ 

Trigger ดังกลาวไวท่ีฐานขอมูล 
7. ตองสามารถเก็บขอมูลท่ีอยูในรูปแบบ BLOBs (Binary Large Objects) ไวในฐานขอมูลได 
8. เปนระบบฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการเก็บขอมูลดวยระบบ Unicode 
9. สนับสนุนการเชื่อมตอ/ติดตอกับฐานขอมูลดวยเทคนิคตาง ๆ อยางนอย ดังนี้ 

9.1 Open Database Connectivity (ODBC)  
9.2 ADO.NET  
9.3 Java Database Connectivity (JDBC) 
9.4 SQL 
9.5 XML 

10. มีเครื่องมือสําหรับบริการจัดการระบบเปนแบบ GUI ชวยใหสามารถใชงานไดงาย 
11. มีเครื่องมือในการสราง Web Application อยางงายๆ โดยสามารถพัฒนาและใชงานผาน Web 

Browser  
12. สามารถทํา Resumable Space Allocation ได ซ่ึงผูดูแลระบบสามารถหยุดการทํางานใหญ ๆ ของ

ฐานขอมูล เชน การทํา Batch Update และการ Load Data ไวชั่วคราวได โดยไมกระทบการทํางาน
ตามปกติของฐานขอมูล ตัวอยาง เชน การหยุดการทํางานเหลานั้นไวชั่วคราว เนื่องจากประสบปญหา
การมีเนื้อท่ีวางเหลือไมพอ ท้ังนี้เพ่ือใหผูดูแลระบบ สามารถแกไขปญหาแลวจึงกลับมาใหระบบทํางาน
ดังกลาวตอไปไดจาก ณ จุดท่ีถูกหยุดไว 

13. สามารถสนับสนุนการทํางานฐานขอมูลแบบกระจาย (Distributed Database) ดังนี้ 
13.1 Automatic Two-Phase Commit โดยไมตองเขียนโปรแกรม 
13.2 ตองสามารถมองฐานขอมูลท่ีอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตางเครื่องกันเสมือนหนึ่งเปนฐานขอมูล

บนเครื่องคอมพิวเตอรเดียวกัน 
13.3 สามารถทําการ Replicate ขอมูลระหวางระบบฐานขอมูลไดในรูปแบบ Synchronous และ 

Asynchronous และสามารถแกปญหาความขัดแยงของขอมูล (Conflict) 
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14. )มีการบริการหลังการขายจากเจาของผลิตภัณฑ 
15. สามารถทําการเก็บขอมูลและแสดงผลไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีระบบจัดเรียงลําดับภาษาไทย

โดยเรียงลําดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานโดยโปรแกรมในการเรียงลําดับ (Sort) จะมีอยูใน 
Kernel ของระบบจัดการฐานขอมูลตามมาตรฐานสมอ. 620-2533 

16. มี Transaction Management ท่ีมีคุณสมบัติดังนี้ 
17. สามารถทําการ Lock ขอมูลไดในระดับ Row,Table และ Database ได 
18. สามารถทําการ Roll Back และ Roll Forward Transaction ได 
19. มี Transaction Log และมีการบันทึกขอมูลการเปลี่ยนแปลง Database ทุกครั้ง 
20. มีการบริการหลังการขายจากเจาของผลิตภัณฑ โดยมีใบรับรองจากเจาของผลิตภัณฑ 

 
SW2 ซอฟตแวรเพ่ือการบูรณาการขอมูล (Enterprise Service Bus) มีคุณลักษณะอยางนอย ดังนี้ 

1. สนับสนุนการพัฒนาตามสถาปตยกรรม Service Oriented Architecture (SOA) 
2. สนับสนุนการเชื่อมตอแบบตาง ๆ ดังนี้ SOAP, File, FTP, secureFTP, HTTP(s), JMS, Email (POP, 

SMTP และ IMAP) และ EJB/RMI 
3. รองรับการรับสงขอมูลในรปูแบบดังตอไปนี้ 

3.1 E-mail และ Email with attachments 
3.2 JMS with headers 
3.3 MFL (Message Format Language) 
3.4 Raw Data 
3.5 Text 
3.6 SOAP และ SOAP with attachments 
3.7 XML และ XML with attachments 

4. มีเครื่องมือสําหรับการพัฒนา Service integration ท่ี เปน GUI ผาน Web browser โดยไมตอง 
coding 

5. มีรูปแบบการทํา Transformation โดยใชมาตรฐาน XSLT, Xqueryและ XPath 
6. มีความสามารถในการสงและรับขอมูล ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด หรือเนื้อหาของขอมูลในรูปแบบ 

Dynamic Content Based Routing 
7. มีเครื่องมือ Editor ในลักษณะ visual สําหรับ WSDL, XQuery mapper, XSD schema 
8. มีเครื่องมือในการทํา Mapping โดยวิธี drag-and-drop 
9. ตองสามารถรับประกันความสําเร็จในการสงขอมูล (Guaranteed message delivery) 
10. มี Monitoring dashboard สําหรับการตรวจสอบ System Health, Problem และ Performance 

ของระบบ 
11. ผูดูแลระบบสามารถกําหนด SLA (Service Level Agreement) เพ่ือ monitor ระบบ เชน Success 

rate, Error count, Failover count และ Response time เปนตน และสามารถแจงเตือนปญหา
ผาน Email 

12. มี Change center เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง configuration และดูความสัมพันธของ resource 
ตางๆ ในระบบ (Resource dependency) 
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13. สามารถทํา Auditing, Tracking และจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง configuration ตางๆ ได 

14. ตองรองรับและเปนไปตามมาตรฐานดังตอไปนี้ 

14.1 WS-Security 

14.2 WS-Policy 

14.3 SAML 

14.4 WS-Reliable Messaging 

14.5 WS-Addressing 

14.6 WS-I Basic Profile 

14.7 Service Component Architecture (SCA) 

14.8 J2EE Connector Architecture (JCA) 

15. มีคุณสมบัติการทํา Throttling เพ่ือกําหนด Maximum concurrency and Queuing สําหรับจํากัด

การเขาถึง service ปลายทาง ไมใหมี load การทํางานมากเกินไป 

16. สนับสนุนการทํา Message load balancing, failover และ retry 

17. มีระบบ Security เพ่ือควบคุมการเขาถึง service ดวยการทํา Authentication และ Authorization 

18. สามารถทํางานรวมกับฐานขอมูลตางๆ เชน Oracle DB, SQL Server, Sybase และ DB2 เปนตน 

19. รองรับการพัฒนา Custom Transport เพ่ิมเติม สําหรับการเชื่อมตอไปยังระบบอ่ืนๆ ไดในอนาคต 
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อุปกรณเคล่ือนท่ี 
 
