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คานา
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน ก.พ.ร. ประจาปี พ.ศ. 2559-2561 ฉบับนี้
จัดทาขึ้ นเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศสานักงาน ก.พ.ร. ให้มีแผนการดาเนิ น งาน
แผนงานบุคคล งบประมาณ ขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีทิศทาง ระเบียบแบบแผน ที่มุ่งสู่ การขับเคลื่อนให้
เกิดภาครัฐสมัยใหม่ (Modern Government) ของประเทศไทย ตามจุดมุ่งหมายของ “โครงการการพัฒนาการ
ทางานสู่ สานักงานสมัยใหม่ (Modern Office)” โดยแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน
ก . พ. ร. ฉ บั บ นี้ ที่ ปรึ ก ษ าฯ ได้ ท า ก า รศึ ก ษ า วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธ กิ จ แล ะ ยุ ท ธ ศ าส ตร์ พร้ อม ทั้ ง
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารของสานักงาน ก.พ.ร. ที่มีในปั จจุบนั และ
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ในการสนับสนุนการทางานให้บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดใน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2559-2561
คณะที่ ป รึ ก ษาขอขอบพระคุ ณ ผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องในการจัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร. ฉบับ นี้ ทุ ก ท่ า นมา ณ โอกาสนี้ และหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ก.พ.ร. ฉบับนี้จะนาสานักงาน ก.พ.ร. ไปสู่ เป้ าประสงค์ต่อไป
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หน้าที่ 1

บทนา
บททัว่ ไป
แผนพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร. เป็ นแผนฯที่ เกิ ด จาก
โครงการย่อยที่ 1 ของโครงการการพัฒนาการทางานสู่ สานักงานสมัยใหม่ (Modern Office) เพื่อให้
เกิ ดแผนฯ ในการปรับปรุ งกระบวนงาน ขั้นตอนการทางานของกองต่าง ๆ และการติดตามงาน
ควบคู่กบั การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน และ
ส่ งเสริ มให้มีการบริ หารจัดการข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั และมีความถูกต้อง รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ซ่ ึ งกัน และกัน โดยแบ่ ง เป็ นระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารทั้ง ภายนอกและภายใน
สานักงาน ก.พ.ร. นาไปสู่ ภาค รัฐสมัยใหม่ (Modern Government) ของประเทศไทย

วัตถุประสาค์ และเป้ าหมายขอาโครางาร
วัตถุประสาค์
1. เพื่ อ ให้ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร.ฉบับ นี้ เป็ น
แนวทางให้กบั สานักงาน ก.พ.ร. ในการปรับปรุ งกระบวนงาน ขั้นตอนการทางาน และติดตามผล
การดาเนิ นงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ อันจะนาไปสู่ การพัฒนาเพื่อเป็ นต้นแบบของสานักงาน
สมัยใหม่ (Modern Office) ที่จะทาให้การให้การบริ การและการทางานมีความสะดวก รวดเร็ ว
มีประสิ ทธิภาพ และโปร่ งใส
2. เพื่ อให้แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร. ฉบับ นี้ เป็ น
แนวทางในการพัฒ นาระบบข้อ มู ล และระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ บู ร ณาการอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รองรับและสนับสนุ นการประเมินสถานการณ์ การติดตามงาน และการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ ห าร รวมทั้ง สามารถสนับ สนุ น การท างานของเจ้า หน้า ที่ ใ ห้มี ความสะดวก รวดเร็ ว
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด นาไปสู่ การเป็ น SMART Officer
3. เพื่ อให้แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร. ฉบับ นี้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทางานต่าง ๆ ของสานักงาน ก.พ.ร. ให้
สามารถสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ สานักงาน ก.พ.ร. อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้
ระบบสารสนเทศในการทางานแบบสานักงานเสมือน (Virtual Office) และนาไปสู่ การเป็ น
ต้นแบบของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานสมัยใหม่ (Modern Office) ใน
ภาครัฐ
4. เพื่ อ ให้แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร. ฉบับ นี้ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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5. เพื่ อให้แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร. ฉบับ นี้ เป็ น
แนวทางในการสรรหาระบบสารสนเทศ และระบบการสื่ อสาร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครื อข่าย

เป้ าหมาย
ส่ วนราชการที่รับบริ การจากสานักงาน ก.พ.ร. ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ ของสานักงาน
ก.พ.ร. มี ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ท ันสมัย มี ก ระบวนการท างานที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผลตามต้องการ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ ของสานักงาน ก.พ.ร.

ขั้นตอนงารดาเนินงาร
1. สารวจและรวบรวมข้อมูลที่มีในอดีตและปัจจุบนั
2. สัมภาษณ์ผบู้ ริ หารเพื่อให้ทราบถึงความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี
2559- 2561 เพื่อใช้ในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
3. สัมภาษณ์ผใู้ ช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั
4. สารวจข้อมูลที่จดั เก็บในฐานข้อมูล (Database) ของทุกระบบ เพื่อทาการกาหนด
วิธีการจัดทา Data Warehouse, ETL และ Meta Data
5. สารวจข้อมูลโครงสร้างของระบบเครื อข่ายสารสนเทศ
6. วิเ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาระบบสารสนเทศ ระบบเครื อ ข่ า ย และการรั ก ษา
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ และระบบการสื่ อสารของสานักงาน ก.พ.ร.
7. วิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
8. น าเสนอแนวทางการแก้ไ ขระบบสารสนเทศปั จ จุ บ ัน และแผนพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน ก.พ.ร.
9. ขออนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเท ศส านั ก งาน ก.พ.ร.
พ.ศ. 2559-2561

โคราสร้ าาปัจจุบันขอาสานังาาน ง.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร. เป็ นส่ วนราชการไทยสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับ
การศึ ก ษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และให้ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกับ การพัฒนาระบบราชการ
แก่คณะรัฐมนตรี ส่ วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง
ทันสมัย และสอดรับกับการบริ หารภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นเรื่ องผลสัมฤทธิ์ ของงาน โดยให้มีอานาจ
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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1. เป็ นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานในหน้าที่ของ ก.พ.ร. และดาเนิ นการตามที่
ก.พ.ร. มอบหมาย
2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งส่ วนราชการและการกาหนด
อานาจหน้า ที่ ข องส่ วนราชการ รวมทั้ง ตรวจสอบดู แ ลการปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายว่า ด้วยระเบี ย บ
บริ หารราชการแผ่นดิน
3. ชี้แจง ทาความเข้าใจ แนะนา และฝึ กอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการตามที่
ก.พ.ร. มอบหมาย
4. ติ ดตามและประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการ
แผ่นดินและกฏหมายว่าด้วยการปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเสนอต่อ ก.พ.ร.
5. จัดทารายงานประจาปี เกี่ ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรั ฐ
อย่างอื่น เสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
6. ปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าที่ของสานักงาน หรื อ
ตามที่นายกรัฐมนตรี หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างองค์กรสานักงาน ก.พ.ร. 1

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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โดยให้มีการแบ่งส่ วนราชการสานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
1. งลุ่มตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดาเนิน ภายในสานักงาน และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
สานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิ การโดยมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริ หาร การเงิน และการบัญชีของสานักงาน
(2) ปฏิ บตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานอื่ นที่เกี่ ยวข้องหรื อที่
ได้รับมอบหมาย
2. งลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ทาหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริ หารของสานักงานให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ มีประสิ ทธิ ภาพ และ
คุม้ ค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิ การ โดยมีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คาปรึ กษาแก่เลขาธิ การเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสานักงาน
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสานักงาน
(3) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่ วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และส่ วนราชการในสานักงาน
(4) ปฏิ บ ตั ิ ง านร่ วมกับ หรื อสนับ สนุ นการปฏิ บตั ิ ง านของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ย วข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
3. ศูนย์ ปฏิบัติงารต่ อต้ านงารทุจริต
เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่ อนแผนการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
และส่ งเสริ มคุ ม้ ครองจริ ยธรรมในสานักงาน รั บผิดชอบงานขึ้ นตรงต่อเลขาธิ การ โดยมีอานาจ
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เสนอแนะแก่เลขาธิ การเกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ
มิชอบของสานักงาน รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติ
มิ ช อบของส่ ว นราชการให้ ส อดคล้อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริ ต มาตรการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
เสนอต่อเลขาธิ การ
(2) ประสานงาน เร่ งรัด และกากับให้ส่วนราชการในสานักงานดาเนิ นการตามแผนปฏิบตั ิ
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบของส่ วนราชการ
(3) รับข้อร้องเรี ยนเรื่ องการทุจริ ต การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในสานักงาน และส่ งต่อไปยังส่ วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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(4) คุม้ ครองจริ ยธรรมตามประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อน
(5) ประสานงาน เร่ งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดาเนิ นการตาม (3) และ (4) และ
ร่ วมมือในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบกับส่ วนราชการหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(6) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของส่ วนราชการและการคุ ม้ ครองจริ ยธรรม เสนอต่อเลขาธิ การและหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
4. สานังาานเลขาธิงาร
มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) จัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บ ัติ ก ารของส านัก งาน รวมทั้ง ติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนประสานการปฏิบตั ิราชการของสานักงาน
(2) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานสารบรรณ งานช่ วยอานวยการ งานการเงินและพัสดุ
งานงบประมาณ งานบริ หารงานบุคคล งานพัฒนาข้าราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการ
นักบริ หารและงานประชาสัมพันธ์ของสานักงาน
(3) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับ การให้บ ริ ก ารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของ
สานักงาน
(4) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานเลขานุ การของ ก.พ.ร. ร่ วมกับส่ วนราชการอื่ นตามที่
เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย
(5) ดาเนิ น การอื่ น ใดที่ มิ ไ ด้ก าหนดให้ เ ป็ นอ านาจหน้า ที่ ข องส่ ว นราชการใดของ
สานักงาน
(6) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
5. งอางฎหมายและระเบียบราชงาร
มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) จัดทาร่ า งกฎหมายและระเบี ยบ ให้ความเห็ นและวินิจฉัยปั ญหาข้อกฎหมาย
รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของ ก.พ.ร.