TB1 เครื่อง Tablet มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. ตองมีหนวยประมวลผลกลางความเร็วไมนอยกวา 1 GHz 
2. ตองมีหนวยความจําหลัก (RAM) ไมนอยกวา 512 MB 
3. ตองมีจัดเก็บขอมูล ขนาดไมนอยกวา 16 GB 
4. ตองมีจอภาพแบบ LED ขนาดไมเกิน10.1นิ้ว สามารถแสดงผลไดท่ีความละเอียดไมนอยกวา 1024x768 

pixel พรอมระบบสัมพัสพรอมกันหลายจุด 
5. ตองมีแบตเตอรี่แบบติดตั้งภายใน (Built-in) ขนาดไมนอยกวา 25 Watt-hour 
6. ตองมีกลองถายภาพความละเอียด กลองหนา (Front camera) อยางนอย0.3 Megapixel และกลอง

หลัง (Back camera) อยางนอย 3 Megapixel 
7. ตองมีการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรไรสาย (WLAN หรือ Wi-Fi) ตามมาตรฐาน IEEE 802.11a 

/b/g/n 
8. ตองมีการเชื่อมตออุปกรณไรสายตามมาตรฐาน Bluetooth 2.1เปนอยางนอย 
9. ตองมีลําโพงและไมโครโฟนในตัว และมีกระเปาสําหรับใสเครื่อง 
10. ตองมีระบบปฏิบัติการรุนลาสุดท่ีสามารถสนับสนุนการทํางานของเครื่องได 

 
อุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
 
VM1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบรวมศูนยชนิดท่ี 1 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีสถาปตยกรรมแบบ Blade Server 
2. ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้ 

2.1 สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Half-Height Blade Server ท่ีมีสถาปตยกรรมแบบ 
x86-based ไดไมนอยกวา 8 เครื่อง 

2.2 มี Virtual Connect Module ท่ีใชในการเชื่อมตอแบบ Ethernet ความเร็วอยางนอย 10 Gb 
จํานวนไมนอยกวา 1 Module 

2.3 มี Interconnect Module จํานวนไมนอยกวา 2 Module โดยแตละ Module สามารถรองรับ
การเชื่อมตอแบบ Fiber Channel ขนาดความเร็วของการรับสงขอมูลไมนอยกวา 8Gb/s แบบ 
Downlink จํานวนไมนอยกวา 16 พอรต และแบบ Uplink จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต 

2.4 มีระบบการจายไฟฟาแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรแมขายชนิด Blade เต็มตู 

3. มี Blade Server ที่มีสถาปตยกรรมแบบ x86-based จํานวนไมนอยกวา 3 เครื่อง โดยแตละเครื่อง 

มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้ 
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3.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Eight-Core หรือดีกวา และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม

นอยกวา 2.7GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 
3.2 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 64 GB 
3.3 มีฮารดดิสกแบบ SAS ขนาดไมนอยกวา 146 GB จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

4. มีระบบปฏิบัติการ VMware vSphere5 รุน Enterprise Plus หรือเวอรชั่นลาสุด ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมายและมีจํานวนสิทธิการใชงาน (CPU License) ครบตามจํานวน CPU   

5. มีซอฟตแวรสําหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Virtualization แบบรวมศูนย vCenter 
รุน Standard หรือเวอรชั่นลาสุด ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

6. มีหนังสือคูมือการใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
7. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1ป 

 
VM2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบรวมศูนยชนิดท่ี 2 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีสถาปตยกรรมแบบ SPARC-based 
2. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Eight-Core หรือดีกวา และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

กวา 3.0GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 64 GB 
4. มีฮารดดิสกแบบ SAS ขนาดไมนอยกวา 600 GB จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย 
5. มีพอรตแบบ FC 8 Gb จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต พรอมสายเชื่อมตอแบบ Fiber จํานวนไม

นอยกวา 4 เสน 
6. มีพอรตแบบ 10 Gb จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต พรอมสายเชื่อมตอแบบ Fiber จํานวนไมนอยกวา 

4 เสน 
7. มีพอรตแบบ 1 GbE  แบบ RJ 45 จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต 
8. มีระบบปฏิบัติการ Solaris 10 หรือเวอรชั่นลาสุด ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
9. มีซอฟตแวร Solaris Cluster รุน Enterprise หรือเวอรชั่นลาสุด ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

จํานวนไมนอยกวา 8 License 
10. มีหนังสือคูมือการใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
11. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1ป 

 
VM3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบรวมศูนยชนิดท่ี 3 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีสถาปตยกรรมแบบ SPARC-based 
2. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Eight-Core หรือดีกวา และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

กวา 3.0GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 64 GB 
4. มีฮารดดิสกแบบ SAS ขนาดไมนอยกวา 300 GB จํานวนไมนอยกวา 6 หนวย 
5. มีพอรตแบบ FC จํานวนไมนอยกวา 6 พอรต พรอมสายเชื่อมตอแบบ Fiber จํานวนไมนอยกวา 

6 เสน 
6. มีพอรตแบบ 10 Gb จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต พรอมสายเชื่อมตอแบบ Fiber จํานวนไมนอยกวา 

4 เสน 
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7. มีระบบปฏิบัติการ Solaris 10 หรือเวอรชั่นลาสุด ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย  
8. มีหนังสือคูมือการใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
9. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1ป 

 
VM4 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบรวมศูนยชนิดท่ี 4 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีสถาปตยกรรมแบบ SPARC-based 
2. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Eight-Core หรือดีกวา และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

กวา 3.0GHz จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย 
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 128 GB 
4. มีฮารดดิสกแบบ SAS ขนาดไมนอยกวา 300 GB จํานวนไมนอยกวา 8 หนวย 
5. มีพอรตแบบ 10 Gb จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต พรอมสายเชื่อมตอแบบ Fiber จํานวนไมนอยกวา 

4 เสน 
6. มีระบบปฏิบัติการ Solaris 10 หรือเวอรชั่นลาสุด ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
7. มีหนังสือคูมือการใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
8. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1ป 

 
VM5 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายแบบรวมศูนยชนิดท่ี 5 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีสถาปตยกรรมแบบ SPARC-based 
2. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Eight-Core หรือดีกวา และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

กวา 3.0GHz จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย 
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 128 GB 
4. มีฮารดดิสกแบบ SAS ขนาดไมนอยกวา 300 GB จํานวนไมนอยกวา 8 หนวย 
5. มีพอรตแบบ FC จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต พรอมสายเชื่อมตอแบบ Fiber จํานวนไมนอยกวา 

4 เสน 
6. มีพอรตแบบ 10 Gb จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต พรอมสายเชื่อมตอแบบ Fiber จํานวนไมนอยกวา 

4 เสน 
7. มีระบบปฏิบัติการ Solaris 10 หรือเวอรชั่นลาสุด ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 
8. มีหนังสือคูมือการใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
9. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1 ป 

 
R1 ตู Rack มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เปนตู RACK 19 นิ้ว มีขนาดความกวางเพียงตอความตองการของเครื่องแมขายและอุปกรณท่ีนําเสนอ 
หรือมีขนาดความลึกไมนอยกวา 100 ซม. และความสูงขนาด 42U 