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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(2) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานนิ ติกรรมและสัญญา งานเกี่ ยวกับความรั บผิดทางแพ่ง
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของสานักงาน
(3) ให้คาปรึ กษา แนะนา และปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ในความรับผิดชอบ และจัดทาคู่มือเผยแพร่ การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(4) ดาเนิ นการเกี่ ย วกับ งานเลขานุ ก ารของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
6. งอางิจงารอาค์ งารมหาชนและหน่ วยาานขอารัฐรู ปแบบอื่น
มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเสนอแนะ เพื่อกาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์
กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การบริ หารงานและพัฒนา และการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชนและหน่วยบริ การรู ปแบบพิเศษ
(2) ให้คาปรึ กษา เสนอแนะและประสานงานกับองค์การมหาชนและหน่วยงานของ
รั ฐ รู ป แบบอื่ นในก ากับ ของราชการฝ่ ายบริ ห ารที่ มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการ เกี่ ย วกับ การพัฒ นาระบบ
การบริ หารงาน และการดาเนินการตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางที่คณะรัฐมนตรี กาหนด
ตามข้อเสนอของ ก.พ.ร.
(3) ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบราชการและ
คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
7. งอาติดตามและประเมินผลงารพัฒนาระบบราชงาร
มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการพัฒนาระบบราชการ และการดาเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(2) จัดทารายงานประจาปี เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานอื่นของรัฐ เสนอ
ต่อ ก.พ.ร.
(3) ให้คาปรึ กษา แนะนา เสนอแนะ และประสานงานเกี่ ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการพัฒนาระบบราชการ
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(4) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบราชการที่
เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
8. งอาบริหารงารเปลีย่ นแปลาและนวัตงรรม
มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาเกี่ ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
(2) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกากับ ติดตาม ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) เป็ นศูนย์กลางเกี่ยวกับการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของส่ วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้
การสนับสนุนผูน้ าการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของกรมและจังหวัด ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ให้ประสบความสาเร็ จ
(4) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบราชการที่
เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
9. งอาเผยแพร่ และสนับสนุนงารมีส่วนร่ วมในงารพัฒนาระบบราชงาร
มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และชี้ แจงทาความเข้าใจกับส่ วนราชการ และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ ยวข้องและประชาชนทัว่ ไป รวมทั้งดาเนิ นการส่ งเสริ มให้มีความรู ้ และความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง
(2) สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของบุคคล
กลุ่มต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ
(3) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบราชการที่
เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
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10. งอาพัฒนาระบบราชงาร 1
รับผิดชอบกระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการอื่ นทางด้านเศรษฐกิ จ มีอานาจ
หน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เสนอแนะ และประสานงาน เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การปรับปรุ งโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกาหนด
ชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกาหนดอานาจหน้าที่ และการแบ่งส่ วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง
กรม หรื อส่ วนราชการอื่น
(2) ให้คาปรึ กษา แนะนา เสนอแนะ ส่ งเสริ ม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับ
การจัดโครงสร้าง และปรับปรุ งระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการ และ
การนายุทธศาสตร์ หรื อมาตรการในการพัฒนาระบบราชการไปสู่ การปฏิบตั ิของกระทรวง ทบวง
กรม หรื อส่ วนราชการอื่น
(3) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบราชการที่
เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
12. งอาพัฒนาระบบราชงาร 2
รับผิดชอบกระทรวง ทบวง กรม หรื อส่ วนราชการอื่น ทางด้านสังคม มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เสนอแนะ และประสานงานเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การปรับปรุ งโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกาหนด
ชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกาหนดอานาจหน้าที่ และการแบ่งส่ วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง
กรม หรื อส่ วนราชการอื่น
(2) ให้คาปรึ กษา แนะนา เสนอแนะ ส่ งเสริ ม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับ
การจัดโครงสร้างและปรับปรุ งระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ และการ
นายุทธศาสตร์ หรื อมาตรการในการพัฒนาระบบราชการไปสู่ การปฏิบตั ิของกระทรวง ทบวง กรม
หรื อส่ วนราชการอื่น
(3) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานเลขานุ การของคณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบราชการที่
เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
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13. งอาพัฒนาระเบียบราชงารส่ วนภูมิภาคและความสั มพันธ์ งบั อาค์ งรปงครอาส่ วนท้อาถิ่น
มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะให้ความเห็ นเกี่ ยวกับมาตรการและระบบการ
พัฒนาระเบียบราชการส่ วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และระบบ
การบริ หารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(2) ให้ ค าปรึ ก ษาและประสานงานกับ หน่ วยงานกลางอื่ น ๆ เกี่ ย วกับ นโยบาย
การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กบั องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และนโยบาย
การบริ หารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(3) ดาเนิ นการเกี่ ย วกับ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการนโยบายการบริ หารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
(4) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
14. งอาส่ าเสริมงารตรวจสอบและประเมินผลภาคราชงาร
มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) จั ด ท าและพั ฒ นาแนวทางการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ
การดาเนินงานของส่ วนราชการและแนวทางการสอบทานผลการดาเนิ นงานของส่ วนราชการ
(2) จัดทารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งรายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการตามกฎหรื อระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(3) ให้คาปรึ กษา แนะนา เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
(4) ดาเนิ นการเกี่ ยวกับงานเลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ
(5) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ 2
“ส่ งเสริ มให้การพัฒนาระบบราชการไทยดาเนินไปอย่างต่อเนื่ อง และบังเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม”
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พันธงิจ3
มีหน้าที่ หลักในการสนับสนุ นการท างานของ ก.พ.ร. เกี่ ยวกับ การพัฒนาระบบ
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 3/1 แห่ งกฎหมายระเบียบ
บริ หารราชการแผ่นดิ น ทั้งนี้ ภารกิ จหลักของสานักงาน ก.พ.ร. มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่ อง
เกี่ยวกับ
1. งานเลขานุการ ก.พ.ร. (ตามมาตรา 71/9)
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตาม ก.พ.ร. กาหนด (ตามมาตรา 71/10)
2.1 งานวิเคราะห์ วิจยั และเสนอความเห็น
2.1.1 งานวิจยั นโยบายในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม
เพื่อเป็ นข้อมูล ประกอบการพิจารณาการจัดทารายงานและการให้
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี
2.1.3 งานศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ป ระเด็ น อัน เกี่ ย วข้อ งกับ การตี ค วามและ
วินิจฉัยปัญหา ต่าง ๆ ให้แก่ ก.พ.ร. / อ.ก.พ.ร.
2.2 การให้คาปรึ กษาแนะนา เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อันจะ
นาไปสู่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริ หารราชการแผ่นดินตาม
เจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
2.3 สร้างความเข้าใจเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ
2.4 การฝึ กอบรมและสัมมนาผูบ้ ริ หารของส่ วนราชการและหน่ วยงานของรั ฐ
เพื่อปรับกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

วัฒนธรรมอาค์ งร4
บุคลากรมีวฒั นธรรมการทางานในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน ทางานอย่างทุ่มเท
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการทางานแบบ Knowledge Workers

ค่ านิยม5
1.
2.
3.
4.
5.

คิดริ เริ่ มและเรี ยนรู ้
มองไปข้างหน้าและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางานแบบเครื อข่าย
มีขีดสมรรถนะสู ง
ยึดมัน่ ในสิ่ งที่ถูกต้องและชอบธรรม
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ตราสั ญลังษณ์ 6

ภาพที่ 2 ตราสัญลักษณ์
โดยตราสัญลักษณ์แสดงดังภาพที่ 1 มีความหมายดังนี้
1. ลูกศร 3 เส้นโค้งขึ้น สี คล้ายธงชาติ แสดงถึง สานักงาน ก.พ.ร. จะช่วยพัฒนา
ระบบราชการไทยให้พฒั นายิง่ ขึ้นไป
2. สี แดงที่ตวั อักษร C และ ร. ซึ่ งเป็ นตัวสุ ดท้ายของ Logo ที่หลุดออกจากเส้นครึ่ ง
วงกลม หมายถึง ความโดดเด่นความสว่างไสว ความอบอุ่น ความรุ่ งเรื อง มีพลังอานาจ กระตุน้ ให้เกิด
ความสดใส มีพลังทาให้ตื่นตัวอยูเ่ สมอ แสดงถึงบุคลากรของ ก.พ.ร. มีความโดนเด่น ตื่นตัวในการ
ทางานอยูเ่ สมอ ตลอดเวลา อยูใ่ นกฎระเบียบ แต่คิดนอกกรอบ เพื่อการบริ การประชาชนที่เป็ นเลิศ
3. โทนสี พาสเทล ทาให้รู้สึกถึงความนุ่มนวล ดูอ่อนหวานและเย็นสบาย แสดงถึง
สานักงาน ก.พ.ร. ให้บริ การลูกค้าด้วยความนุ่มนวล ใจดี เป็ นกันเอง (Open) ทาให้ลูกค้ารู้สึกสบาย
เข้าถึงได้ง่าย (Simple)

Motto
“ Make simple, Be modern ”

ยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 ‟ พ.ศ. 25617
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การสร้างความเป็ นเลิศในการให้บริ การประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็ นมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การวางระบบการบริ หารงานราชการแบบบูรณาการ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การส่ งเสริ มระบบการบริ หารกิ จการบ้านเมืองแบบร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การยกระดับความโปร่ งใสและสร้างความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคม
อาเซียน

โคราสร้ าางารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงารสื่ อสารขอาสานังาาน ง.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
พ.ศ. 2552-2556 โดยแบ่งโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็ น 4 กลุ่มงาน คือ
1. กลุ่ ม งานระบบสารสนเทศ เพื่ อ สนับ สนุ น งานบริ ห ารและอ านวยการ (Back
office)
2. กลุ่มงานระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย
3. กลุ่มงานระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานบริ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กลุ่มงานระบบสารสนเทศ เพื่อผูบ้ ริ หาร
โดยกระบวนการทางานที่ทางสานักงาน ก.พ.ร. ให้ความสาคัญมี 11 กระบวนงาน คือ
1. การจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการ
2. การปรับปรุ งคุณภาพการบริ การประชาชน
3. การส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA)
4. การให้คาปรึ กษาแนะนาด้านการจัดโครงสร้าง
5. การส่ งเสริ มการสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิราชการ
6. การให้ค าปรึ ก ษาแนะนาในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิ บตั ิ ราชการของ
จังหวัดและ กลุ่มจังหวัด
7. การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ
8. การพัฒนานักบริ หารการเปลี่ยนแปลงรุ่ นใหม่ (นปร.)
9. การส่ งเสริ มและพัฒนาองค์การมหาชน
10. การตรวจสอบภาคราชการ (ค.ต.ป.)
11. การจัดสรรแรงจูงใจ
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โดยกระบวนงานทั้ง 11 กระบวนงานนี้ มี ระบบสารสนเทศที่ ใ ช้ใ นท างานและ
บริ หารงานที่ ย ัง ไม่ ส ามารถตอบสนองการท างานได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น รวมทั้ ง เทคโนโลยี
มีการปรับเปลี่ ยนไป ทาให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่มีการใช้งานในปั จจุบนั ของสานักงาน ก.พ.ร.
มี ค วามล้า สมัย ไม่ สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในปั จจุบนั อี กทั้ง ไม่ สอดรั บ กับ
ความรู้ความสามารถและความต้องการของบุคลากรของสานักงาน ก.พ.ร. หรื อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
กับ ระบบสารสนเทศของส านัก งาน ก.พ.ร. ดัง นั้น เพื่ อให้เกิ ดการสอดรั บ ต่ อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 ‟ 2561 จึงต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้เกิดการสนับสนุ นกระบวนการทางานดังกล่าว ซึ่ งต้องมีการพัฒนาไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน
คือ
ด้านที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์
ด้านที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุ งระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
ด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากรของสานักงาน ก.พ.ร. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยในการพัฒนาทั้งสามด้านนี้ ถือเป็ นกลไกสาคัญในการก่ อให้เกิ ดการสนับสนุ น
การพัฒนาระบบราชการไทยในด้านความเป็ นเลิศในการให้บริ การประชาชนของระบบราชการ
ทั้งส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัด และองค์การมหาชน ให้มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย ส่ งเสริ ม
สนับสนุนผลักดันให้บุคลากรที่สังกัดในองค์การเหล่านั้นมีความเป็ นมืออาชี พ ช่วยสนับสนุ นและ
เป็ นกลไกให้เกิ ดการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ของภาครั ฐให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด
ทั้งยังทาให้เกิ ดระบบการบริ หารงานราชการแบบบูรณาการ เกิดความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและ ยกระดับความโปร่ งใสและสร้างความเชื่อมัน่ ศรัทธาในการบริ หารราชการแผ่นดิน
และสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน
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ส่ วนที่ 1
บทวิเคราะห์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงารสื่อสารขอา
สานังาาน ง.พ.ร. ปัจจุบัน
1.1 งารวิเคราะห์ สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและงารสื่ อสารขอาสานังาาน
ง.พ.ร. ปัจจุบัน
1.1.1 ด้ านระบบสารสนเทศและซอฟต์ แวร์
ปั จ จุ บ ัน ระบบสารสนเทศและซอฟต์แ วร์ ที่ มี ใ นปั จ จุ บ ัน ของส านัก งาน ก.พ.ร.
ประกอบด้วยระบบสารสนเทศที่ให้บริ การภายในสานั กงาน ก.พ.ร. (Internal Services) และ
ภายนอกสานักงาน ก.พ.ร. (External Services) ซึ่ งระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ท้ งั สองส่ วน
มีการเชื่อมโยงระหว่างกันด้วยการส่ งและรับข้อมูลในบางส่ วนที่อยูใ่ นฐานข้อมูล

ภาพที่ 3 แสดงระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ แบ่งตามการให้บริ การภายในและภายนอก
สานักงาน ก.พ.ร.
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โดยรายการของระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ แบ่งตามการให้บริ การภายในและ
ภายนอกสานักงาน ก.พ.ร. แสดงดังภาพที่ 2 ซึ่ งถูกแบ่งตามการให้บริ การ กระบวนการทางานของ
สานักงาน ก.พ.ร. ที่ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.พ.ร. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุ น
การทางานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล โดยในส่ วนที่ 1 นี้ เป็ นการวิเคราะห์สถานภาพระบบ
สารสนเทศและซอฟต์แวร์ ของสานักงาน ก.พ.ร. ในปัจจุบนั สามารถแบ่งเป็ น 3 ส่ วนย่อย ดังนี้
1.1.1.1 งารวิเคราะห์ งระบวนงารทาาานขอาสานังาาน ง.พ.ร. ปั จจุบัน
กระบวนการท างานของส านัก งาน ก.พ.ร. ปั จ จุ บนั ที่ เป็ นงานหลัก คื อ
การพัฒนาระบบราชการที่ ใช้การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงานราชการของหน่ วยงานภาครั ฐเป็ น
ส่ วนสาคัญในการพัฒนา เนื่ องจากมีพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิ ราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของภารกิจ
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ความพึ ง พอใจของประชาชนโดยถ้า ส่ ว นราชการหรื อ ส่ ว นจัง หวัด ใด
สามารถบรรลุ เป้ าหมายที่ได้แจ้งไว้ในคารับรองฯ และเป็ นเป้ าหมายที่ทางสานักงาน ก.พ.ร. ได้
กาหนดไว้ก็จะได้รับจัดสรรเงิ นรางวัล โดยพบว่าทางส านัก งาน ก.พ.ร. ได้ให้ความสาคัญของ
กระบวนการทางาน 11 กระบวนงาน ดังตารางที่ 1 แสดงรายการกระบวนการทางานที่สาคัญทั้ง 11
กระบวนงานของสานักงาน ก.พ.ร. กับระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในแต่ละกระบวนงาน
จากการส ารวจพบว่า กระบวนการทางานทั้ง 11 กระบวนงาน มี การใช้
ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ใ นการสนับสนุ น กระบวนการท างานค่ อนข้า งสมบู รณ์ และ
บางกระบวนการทางานยังขาดระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ที่สามารถสนับสนุ นการทางาน
อย่างแท้จริ ง และยังไม่สนับสนุนการทางานอย่างเป็ นอัจฉริ ยะทาให้การทางานในบางกระบวนการ
ทางานต้องใช้ระยะเวลาการทางานมาก และประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของงานที่ได้จากระบบ
สารสนเทศและซอฟต์แวร์ ที่สนับสนุ นนั้นยังไม่เป็ นไปตามความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิงาน อีกทั้ง
ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ที่ มี ใ นปั จจุ บ นั นั้นยัง ไม่ มี ก ารเชื่ อมโยง หรื อบูรณาการข้อมูล
สารสนเทศที่ เป็ นประโยชน์ต่อการทางานอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ แล้ว ระบบสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ น้ นั ยังมีขอ้ มูลและฟั งก์ชนั่ การทางานที่ซ้ าซ้อนกันทั้งระบบสารสนเทศของสานักงาน
ก.พ.ร. และหน่ วยงานอื่น โดยข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศและ
ซอฟต์แวร์ ต่อกระบวนการทางาน และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของแต่ละกระบวนการทางาน
แสดงดังตารางที่ 1