2. มีรางไฟไมนอยกวา 12 ชอง พรอมใชงาน 
3. มีลอ 4 ลอและขาคํ้ายัน 4 ขา 
4. รับประกันคุณภาพพรอมท้ังความชํารุดบกพรองตามสภาพการใชงานโดยตัวแทนผูผลิตหรือจําหนายใน

ประเทศไทย ไมนอยกวา 1 ป แบบใหบริการ ณ สถานท่ีติดตั้ง 
5. มีหนังสือคูมือการใชงาน เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
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ST1 อุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดท่ี 1 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. อุปกรณ Storage มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 
1.1 รองรับการทํางานรวมกับอุปกรณกระจายสัญญาณ (SAN Switch) ท่ีมีการเชื่อมตอกับอุปกรณตาง 

ๆ ดวยมาตรฐาน Fiber Channel ได 
1.2 มีพอรตแบบ Fiber Channel ความเร็วไมนอยกวา 8Gb/s จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต 

และตองเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ SAN Switch โดยใชมาตรฐานการเชื่อมแบบ 
Fiber Channel หรือดีกวา 

1.3 มีพอรตแบบ 10 GbE จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต 
1.4 อุปกรณภายในตู Storage ตั้งแต Controller, อุปกรณการทําความเย็น หรืออุปกรณการจายไฟ

จะตองเปนแบบ Redundancy 
1.5 มีฮารดดิสกแบบ SAS ขนาดความจุหลังทํา RAID รวมไมนอยกวา 20 TB  
1.6 อุปกรณ Storage ที่จัดหาตองรองรับการทําสําเนาขอมูล (Replication) ระหวาง อุปกรณ

จัดเก็บขอมูลรุน/แบบ FAS3160  เดิมของสํานักงาน ป.ป.ส. กับ Storage ท่ีนําเสนอนี้  โดยผาน
ระบบเครือขายแบบ WAN หรือ LAN ได 

2. อุปกรณ SAN Switch รองรับมาตรฐานการเชื่อมตอแบบ Fiber Channel ความเร็วไมนอยกวา 8Gb/s 
จํานวน 24 พอรต จํานวน 2 ชุด 

3. อุปกรณ Switch รองรับมาตรฐานการเชื่อมตอแบบ SFP ความเร็วไมนอยกวา 10GbE จํานวน 20 
พอรต จํานวน 2 ชุด 

4. มีหนังสือคูมือการใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
5. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1 ป 

 
ST2 อุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดท่ี 2 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. หนวยบันทึกขอมูลแบบ SATA ท่ีมีขนาด  3.5 นิ้ว และ มีความเร็วรอบไมตํ่ากวา 7,200 RPM และตอง
มีขนาดความจุตอหนวยไมต่ํากวา 2TB  จํานวน 12 หนวย โดยมีความจุรวมหลังทํา RAID ไมนอย
กวา 12 TB 

2. อุปกรณตองสามารถทํางานรวมกับอุปกรณจัดเก็บขอมูลรุน/แบบ FAS3160 ของสํานักงาน ป.ป.ส. ใช
งานในปจจุบัน 

3. ในกรณีท่ีจําเปนตองมีอุปกรณเพ่ิมเติม ผูจําหนายตองดําเนินการจัดหา และติดตั้งใหสามารถใชงานได 
4. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1 ป 

 
ST3 อุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดท่ี 3 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. อุปกรณ Storage มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 
1.1 รองรับการทํางานรวมกับอุปกรณกระจายสัญญาณ (SAN Switch) ท่ีมีการเชื่อมตอกับอุปกรณตาง 

ๆ ดวยมาตรฐาน Fiber Channel ได 
1.2 มีพอรตแบบ Fiber Channel ความเร็วไมนอยกวา 8Gb/s จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต และตอง

เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ SAN Switch โดยใชมาตรฐานการเชื่อมแบบ Fiber 
Channel หรือดีกวา 
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1.3 มีพอรตแบบ 10 GbE จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต 
1.4 อุปกรณภายในตู Storage ตั้งแต Controller, อุปกรณการทําความเย็น หรืออุปกรณการจายไฟ

จะตองเปนแบบ Redundancy 
1.5 มีฮารดดิสกแบบ SAS ขนาดความจุหลังทํา RAID รวมไมนอยกวา 20 TB  
1.6 อุปกรณ Storage ที่จัดหาตองรองรับการทําสาํเนาขอมูล (Replication) ระหวาง Storage ผาน

ระบบเครือขายแบบ WAN หรือ LAN ได 
2. มีหนังสือคูมือการใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
3. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1 ป 

 
ST4 อุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดท่ี 4 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. อุปกรณ Storage มีคุณสมบัติอยางนอย ดังนี้ 
1.1 รองรับการทํางานรวมกับอุปกรณกระจายสัญญาณ (SAN Switch) ท่ีมีการเชื่อมตอกับอุปกรณตาง 

ๆ ดวยมาตรฐาน Fiber Channel ได 
1.2 มีพอรตแบบ Fiber Channel ความเร็วไมนอยกวา 8Gb/s จํานวนไมนอยกวา 8 พอรต และตอง

เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ SAN Switch โดยใชมาตรฐานการเชื่อมแบบ Fiber 
Channel หรือดีกวา 

1.3 มีพอรตแบบ 10 GbE จํานวนไมนอยกวา 4 พอรต 
1.4 อุปกรณภายในตู Storage ตั้งแต Controller, อุปกรณการทําความเย็น หรืออุปกรณการจายไฟ

จะตองเปนแบบ Redundancy 
1.5 มีฮารดดิสกแบบ SAS ขนาดความจุหลังทํา RAID รวมไมนอยกวา 10 TB  
1.6 อุปกรณ Storage ท่ีจัดหาตองรองรับการทําสําเนาขอมูล (Replication) ระหวาง Storage ผาน

ระบบเครือขายแบบ WAN หรือ LAN ได 
2. มีหนังสือคูมือการใชงานเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
3. รับประกันการใชงานและความชํารุดบกพรองอยางนอย 1 ป 

 
PC1 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ชนิดท่ี 1 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Core 2 Duo หรือเทียบเทา มีความเร็วในการทํางานไมต่ํา
กวา 2.6 GHz หรือสูงกวา โดยมี Cache Memory ขนาดไมต่ํากวา 4 MB 

2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 4 GB และสามารถขยายไดไมนอยกวา 8 GB  
3. มีหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) แบบ Serial ATA Hard Disk หรือดีกวา ขนาดความจุขอมูลไมนอยกวา 

250 GB ความเร็ว 7,200 รอบตอนาที จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  
4. มีเครื่องบันทึกแผนดีวีดี (DVD +/- RW) หรือดีกวา ความเร็วในการทํางานไมต่ํากวา 16x 
5. มีคียบอรดมาตรฐาน ประกอบดวยแปนพิมพไมนอยกวา 104 แปน ท่ีมีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ตัวเลข และเครื่องหมายอ่ืนๆ ติดอยูบนแปนพิมพแบบถาวร (Screen on cap) 
6. มี Scroll Mouse แบบ USB Optical ท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. มีส วนประมวลผลการแสดงภาพ (Graphic Processing Unit) มีหนวยความจําสําหรับกราฟฟค