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ตาราาที่ 1 แสดงรายการกระบวนการทางานที่สาคัญทั้ง 11 กระบวนงานของสานักงาน ก.พ.ร .
กับระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในกระบวนงาน และบทวิเคราะห์
งระบวนงารทาาาน
ลาดับ
ทีส่ าคัญ
ขอาสานังาาน ง.พ.ร.
1

การจัดทาคารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ

ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ ในปัจจุบันงับ
งระบวนงารทาาาน
External Services
Internal
Services
1. ระบบ eSAR Card
2. ระบบ GSMS

1. ระบบงาน
สานักงาน
อัตโนมัติ (eOffice)
(ระบบย่อย :
ระบบโครงสร้าง
ส่วนราชการ)

บทวิเคราะห์
ข้ อบงพร่ อา ปัญหา และ
อุปสรรคในงารใช้

แนวโน้ มงารพัฒนาใน
อนาคต

ระบบ eSar Card
1. ผูใ้ ช้ระบบยังไม่สามารถ
ใส่ สูตรสมการในการคิด
คะแนนตามตัวชี้ วดั ที่
สามารถคานวณได้เพื่อ
เปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย
2. ระบบนี้ ยงั ขาดฟั งก์ชนั่ ใน
ส่วนของ Balanced Score
Card ที่แสดงให้เห็นถึงมิติ
ทั้ง 4 คือประสิ ทธิผล
ประสิ ทธิภาพ คุณภาพ
และการพัฒนาองค์การ
3. ระบบนี้ ยงั จากัดในเรื่ อง
การรายงานการปฏิบตั ิงาน
คือ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน

1. ควรรวมระบบ GSMS และ
ระบบ eSar Card ที่สามารถ
พัฒนาขึ้นมาทางานทดแทน
ระบบ GSMS ที่ใช้งบ
ประมาณน้อยกว่า เมื่อเทียบ
ด้านบารุ งรักษา และการใช้
งานที่สะดวกและง่ายต่อ
ผูใ้ ช้งาน คือระบบ KPI
Monitoring
2. ควรเพิ่มเติมฟังก์ชนั่ การ
ทางานใน ระบบ KPI
Monitoring อาทิ มีการ
กาหนดเงื่อนไขในการ
Warning และ Feedback
ตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน

ระบบ GSMS
1. มีความซ้ าซ้อนในฟังก์ชนั่
การทางานกับระบบที่ได้มี
การพัฒนาในลักษณะ
เดียวกัน อาทิ การรายงาน
ข้อมูลทางด้านงบประมาณ
ที่ระบบ GFMIS ของ
กระทรวงการ คลัง ระบบ
PADME ของ
กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ
2. เรื่ องบุคลากร เนื่องจาก
ต้องเป็ นการกรอกข้อมูล
เพื่อรายงานผลจากส่ วน
จังหวัด ดังนั้นแต่ละ
จังหวัดต้องมีการเตรี ยม
บุคลากรเพื่อใช้งานระบบ
นี้ หลายจังหวัดที่ไม่
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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งระบวนงารทาาาน
ลาดับ
ทีส่ าคัญ
ขอาสานังาาน ง.พ.ร.

ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ ในปัจจุบันงับ
งระบวนงารทาาาน
External Services
Internal
Services

บทวิเคราะห์
ข้ อบงพร่ อา ปัญหา และ
อุปสรรคในงารใช้

แนวโน้ มงารพัฒนาใน
อนาคต

สามารถหาบุคลากรที่มี
ความรู้เรื่ องระบบ GSMS
ได้ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากร
บ่อยครั้งส่ งผลให้ไม่มี
เจ้าหน้าที่รายงานผลเข้ามา
ในระบบ
3. ทางสานักงาน ก.พ.ร. ไม่มี
บุคลากรด้านเทคนิคที่
สามารถดูแลระบบ GSMS
ได้ทวั่ ถึง เนื่องจากต้อง
ติดตั้งฮาร์ ดแวร์ ที่ใช้
สาหรับระบบนี้ ให้ประจา
อยูท่ ี่จงั หวัดเพื่อใช้งาน
อาทิ เครื่ อง terminal ซึ่งทา
ให้ยากต่อการดูแลรักษา
4. ระบบนี้ ใช้งานยาก เมื่อ
เทียบกับระบบอื่น ๆ ที่มีอยู่
ในปัจจุบนั
5. ทางสานักงาน ก.พ.ร. ต้อง
มีงบประมาณในการ
บารุ งรักษา Hardware และ
Software ของระบบนี้ ทุกปี
ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 10 ล้าน
บาทในกรณี ที่หากต้องการ
ใช้งานให้สมบูรณ์ตาม
ลิขสิ ทธิ์ท้ งั หมด
6. ด้านการบริ หารจัดการให้
เกิด การใช้งานระบบนี้
อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
จาเป็ นต้องได้รับความ
ร่ วมมือจากจังหวัดซึ่ งทาง
สานักงาน ก.พ.ร. ไม่มี
ข้อบังคับให้จงั หวัด/กลุ่ม
จังหวัดกรอกข้อมูลในการ
ดาเนินงานมายังสานักงาน
ก.พ.ร. ได้ ดังนั้นถึงแม้จะมี
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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งระบวนงารทาาาน
ลาดับ
ทีส่ าคัญ
ขอาสานังาาน ง.พ.ร.