โดยเฉพาะไมต่ํากวา 512 MB 
8. มีสวนควบคุมเสียง (Sound Controller) 

9. มีสวนควบคุมการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Controller) คุณสมบัติ ไมต่ํากวา Gigabit 

Ethernet 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 จํานวนไมนอยกวา 1 ports 
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10. มี USB จํานวนไมนอยกวา 4 ports 

11. มีระบบปฏิบัติการแบบ Microsoft Windows 7 Professional หรือรุนลาสุดท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย 

12. มีจอภาพสี LCD ขนาดไมต่ํากวา 17 นิ้ว และสามารถแสดงผลไดที่ความละเอียดสูงสุดไมตํ่ากวา 

1280x1024 จุด ท่ีความถ่ีสูงสุดไมนอยกวา 75 Hz 

13. มีสวนเชื่อมตอเพ่ือการแสดงภาพท่ีสําคัญประกอบดวย VGA และ DVI เปนอยางนอย 

14. อุปกรณมาตรฐานทุกชิ้น ไดแก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร คียบอรด Mouse และจอภาพ ตองเปน

ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันท้ังหมด 

15. รับประกันคุณภาพพรอมท้ังความชํารุดบกพรองตามสภาพการใชงานโดยตัวแทนผูผลิตหรือจําหนายใน

ประเทศไทย ไมนอยกวา 1 ป แบบใหบริการ ณ สถานท่ีติดตั้ง 

16. บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีระบบ Online Support ท่ีใหบริการ Download คูมือ Driver 

ผานทางระบบ Internet 

 

PC2 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย ชนิดท่ี 2 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Core 2 Duo หรือเทียบเทา มีความเร็วในการทํางานไมต่ํา

กวา 2.2 GHz  

2. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ขนาดไมนอยกวา 1 GB และสามารถขยายไดไมนอยกวา 4 GB  

3. มีหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) แบบ Serial ATA Hard Disk หรือดีกวา ขนาดความจุขอมูลไมนอยกวา 

250 GB ความเร็ว 7,200 รอบตอนาที จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

4. มีเครื่องอานและบันทึกแผนดีวีดี (DVD-RW) หรือดีกวาจํานวนอยางนอย 1 หนวย 

5. มีคียบอรดมาตรฐาน ประกอบดวยแปนพิมพไมนอยกวา 104 แปน ท่ีมีตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

ตัวเลข และเครื่องหมายอ่ืนๆ ติดอยูบนแปนพิมพแบบถาวร (Screen on cap) 

6. มี Scroll Mouse แบบ USB Optical ท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7. มีส วนประมวลผลการแสดงภาพ (Graphic Processing Unit) มีหนวยความจําสําหรับกราฟฟค

โดยเฉพาะไมต่ํากวา 128 MB 

8. มีสวนควบคุมเสียง (Sound Controller) 

9. มีสวนควบคุมการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Controller) คุณสมบัติ ไมต่ํ ากวา Gigabit 

Ethernet 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 จํานวนไมนอยกวา 1 ports 

10. มี USB จํานวนไมนอยกวา 4 ports 

11. มีระบบปฏิบัติการแบบ Microsoft Windows 7 Professional หรือรุนลาสุดท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย 

12. มีจอภาพสี LCD ขนาดไมต่ํากวา 17 นิ้วและสามารถแสดงผลไดที่ความละเอียดสูงสุดไมต่ํากวา 

1280x1024 จุด  

13. อุปกรณมาตรฐานทุกชิ้น ไดแก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร คียบอรด Mouse และจอภาพ ตองเปน

ผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันท้ังหมด 
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14. รับประกันคุณภาพพรอมท้ังความชํารุดบกพรองตามสภาพการใชงานโดยตัวแทนผูผลิตหรือจําหนายใน

ประเทศไทย ไมนอยกวา 1 ป แบบใหบริการ ณ สถานท่ีติดตั้ง 

15. บริษัทผูผลิตเครื่องคอมพิวเตอรจะตองมีระบบ Online Support ท่ีใหบริการ Download คูมือ Driver 

ผานทางระบบ Internet 

 

NB1 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ชนิดท่ี 1 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. หนวยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ Core 2 Duo มีความเร็วไมนอยวา 2.4 GHz 

2. หนวยความจํา L2 cache ขนาดไมนอยกวา 3 MB 

3. มีจอภาพขนาดไมมากกวา 12.1 นิ้ว ชนิด WXGA ความละเอียดไมนอยกวา 1280x800 pixels 

4. มีหนวยความจําหลัก (Memory) ขนาดไมนอยกวา 4 GB 

5. มีหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) มีความจุไมนอยกวา 250 GB แบบ SATA หรือดีกวา 

6. มีเครื่องอาน-เขียนแผนขอมูล ชนิด DVD ติดตั้งภายในตัวเครื่อง 

7. มี Scroll Mouse แบบ USB Optical ท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8. มีส วนประมวลผลการแสดงภาพ (Graphic Processing Unit) มีหนวยความจําสําหรับกราฟฟค

โดยเฉพาะไมต่ํากวา 256 MB  

9. มีสวนควบคุมเสียง (Sound Controller) 

10. มีชองทางการสื่อสาร (Communication) ติดตั้งภายในเครื่อง (Internal) อยางนอย ดังนี้ 

10.1 Network Card Interface (LAN) แบบ 10/100/1000 Mbps 

10.2 Wireless Connectivity (WLAN) แบบ 802.11a/b/g 

10.3 Modem 56 Kbps V.92 

10.4 Bluetooth 

11. มี USB จํานวนไมนอยกวา 3 ports 

12. มีระบบปฏิบัติการแบบ Microsoft Windows 7 Professional หรือรุนลาสุดท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย 

13. รับประกันตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นท่ีเกิดจากการใชงานปกติในระยะเวลา 1 ป 

14. มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาในแผนซีดีหรือดีวีดี 

15. มีกระเปาเพ่ือบรรจุเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย 

16. มีโปรแกรมท่ีมีสิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดีหรือแผน RECOVERY หรือโปรแกรม 

RECOVERY คูมือและแผนซีดีหรือดีวีดี 

17. บริ ษัทผู ผลิต เครื่อ งคอมพิวเตอรแบบพกพาจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ท่ี ใหบริการ 

DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรพกพาผานทาง Internet 

 

NB2 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ชนิดท่ี 2 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Mobile Technology และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 

2.0GHz 

2. มีจอภาพขนาดไมมากกวา 13 นิ้ว ชนิด WXGA หรือดีกวาความละเอียดไมนอยกวา 1024x768 pixels 
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3. มีหนวยความจําหลัก (Memory) ขนาดไมนอยกวา 1 GB 
4. มีหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) มีความจุไมนอยกวา 250 GB แบบ SATA หรือดีกวา 
5. มีเครื่องอาน-เขียนแผนขอมูล ชนิด DVD ติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
6. มี Scroll Mouse แบบ USB Optical ท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
7. มีส วนประมวลผลการแสดงภาพ (Graphic Processing Unit) มีหนวยความจําสําหรับกราฟฟค