2

3

ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ ในปัจจุบันงับ
งระบวนงารทาาาน
External Services
Internal
Services

การปรับปรุ งคุณภาพ
การบริ การประชาชน

1. ระบบ GES
2. ระบบ PMOC
(KPI Monitoring)
3. Facebook ของ
สานักงาน ก.พ.ร.

1. ระบบ e-Office
(ระบบย่อย :
ระบบโครงสร้าง
ส่วนราชการ)
2. ระบบสารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร
(EIS)

การส่งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)

1. ระบบ GES
2. ระบบ PMOC
(KPI Monitoring)
3. Facebook ของ
สานักงาน ก.พ.ร.

1. ระบบ e-Office
(ระบบย่อย :
ระบบโครงสร้าง
ส่วนราชการ)
2. ระบบสารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร
(EIS)

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

บทวิเคราะห์
ข้ อบงพร่ อา ปัญหา และ
อุปสรรคในงารใช้
ระบบ Training ก็ไม่ได้รับ
ความสนใจ
7. การใช้งานยาก
1. ประชาชนที่ตอ้ งการให้
ข้อมูลต้องมี Internet หรื อ
ใช้ Internet เป็ นเท่านั้น
2. รายงานที่ใช้ในการ
ปรับปรุ งคุณภาพยังไม่
เป็ นอัจฉริ ยะ
3. ยังไม่มีการบูรณาการ
ข้อมูลที่ใช้ในการ
สนับสนุนในการปรับปรุ ง
คุณภาพการให้บริ การ
ประชาชน
4. ยังไม่มีการใช้ขอ้ มูลจาก
BIG DATA มาสนับสนุน
ในการปรับปรุ งคุณภาพฯ

1. บุคลากรของส่วนราชการ
ส่วนจังหวัด องค์การ
มหาชน ที่ตอ้ งการให้
ข้อมูลต้องมี Internet หรื อ
ใช้ Internet เป็ นเท่านั้น
2. รายงานที่ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐยังไม่เป็ นอัจฉริ ยะ
3. ยังไม่มีระบบที่ช่วยใน
กระบวนการทางานนี้
โดยตรง

แนวโน้ มงารพัฒนาใน
อนาคต

1. ควรมีระบบ Call Center
ที่สามารถใช้เป็ น
สื่ อสัมพันธ์ และสารวจ
ในด้านการบริ การ
2. ควรมีระบบบูรณาการ
ข้อมูลและใช้ในการออก
รายงานการบริ การที่เป็ น
อัจฉริ ยะที่ช่วยสนับสนุน
การปรับปรุ งคุณภาพการ
ให้บริ การ (ระบบงาน
OPDC Intelligence
System)
3. ควรมีระบบ BIG DATA
ที่สร้างองค์ความรู้ที่ได้
จาก Social Network หรื อ
จาก Internet หรื อ
ฐานข้อมูลที่สามารถใช้
เป็ นข้อมูลช่วยสนับสนุน
การปรับปรุ งคุณภาพการ
ให้บริ การ
1. ควรมีระบบ Call Center ที่
สามารถใช้เป็ นสื่ อสัมพันธ์
และสารวจเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลสนับสนุนในการ
ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ
2. ควรมีการบูรณาการข้อมูล
เพื่อออกรายงานที่ใช้ใน
การส่งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐที่เป็ นอัจฉริ ยะ
(OPDC Intelligence
System)
3. ควรมีระบบ BIG DATA
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งระบวนงารทาาาน
ลาดับ
ทีส่ าคัญ
ขอาสานังาาน ง.พ.ร.

ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ ในปัจจุบันงับ
งระบวนงารทาาาน
External Services
Internal
Services

บทวิเคราะห์
ข้ อบงพร่ อา ปัญหา และ
อุปสรรคในงารใช้

4

การให้คาปรึ กษาแนะนา
ด้านการจัดโครงสร้าง

1. เว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
(ข้อมูลหน่วยงาน
ภาครัฐ)

1. ระบบ e-Office
(ระบบย่อย :
ระบบโครงสร้าง
ส่วนราชการ)
2. ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร
(EIS)

1. ยังไม่มีระบบที่ช่วยในการ
ให้คาปรึ กษาแนะนาด้าน
การจัดโครงสร้างโดยตรง

5

การส่งเสริ มการสร้าง
ความโปร่ งใสในการ
ปฏิบตั ิราชการ

1. เว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
(Stop Corruption)
2. Facebook ของ
สานักงาน ก.พ.ร.

1. ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร
(EIS)

1. ยังไม่มีระบบที่ช่วยในการ
ส่งเสริ มการสร้างความ
โปร่ งใสในการปฏิบตั ิ
ราชการ
2. ยังไม่มีระบบรองรับข้อมูล
เรื่ องความโปร่ งใสในการ
ปฏิบตั ิราชการจาก
ประชาชนผ่านทาง
โทรศัพท์

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

แนวโน้ มงารพัฒนาใน
อนาคต
ที่สร้างองค์ความรู้ที่ได้
จาก Social Network หรื อ
จาก Internet หรื อ
ฐานข้อมูลที่สามารถใช้
เป็ นข้อมูลช่วยสนับสนุน
ในการส่ งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ
1. ควรมีระบบที่ช่วยในการ
ให้คาปรึ กษาแนะนาด้าน
การจัดโครงสร้างโดย
ตรงที่สามารถเห็นประวัติ
การปรับโครงสร้ างในแต่
ละระยะ พร้อมเหตุผล
(Modern Office)
2. ควรมีระบบที่ช่วยสร้าง
โครงสร้างฯที่สะดวก
พร้อมการบันทึกคาปรึ กษา
แนะนา หรื อค้นหาองค์
ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การจัดโครงสร้าง โดย
สามารถทางานร่ วมกันได้
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของ
สานักงาน ก.พ.ร. และ
เจ้าของหน่วยงาน (Modern
Office)
1. ควรมีระบบ Call Center ที่
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ
สัม พัน ธ์ และส ารวจเพื่ อ
ใช้เป็ นข้อมูลสนับสนุนใน
การส่ งเสริ มก ารส ร้ าง
ค ว า ม โป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
ปฏิบตั ิราชการ
2. ควรมี ระบบบู ร ณาการ
ข้อ มู ล เพื่ อ ออกรายงานที่
ใช้ในการส่ งเสริ มการการ
สร้างความโปร่ งใสในการ
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งระบวนงารทาาาน
ลาดับ
ทีส่ าคัญ
ขอาสานังาาน ง.พ.ร.

ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ ในปัจจุบันงับ
งระบวนงารทาาาน
External Services
Internal
Services

6

การให้คาปรึ กษาแนะนา
ในการจัดทาแผนพัฒนา
และแผนปฏิบตั ิราชการ
ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

1. ระบบ GSMS
2. ระบบ eSAR Card
3. เว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
(www.opdc.go.th)
4. Facebook ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
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การส่งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนใน
การพัฒนาระบบราชการ

1. ระบบ GES
2. Facebook ของ
สานักงาน ก.พ.ร.

1. ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร
(EIS)

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

บทวิเคราะห์
ข้ อบงพร่ อา ปัญหา และ
อุปสรรคในงารใช้

1. ยังไม่มีแหล่งความรู ้ที่
ค้นหาได้ง่ายในเรื่ องที่ตอ้ ง
ให้คาปรึ กษา

1. ยังไม่มีระบบส่ งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมของประชาชน
ในการพัฒนาระบบ
ราชการในแบบสารวจ
ผ่านทางโทรศัพท์
2. ยังไม่มีระบบที่ช่วยใน
บูรณาการข้อมูลความ
คิดเห็นของประชาชน

แนวโน้ มงารพัฒนาใน
อนาคต
ปฏิ บ ัติร าชการ (OPDC
Intelligence System)
3. ควรมีระบบ BIG DATA ที่
สร้างองค์ความรู้ที่ได้จาก
Social Network หรื อจาก
Internet หรื อฐานข้อมูลที่
สามารถใช้เป็ นข้อมูลใน
การ ส่ งเสริ มการการสร้าง
ความ โปร่ งใสในการ
ปฏิบตั ิราชการ
1. ควรมีแหล่งรวบรวม
ความรู ้ที่สืบค้นง่าย
2. การใช้ในการการให้
คาปรึ กษาแนะนาฯอยูใ่ น
ระบบ Modern Office
3. ควรมีระบบ BIG DATA
ที่สร้างองค์ความรู้ที่ได้
จาก Social Network หรื อ
จาก Internet หรื อ
ฐานข้อมูลที่สามารถใช้
เป็ นข้อมูลในการให้
คาปรึ กษาแนะนา ฯลฯ
1. ควรมีระบบ Call Center ที่
ส า ม า ร ถ ใ ช้ เ ป็ น สื่ อ
สัม พัน ธ์ แ ละ ส ารวจเพื่ อ
ใช้เ ป็ นการส่ งเสริ ม การมี
ส่ ว นร่ วมของประชาชน
ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ราชการ
2. ควรมี ร ะบบบู ร ณาการ
ข้อมูลในความคิดเห็นของ
ประชาชนต่ อ การพัฒ นา
ระ บบ ราช ก าร (OPDC
Intelligence System)
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งระบวนงารทาาาน
ลาดับ
ทีส่ าคัญ
ขอาสานังาาน ง.พ.ร.

ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ ในปัจจุบันงับ
งระบวนงารทาาาน
External Services
Internal
Services
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การพัฒนานักบริ หารการ
เปลี่ ยน แ ปล งรุ่ นใ ห ม่
(นปร.)

1. เว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
(e-Learning และ
การประชาสัมพันธ์
ข้อมูล)
2. เว็บไซต์โครงการ
พัฒนานักบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง
รุ่ นใหม่
(www.psed.or.th)
1. เว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
(po.opdc.go.th)
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การส่ ง เสริ มและพัฒ นา
องค์การมหาชน

10

การตรวจสอบภาค
ราชการ (ค.ต.ป.)

1. เว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
(www.kortorpor.com)

1. ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร
(EIS)

11

การจัดสรรแรงจูงใจ

1. เว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
(การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล)

1. ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร
(EIS)

1. ระบบ
สารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร
(EIS)

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

บทวิเคราะห์
ข้ อบงพร่ อา ปัญหา และ
อุปสรรคในงารใช้

แนวโน้ มงารพัฒนาใน
อนาคต

1. ยังไม่มีระบบสาหรับการ
พัฒนานักบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่ นใหม่
(นปร.) โดยเฉพาะ

1. ควรมีระบบสาหรับ
สนับสนุน
กระบวนการพัฒนานัก
บริ หารการเปลี่ยนแปลงรุ่ น
ใหม่ (นปร.) โดยอยูภ่ ายใต้
ระบบ Modern Office

1. ยั ง ไ ม่ มี ก ารบู รณา ก า ร 1. ควรมีการบูรณาการข้อมูล
ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูล
และเชื่อมโยงข้อมูล
องค์การมหาชนเพื่อใช้ใน
องค์การมหาชนเพื่อใช้
การส่ ง เสริ มและพัฒ นา
ส่งเสริ มและพัฒนาฯ
องค์การมหาชน
(OPDC Intelligence
System)
1. ข้อมูลมาจากหน่วยงาน
1. ควรมีการทาข้อตกลง
ภายนอกสานักงาน ก.พ.ร.
ร่ วมกัน กับหน่วยงานที่
เป็ นเจ้าของ ข้อมูลในการ
เข้าถึงข้อมูลใน ฐานข้อมูล
โดยตรงเพื่อนา ข้อมูลมา
แสดงผลตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ หารฯ
1. ยังไม่มีระบบที่ช่วยในการ 1. ควรมีระบบสาหรับ
จัดสรรแรงจูงใจโดยตรง
สนับสนุนกระบวนการ
จัดสรรแรงจูงใจอยูภ่ ายใต้
ระบบ Modern Office
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1.1.1.2 งารวิ เ คราะห์ ส ถานภาพด้ า นระบบสารสนเทศและซอฟต์ แ วร์ และ
ความ ต้ อางารขอาสานังาาน ง.พ.ร.
สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ของสานักงาน ก.พ.ร. ใน
ปัจจุบนั ของสานักงาน ก.พ.ร. แสดงได้ดงั ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3 แสดงสถานะของระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ปัจจุบนั ของสานักงาน ก.พ.ร.
1. ระบบงารบริ ห ารยุ ทธศาสตร์ ขอาอาค์ ง ารภาครั ฐ (Government Strategic
Management System : GSMS)
เป็ นระบบงานที่ประกอบด้วยระบบย่อยคือ
1. ระบบการวางแผนและจัดการยุทธศาสตร์ ตามแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน
แผนการปฏิบตั ิราชการ 4 ปี และแผนการปฏิบตั ิราชการประจาปี (Balanced Scorecard) ใช้โมดูล
Strategic Enterprise Management (SEM) ซึ่ งเป็ นโมดูลย่อย Corporate Performance Monitor ของ
โปรแกรมประยุกต์ SAP
2. ระบบการจัดทาแผนปฏิบตั ิการและการติดตามความก้าวหน้า เพื่อการติดตาม
ความสาเร็ จ ใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Project