โดยเฉพาะไมต่ํากวา 128 MB 
8. มีสวนควบคุมเสียง (Sound Controller) 
9. มีชองทางการสื่อสาร (Communication) ติดตั้งภายในเครื่อง (Internal) อยางนอย ดังนี้ 

9.1 Network Card Interface (LAN) แบบ 10/100/1000 Mbps 
9.2 Wireless Connectivity (WLAN) แบบ 802.11a/b/g 
9.3 Modem 56 Kbps V.92 
9.4 Bluetooth 

10. มี USB จํานวนไมนอยกวา 3 ports 
11. มีระบบปฏิบัติการแบบ Microsoft Windows 7 Professional หรือรุนลาสุดท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย 
12. รับประกันตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นท่ีเกิดจากการใชงานปกติในระยะเวลา 1 ป 
13. มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาในแผนซีดีหรือดีวีดี 
14. มีกระเปาเพ่ือบรรจุเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย 
15. มีโปรแกรมท่ีมีสิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดีหรือแผน RECOVERY หรือโปรแกรม 

RECOVERY คูมือและแผนซีดีหรือดีวีดี 
16. บริ ษัทผู ผลิ ต เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ท่ี ให บริการ 

DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรพกพาผานทาง Internet 
 

NB3 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ชนิดท่ี 3 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 
1. หนวยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ Core 2 Duo มีความเร็วไมนอยวา 2.4 GHz 
2. หนวยความจํา L2 cache ขนาดไมนอยกวา 3 MB 
3. มีจอภาพขนาดไมมากกวา 12.1 นิ้ว ชนิด WXGA ความละเอียดไมนอยกวา 1280x800 pixels 
4. มีหนวยความจําหลัก (Memory) ขนาดไมนอยกวา 3 GB  
5. มีหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) มีความจุไมนอยกวา 250 GB แบบ SATA หรือดีกวา 
6. มีเครื่องอาน-เขียนแผนขอมูล ชนิด DVD ติดตั้งภายในตัวเครื่อง 
7. มี Scroll Mouse แบบ USB Optical ท่ีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8. มีส วนประมวลผลการแสดงภาพ (Graphic Processing Unit) มีหนวยความจําสําหรับกราฟฟค

โดยเฉพาะไมต่ํากวา 256 MB  
9. มีสวนควบคุมเสียง (Sound Controller) 
10. มีชองทางการสื่อสาร (Communication) ติดตั้งภายในเครื่อง (Internal) อยางนอย ดังนี้ 

10.1 Network Card Interface (LAN) แบบ 10/100/1000 Mbps 
10.2 Wireless Connectivity (WLAN) แบบ 802.11a/b/g 
10.3 Modem 56 Kbps V.92 
10.4 Bluetooth 
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11. มี USB จํานวนไมนอยกวา 3 ports 

12. มีระบบปฏิบัติการแบบ Microsoft Windows 7 Professional หรือรุนลาสุดท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตาม

กฎหมาย 

13. รับประกันตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นท่ีเกิดจากการใชงานปกติในระยะเวลา 1 ป 

14. มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาในแผนซีดีหรือดีวีดี 

15. มีกระเปาเพ่ือบรรจุเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาพรอมอุปกรณตอพวงในการเคลื่อนยาย 

16. มีโปรแกรมท่ีมีสิทธิการใชงานถูกตองตามกฎหมาย พรอมแผนซีดีหรือแผน RECOVERY หรือโปรแกรม 

RECOVERY คูมือและแผนซีดีหรือดีวีดี 

17. บริ ษัทผู ผลิต เครื่อ งคอมพิวเตอรแบบพกพาจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ท่ี ใหบริการ 

DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรพกพาผานทาง Internet 

 

BP เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาว-ดํา มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

2. มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที 

3. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 64 MB 

4. มี Interface ไมนอยกวา 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX 

5. สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 

500 แผน 

6. รับประกันตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นท่ีเกิดจากการใชงานปกติในระยะเวลา 1 ป 

7. มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณในแผนซีดีหรือดีวีดี 

8. บริษัทผูผลิตจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ ใหบริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณ

ผานทาง Internet 

 

CP เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสีมีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x600 dpi 

2. มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

3. มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 21 หนาตอนาที 

4. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 

5. มี Interface ไมนอยกวา 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX 

6. สามารถใชไดกับ A4 และ Letter และ Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 

500 แผน 

7. รับประกันตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นท่ีเกิดจากการใชงานปกติในระยะเวลา 1 ป 

8. มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณในแผนซีดีหรือดีวีดี 

9. บริษัทผูผลิตจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ท่ี ใหบริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณผาน

ทาง Internet 

 

หนา ค-12 



ผนวก ค:รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค 

 
SC เครือ่งสแกนเนอร มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 2,400x4,800 dpi 
2. สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 
3. มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
4. รับประกันตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นท่ีเกิดจากการใชงานปกติในระยะเวลา 1 ป 
5. มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณในแผนซีดีหรือดีวีดี 
6. บริษัทผูผลิตจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ ใหบริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณ

ผานทาง Internet 
 

LP เครื่องพิมพแผนท่ีขนาดใหญ มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 
1. สามารถรองรับการพิมพสื่อไดหลากหลายชนิด ไดแก แบนเนอร ภาพถาย งานพิมพแบบดาน งานศิลป 

และงานพิมพกราฟฟค ไดเปนอยางนอย 
2. สามารถพิมพภาพขนาดใหญ ไมนอยกวา 42 นิ้วได 
3. มีความละเอียดในการพิมพขาว-ดํา และสี ไมนอยกวา 2,400x1,200 dpi 
4. มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 66 ตารางเมตร/ชั่วโมง 
5. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
6. มีหนวยเก็บขอมูล (Hard Disk) มีความจุไมนอยกวา 40 GB  
7. มี Interface แบบ Gigabit Ethernet 10/100/100 Base TX จํานวนไมนอยกวา 1 พอรต 
8. รับประกันตอความเสียหายของอุปกรณทุกชิ้นท่ีเกิดจากการใชงานปกติในระยะเวลา 1 ป 
9. มีโปรแกรม DRIVER สําหรับควบคุมอุปกรณในแผนซีดีหรือดีวีดี 
10. บริษัทผูผลิตจะตองมีระบบ ONLINE SUPPORT ที่ ใหบริการ DOWNLOAD DRIVER ของอุปกรณ

ผานทาง Internet 
 

BR  เครื่องอานรหัสแทง (Bar Code Reader) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 
1. ตองเปนเครื่องอานรหัสแทง ท่ีใช Light Source แบบ Laser 
2. ตองสามารถใชงานไดท้ังแบบมือถือ (Hand-held) และแบบติดตั้งกับแทนวาง (Fixed) 
3. ตองสามารถเลือกการอานรหัสแทงไดท้ังแบบ Manual Trigger และ Auto Trigger 
4. ตองมีสัญญาณไฟแบบ LED สําหรับแสดงสถานการทํางาน 
5. ตองสามารถอานรหัสแทงท่ีเปนมาตรฐาน Code 39 และ Code 128 ไดเปนอยางนอย 
6. ตองสามารถใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายท่ีนําเสนอได 
7. ตองไดรับการรับรองคุณภาพจากสถาบันมาตรฐานสากล FCC เปนอยางนอย 
8. ตองสามารถทํางานในรูปแบบของบูลทูธ, ไวรเลสแกนได 

 

TP  Thermal Printer ขนาดใหญ มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี ้
1. ตองเปนเครื่องพิมพท่ีสามารถพิมพไดท้ังแบบ Thermal Transfer และ Direct Thermal 
2. ตองมีความละเอียดในการพิมพ ไมนอยกวา 203 จุดตอนิ้ว (dpi) 
3. ต อ งม ีค วามกว า งในการพ ิมพ ส ูงส ุด ไม น อ ยกว า  4 นิ ้ว  และความยาว ในการพ ิมพ ส ูงส ุด                          

ไมนอยกวา 35 นิ้ว 
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4. ตองมีความเร็วในการพิมพ ไมต่ํากวา 4 นิ้วตอวินาที 

5. ตองมี Interface สําหรับเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบ Parallel หรือ USB 

6. ตองมีหนวยความจําภายในเครื่องไมนอยกวา 2 MB 

7. ตองสามารถตัดกระดาษไดอัตโนมัติ 

8. ตองสามารถพิมพ Bar Code ตามมาตรฐาน Code 39 และ Code 128 ไดเปนอยางนอย  

9. ตองสามารถใชงานรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายท่ีนําเสนอได 

10. ตองมีสติ๊กเกอรชนิดกาวพิเศษสําหรับทนความรอน สารเคมี ทนกรด-ดาง หรือทนความเย็นในหอง

เย็น (สํานักงานป.ป.ส. สวนกลาง 2,000 แผน และสํานักงานป.ป.ส. ภาค จํานวน 5,000 แผน) 

 

อุปกรณเครือขายคอมพิวเตอร 

 

NSW1 อุปกรณสลับสัญญาณหลัก (Core Switch) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. โครงสรางเปนลักษณะ Modular Chassis และสามารถรองรบัโมดูลแบบ 10Gigabit Ethernet ไดอยาง

นอย 48 Port (ในกรณีติดตั้ง Redundant Processor Engine แลว) 

2. มีขนาดของ Switching Fabric แบบ Non-Blocking ขนาด L3/4 Throughput ไมนอยกวา 700Gbps 

สําหรับเชื่อมตอกับ Interface Module ท่ีเสนอ 

3. รองรับการเพ่ิมหนวยประมวลผล Processor Engine และ Switching Fabric สํารอง ท่ีสามารถทํางาน

ทดแทนกันไดทันทีในลักษณะ N+1 Redundancy โดยขนาดของ Switching Fabric ตองไมนอยกวา 

700Gbps ในกรณีท่ี Processor Engine หรือ Switching Fabric หลักหยุดทํางาน 

4. มีระบบจายไฟสาํรอง N+1 Redundancy Power Supply ท่ีสามารถถอดเปลี่ยนไดในขณะทํางาน 

5. มีฮารดแวร ASIC ท่ีสามารถทํา Hardware Forwarding สําหรับ IPv4, IPv6, MPLS, MPLS Layer 2 

VPN และ MPLS RSVP-TE ได 

6. มีPort แบบ Gigabit Ethernet และ 10Gigabit Ethernet พรอมท้ังโมดูล SFP, GBIC, XFP, X2 หรือ 

XENPACK ยี่หอเดียวกับอุปกรณท่ีเสนอ ตามความตองการใชงานดังนี้ 

  6.1 มี port แบบ 10/100/1000 Base-T  จํานวน 48 ports 

  6.2 มี port แบบ 10/100/1000 Base-SX จํานวน 24 ports 

  6.3 มี port แบบ10GBASE-LR X2  จํานวน 32 ports 

7. สนับสนุนจํานวน MAC Addresses ไมนอยกวา 32,000 Addresses โดย MAC Address ของอุปกรณ

ท่ีอยูใน VLAN เดียวกันตองสามารถอยูตางโมดูลกันได 

8. สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p และ IEEE802.1q 

และสามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนขอมูล VLAN Database ระหวางอุปกรณ Switch ท่ีเสนอมาท้ังหมดไดโดย

อัตโนมัติ 

9. สนั บ สนุ น ก าร ทํ า  Port Mirror ได  แบ บ  Local แ ล ะ  Remote Mirror  โด ยส าม ารถ  Mirror                    

Traffic ไดมากกวา 2 กลุม พรอม ๆ กัน ท้ังขอมูลขาเขาและขาออกจาก Port และ VLAN ท่ี                 

อยูตางโมดูลกันได 

 

หนา ค-14 



ผนวก ค:รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค 

 

10. สนับสนุนการทํา Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ไดไมนอยกวา 128 กลุมและ Port 

สามารถอยูขามโมดูลกันได 

11. สามารถทํา IPv4 Routing Protocol ไดแก RIPv1, RIP2, OSPF, BGP4 และ Policy Based Routing 

และสามารถรักษาความปลอดภัยดวย MD5 Key ไดเปนอยางนอย 

12. สามารถทํา IPv6 Routing Protocol ไดแก RIPng, OSPFv3, และ 6to4 Tunneling ไดเปนอยางนอย 

13. สามารถทํา Virtual Router, Virtual Router Forwarding หรือ Virtual Switch เพ่ือแบง Routing 

Table และ Routing Protocol ของแตละสวนออกจากกันได 

14. สามารถกําหนดคุณภาพการให บริการ โดยทํ า Packet Classification ด วย Source/Destination IP, 

Source/Destination Application Port, 802.1p COS, EXP bit และ DiffServ Code Point (DSCP) พรอมการ

ทํา Marking และ Re-marking ระหวางคา QoS ดังกลาว ไดท้ังขอมูลขาเขาและขาออกของ Physical Interface 

และ VLAN Interface 

15. มีฟงกชั่นท่ีสามารถปองกันการโจมตีหนวยประมวลผลกลาง (CPU DoS Attack) ดวยการทํา Traffic 

Rate-Limiting ท่ี CPU Input Queue ไดโดยอัตโนมัติ 

16. สามารถเขาไปบริหารและจัดการอุปกรณดวย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, Syslog, SNMPv3 และ 

HTTPS ได โดยสามารถกําหนดสิทธิ์ของผูใชงานไดไมต่ํากวา 3 ระดับ และกําหนดคําสั่ง (Command) ท่ี

สามารถใชในแตละระดับได  

 

NSW2 อุปกรณสลับสัญญาณรอง (Distribution Switch) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

1. เปนอุปกรณ Gigabit Ethernet Switch ที่มี Backplane หรือ Switching Fabric ไมนอยกวา 

32 Gbps 

2. รองรับการเชื่ อมตอ กับระบบเครือข าย  Fast Ethernet, Gigabit Ethernet และ Power Over 

Ethernet ได หากเสนออุปกรณ Stackable Switch จะตองเชื่อมตอ Stack ดวยความเร็วไมนอยกวา 32 

Gbps 

3. รองรับการเพ่ิมหนวยจายไฟสํารอง (Redundant AC Power Supply) 

4. มี Port แบบ Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet พรอมท้ังโมดูล SFP หรือ GBIC หรือ X2 ยี่หอ

เดียวกัน ตามความตองการใชงาน ดังนี้ 

  4.1 มี port แบบ 10/100/1000 Base-SX จํานวน 12 ports 

  4.2 มี port แบบ 10GBASE-LR X2  จํานวน 2 ports 

 5. สามารถสนับสนุนจํานวน MAC Addresses ไมนอยกวา 12,000 Addresses 

6. สามารถทํางานรวมกับ อุปกรณ อ่ืน  ๆ  ตามมาตรฐาน IEEE802.3ab, EEE802.3z, IEEE802.1D, 

IEEE802.1w, IEEE802.1s IEEE802.1p และ IEEE802.1q 

7. สนับสนุนการทํา VLAN ไดไมนอยกวา 1,000 Active VLAN และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล VLAN 

Database ระหวางอุปกรณ LAN Switch ชนิดเดียวกันไดโดยอัตโนมัติ 

8. สนับสนุนการทํา Bandwidth Aggregation ไดไมนอยกวา 8 Port และ Port สามารถอยูขามโมดูลหรือ 

Stacking กันได 

 9. มีฮารดแวร ASIC ท่ีสามารถทํา Hardware Forwarding สําหรับ Ipv4 และ IPv6 ได 
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10. สามารถทํา IPv4 Routing Protocol ไดแก  Static Route, RIP, RIP2, OSPF, BGP4 และ Policy-

Based Routing ไดเปนอยางนอย 
11. มี Console Port เพ่ือตอ Terminal กําหนดคาการทํางานของอุปกรณ และสําหรับตรวจสอบระบบได

สามารถตรวจสอบรายชื่อ รหัสผานสิทธิ์การใชงานและบันทึกการทํางานของผูดูแลระบบ ผานทาง
มาตรฐาน Protocol RADIUS ได 

  

NSW3 อุปกรณสลับสัญญาณปลายทาง (Access Switch) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 
1. เปนอุปกรณ Gigabit Ethernet Switch ที่มี Backplane หรือ Switching Fabric ไมนอยกวา

32 Gbps 

2. รองรับการเชื่ อมตอ กับระบบเครือข าย  Fast Ethernet, Gigabit Ethernet และ Power Over 
Ethernet ได หากเสนออุปกรณ Stackable Switch จะตองเชื่อมตอ Stack ดวยความเร็วไมนอย
กวา 32 Gbps 

3. รองรับการเพ่ิมหนวยจายไฟสํารอง (Redundant AC Power Supply) 
4. มี Port แบบ Gigabit Ethernet พรอมท้ังโมดูล SFP หรือ GBIC ยี่หอเดียวกัน ตามความตองการใชงาน 

ดังนี ้

   3.1 มี port แบบ 10/100/1000 Base-T จํานวน 24 ports 
   3.2 มี port แบบ 10/100/1000 Base-SX จํานวน 2 ports 
   3.3 สามารถจายไฟฟาตามาตรฐาน IEEE 802.3af ได 24 ports พรอมกัน  

 5. สามารถสนับสนุนจํานวน MAC Addresses ไมนอยกวา 12,000 Addresses 
6. สามารถทํางานรวมกับอุปกรณ อ่ืน  ๆ ตามมาตรฐาน IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.1D, 

IEEE802.1w, IEEE802.1s IEEE802.1p และ IEEE802.1q 

7. สนับสนุนการทํา VLAN ไดไมนอยกวา 1,000 Active VLAN และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล VLAN 
Database ระหวางอุปกรณ LAN Switch ชนิดเดียวกันไดโดยอัตโนมัติ 

8. สนับสนุนการทํา Bandwidth Aggregation ไดไมนอยกวา 8 Port และ Port สามารถอยูขามโมดูลหรือ 

Stacking กันได 
 9. มีฮารดแวร ASIC ท่ีสามารถทํา Hardware Forwarding สําหรับ Ipv4 และ IPv6 ได 

10. สามารถทํา IPv4 Routing Protocol ไดแก  Static Route, RIP, RIP2, OSPF, BGP4 และ Policy-

Based Routing ไดเปนอยางนอย 
11. มี Console Port เพ่ือตอ Terminal กําหนดคาการทํางานของอุปกรณ และสําหรับตรวจสอบระบบได

สามารถตรวจสอบรายชื่อ รหัสผานสิทธิ์การใชงานและบันทึกการทํางานของผูดูแลระบบ ผานทาง

มาตรฐานProtocol RADIUS ได 
 

NSW4 อุปกรณสลับสัญญาณขอมูลและเครือขายชนิดท่ี 1 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

 1. เปนอุปกรณสลับสัญญาณขอมูลและเครือขายรองรับการใชงาน Ethernet Fast Ethernet  
 Gigabit Ethernet และ Fiber channel ไดเปนอยางนอย 
 2. มีพอรตแบบ 10 Gigabit Ethernet อยางนอย 32 พอรต และรองรับการขยายเพ่ิมเติมไดเปน  48พอรต 

 3. มีพอรต Console และ Management แบบ 10/100/1000-Mbps 
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 4. มีพอรตแบบ 100/1000Base-T จํานวนไมนอยกวา 200 พอรต 

 5. มี Module จํานวน 8 Module เพ่ือรองรับUplink จากอุปกรณสลับสัญญาณขอมูลและ 

 เครือขายชนิดท่ี 2 
 

NSW5 อุปกรณสลับสัญญาณขอมูลและเครือขายชนิดท่ี 2 มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

 1. เปนอุปกรณสลับสัญญาณขอมูลและเครือขายรองรับการใชงาน Ethernet Fast Ethernet  

 Gigabit Ethernet และ Fiber channel ไดเปนอยางนอย 

 2. มีพอรตแบบ 2 Gigabit Ethernet อยางนอย 2 พอรต พรอมมี Module10G-SR 

 3. มีพอรต Console และ Management แบบ 10/100/1000-Mbps 

 4. มีพอรตแบบ 100/1000Base-T จํานวนไมนอยกวา 192 พอรต 
   

NWI1 อุปกรณควบคุมระบบเครือขายไรสาย (Wireless Controller) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เปนอุปกรณท่ีทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของ Access Point ไดไมนอยกวา 40 Access Point และ

สามารถขยายไดรวมสูงสุดไมนอยกวา 200 Access Point 

2. สามารถรองรับการใชงานรวมกับอุปกรณกระจายสัญญาณ Wireless Access Point ท่ีเสนอ ตาม

มาตรฐาน 802.11a/b/g และ 802.11n ได 

3. สามารถตรวจสอบผูใชงานแบบ Web-based Authentication และ MAC Authentication ไดเปน

อยางนอย 

 4. สามารถตรวจสอบผูใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.1x Authentication โดยใช EAP แบบ TLS, TTLS 

และ PEAP ไดเปนอยางนอย 

 5. สามารถตรวจสอบจับและปองกัน Access Point แปลกปลอมไดหรือกักกันและจํากัดสิทธิ์การเขาใชงาน

ของอุปกรณแปลกปลอมท่ีเขามาในระบบได 

 6. สามารถใชงานกับระบบ Radius และ LDAP Server ภายนอกได 

7. สนับสนุนการเก็บสถิติการรับสงขอมูลในระบบแบบ sFlow หรือ NetFlow หรือ JFlow ไดเปนอยาง

นอย 

 8. ตองมีโปรแกรมหรือระบบในการสรางรายชื่อผูใชงานชั่วคราว (Guest User) และสามารถกําหนด

ระยะเวลาในการใชงานได 

9. สามารถบริหารจัดการอุปกรณหรอืกําหนดคาการทํางานผาน Web-based Management หรือ SNMP 

(v1, v2c และ v3) หรือ Console Port ไดเปนอยางนอย 

 10. สามารถรองรับการทํา Syslog ไดเปนอยางนอย  
  

NWI2 อุปกรณเช่ือมตอระบบเครือขายไรสาย (Wireless Access Point) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

 1. เปนอุปกรณท่ีทํางานยานความถ่ี 2.4 GHz และ 5GHz 

2. สามารถทํ างาน ได เต็ มประสิท ธิภ าพภายใต สภ าวะการใชพลั งงาน ไม เกิน  15.4 watt ตาม                     

มาตรฐาน IEEE 802.3af 
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3. สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.11a, IEEE 802.11b,IEEE 802.11g และ IEEE 802.11n ได 

 4. มีพอรต แบบ 10/100/1000BaseT ไมนอยกวา 1 ports 

5. สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q (VLAN tagging) และ IEEE 802.1p ไดเปนอยางนอย 

6. มีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEEE 802.1x  , Wi-Fi Protected Access (WPA), Wi-Fi 

Protected Access 2 (WPA2 or IEEE 802.11i)  แ ล ะ  MAC Address Authentication ร ว ม กั บ 

Radius ไดเปนอยางนอย 

7. สามารถใชงานรวมกับ Radius ในรูปแบบ EAP-MD5, PAP, CHAP และ MSCHAP v2 ไดเปนอยางนอย 

8. สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE 802.1x Authentication โดยใช EAP  แบบTLS, TTLS และ PEAP 

ไดเปนอยางนอย 

 

NWI3 ระบบบริหารจัดการระบบเครือขายไรสาย (Wireless Management) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

 1. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ Access Point ไดไมนอยกวา 500 เครื่อง 

2. สามารถแสดงรูปของ Floor Plan พรอมลักษณะของคลื่น RF ไดในลักษณะของกราฟฟค ผาน Web 

Browser 

3. สามารถตรวจจับอุปกรณแปลกปลอม ระบุตําแหนง และปดการเชื่อมตอของอุปกรณแปลกปลอมได 

4. มีระบบชวยในการตรวจสอบความพรอมของเครือขายสําหรับรองรับการใชงาน Voice และ Location 

Tracking ได 

 5. มีระบบการทํา Guest Access ซ่ึงตองสามารถสราง User สําหรับ Guest เพ่ือใหใชงานในบางพ้ืนท่ีและ

ในเวลาท่ีกําหนดได 

 6. สามารถบริหารจัดการอุปกรณผาน HTTP, HTTPS ได 

 7. สามารถบริหารผาน Protocol SNMP V1, V2c และ V3 

 

NSA2  อุปกรณปองกันการบุกรุก (Firewall) มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอย ดังนี้ 

 1. เปนอุปกรณปองกันการบุกรุกท่ีรองรับการทํางานบนระบบเครือขายความเร็วสูงขนาด 10Gbps 

2. มีพอรตสําหรับเชื่อมตอ แบบ 10 Gigabit Ethernet ไมนอยกวา 4 พอรตท่ีรองรับ Module แบบ 

10GBASE-SR, 10GBASE-LR เปนอยางนอย พรอม Module แบบ 10GBASE-SR จํานวน 4 Module  

 3. สามารถทํางานบนระบบเครือขายไอพีตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

 4. สามารถบริหารผานProtocol SNMP V1, V2c และ V3 ได 
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ผนวก ค:รายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิค 

 

NMS1 ระบบบริหารจัดการระบบเครือขาย มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

 1. เปนระบบท่ีสามารถบริหารจัดการอุปกรณในระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เปนระบบท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองพรอมใชงานสามารถจัดการอุปกรณเครือขายไดไมนอยกวา 500 อุปกรณ 

3. ตองสามารถรองรับการกําหนดรูปแบบการแจงเตือนไดหลายรูปแบบ เชน แจงเตือนผานอีเมล, SNMP 

Trap, Syslog Message ได 

4. สามารถทํารายงาน IP SLA และสามารถแสดงในลักษณะกราฟได รวมไปถึงสามารถตั้งคา Threshold 

Alert ได 

  5. สามารถเก็บและรายงานขอมูลบนเครือขายอยางนอยดังนี้ 

  - Latency 

  - UDP jitter 

  - Availability 

  - Errors 

  - Packet loss 

6. สามารถทําหนาท่ีเปน Syslog Server เพ่ือทําการวิเคราะห Log ท่ีสงออกมาจากอุปกรณเครือขายได 

7. สามารถบริหารจดัการระบบในรูปแบบ Graphical User Interface (GUI) ได 

 

NMS2  ระบบพิสูจนการเขาถึง และจัดการสิทธิ์การใชงานเครือขาย มีคุณลักษณะเฉพาะอยางนอยดังนี้ 

1. เปนระบบพิสูจนตัวตนท่ีสามารถทํา Authentication, Authorization และ Accounting ไดเปนอยาง

นอย และไมจํากัดจํานวนผูใช (Unlimited User) และไมจํากัดจํานวนอุปกรณเชื่อมตอ 

2. สามารถทําการ Authentication รวมกับระบบจัดการทะเบียนผูใชงานไดหลากหลาย อาทิ 

- SQL Database, Informix, Oracle, Sybase และอ่ืนๆ โดยเชื่อมตอผาน ODBC ได 

  - Microsoft Windows Domain / Microsoft Active Directory 

  - UNIX Username and Password 

- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 

3. ส าม า รถ ทํ า ง าน ต าม ม าต ร ฐ าน ใน ก าร  Authentication แ บ บ  PAP,CHAPแ ล ะ  MS-CHAP                    

ไดเปนอยางนอย 

4. ส าม ารถ ทํ างาน ต าม  IEEE 802.1x  Authenticationโดย ใช  EAP แบ บ  TLS,TTLS แล ะ  MD5                 

ไดเปนอยางนอย 
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