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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3. ระบบการจัดทาฐานข้อมูลตัวชี้ วดั และการติดตามวัดผลงานที่เก็บรายละเอียด
ตัวชี้วดั ตามระยะเวลา (Time series) ซึ่งเป็ น Web Application
4. ระบบการจัดเก็บเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ และการติดตามการรายงานผลตาม
เวลาที่กาหนด (Work Flow Tracking & Escalation) ใช้ IBM-FileNet Content Management
โดยผูท้ ี่กรอกข้อมูลรายงานผลสาหรับระบบนี้ คือส่ วนจังหวัด และส่ งข้อมูลเป็ น
ลักษณะ Batch Line ไปยังระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS) เพื่อนาเสนอเป็ นรายงานให้แก่
ผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย 4 รายงานด้วยกันคือ
1) รายงานเปรี ยบเที ย บงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรกับ ผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณแสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง
2) รายงานเปรี ยบเที ย บงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรกับ ผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ รายยุทธศาสตร์ /เป้ าประสงค์/โครงการ
3) รายงานเปรี ยบเทียบผลการดาเนิ นงานกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม
ของกลุ่มจังหวัด
4) รายงานผลคะแนนของตัวชี้วดั รายยุทธศาสตร์ /เป้ าประสงค์/ตัวชี้วดั
ข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบ
(ก) เรื่ องบุคลากร เนื่ องจากต้องเป็ นการกรอกข้อมูลเพื่อรายผลจากส่ วนจังหวัด
ดัง นั้นแต่ ละจัง หวัดต้องมี การเตรี ย มบุ คลากรเพื่ อใช้ง านระบบนี้ หลายจังหวัดที่ ไม่ สามารถหา
บุคลากรที่มีความรู้เรื่ องระบบ GSMS ได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้งส่ งผลให้
ไม่มีเจ้าหน้าที่รายงานผลเข้ามาในระบบ
(ข) ทางสานักงาน ก.พ.ร. ไม่มีบุคลากรด้านเทคนิ คที่สามารถดูแลระบบ GSMS
ได้ทวั่ ถึ งทัว่ ทุกจังหวัด เนื่ องจากระบบงานดังกล่าว จะต้องติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจาอยู่ที่
ส่ วนจังหวัด ประกอบด้วยเครื่ อง Terminal ซึ่ งบางครั้ งเครื่ อง Terminal ขัดข้อง โดยมีปัญหา
ทางด้าน Hardware และไม่สามารถแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ได้ ท าให้เจ้าหน้าที่ ส่วนจังหวัดไม่
สามารถรายงานผลผ่านระบบ GSMS ได้
(ค) ระบบนี้ ใช้งานยาก เมื่อเทียบกับระบบอื่น ๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั อาทิ การใช้
Web Application ในการพัฒนาด้วย HTML5 ในส่ วนที่ให้ส่วนราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การ
มหาชนสามารถรายงานผลการปฏิบตั ิราชการที่ไหนเมื่อไรก็ได้ และการแสดงผลในรู ปแบบต่างๆ
ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Tableu ที่ใช้เวลาในการปรั บเปลี่ ยนรายงานเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถสร้ าง Dash
Board และส่ งรายงานนั้นไปแสดงบนเว็บไซต์ใดก็ได้ที่ทางผูใ้ ช้งานต้องการพร้อมการกาหนดสิ ทธิ
ในการเข้าดูได้

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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(ง) ทางสานักงาน ก.พ.ร. ต้องมีงบประมาณในการบารุ งรักษา Hardware และ
Software ของระบบนี้ ทุกปี ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 10 ล้านบาทในกรณี ที่หากต้องการใช้งานให้สมบูรณ์
ตามลิขสิ ทธิ์ ท้ งั หมด
(จ) ด้า นการบริ ห ารจัดการให้เ กิ ด การใช้ง านระบบนี้ อย่า งเต็ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากจังหวัด ซึ่ งทางสานักงาน ก.พ.ร. ไม่มีขอ้ บังคับให้ จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด กรอกข้อมูลในการดาเนินงานมายังสานักงาน ก.พ.ร. ได้ดงั นั้นถึงแม้จะมีระบบการ training
ก็ไม่ได้รับความสนใจ
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
(ก) เมื่ อส ารวจระบบที่ ส ามารถพัฒนาขึ้ นมาท างานทดแทนระบบนี้ พ บว่า ใช้
งบประมาณที่นอ้ ยกว่าเมื่อเทียบกับค่าบารุ งรักษา และง่ายต่อการทางาน
2. ระบบรายาานผลงารปฏิ บั ติ ร าชงารตามค ารั บ รอางารปฏิ บั ติ ร าชงารทาา
อิเล็งทรอนิงส์ (E-SarCard)
แบ่ง ผูใ้ ช้ง านเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ งลุ่ม ที่ 1 ส่ วนของเจ้าหน้าที่ เทคนิ คที่ ใช้ระบบนี้
ในการกาหนดข้อมูลตั้งต้นให้กบั ผูใ้ ช้งานกลุ่มส่ วนราชการ และผูบ้ ริ หารซึ่ งประกอบด้วยข้อมูลการ
จัดการผูใ้ ช้งาน การกาหนดข้อมูลส่ วนราชการ การกาหนดข้อมูลจังหวัด การกาหนดข้อมูลองค์การ
มหาชน งลุ่ ม ที่ 2 ส่ วนราชการที่ ใ ช้ระบบนี้ ใ นการรายงานผลการปฏิ บ ตั ิ ง านตามค ารั บ รองผล
การปฏิบตั ิราชการซึ่ งสามารถเชื่ อมโยงกับฐานข้อมูลคะแนนของหน่วยงานกลางอื่นที่เป็ นเจ้าภาพ
เพื่อรองรับการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (GES) งลุ่มที่ 3 ผูบ้ ริ หารซึ่ งใช้ระบบนี้ ใน
การกาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลรับผิดชอบส่ วนราชการ (Desk)
กาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลรับผิดชอบส่ วนจังหวัด (Area) กาหนด
สิ ทธิ และหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลรับผิดชอบองค์การมหาชน กาหนดสิ ทธิ และ
หน้าที่ของเจ้าภาพตัวชี้วดั กาหนดสิ ทธิ และหน้าที่ของผูป้ ระเมินจากหน่วยงานภายนอก
โดยผูท้ ี่กรอกข้อมูลรายงานผลสาหรับระบบนี้ คือส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัด และ
องค์การมหาชน ข้อมูลจากระบบนี้ตอ้ งผ่านกระบวนการ ETL แล้วส่ งข้อมูลเข้าสู่ ระบบสารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS) เพื่อนาเสนอเป็ นรายงานให้แก่ผบู ้ ริ หาร ประกอบด้วย 10 รายงานด้วยกันคือ
(1) รายงานผลการประเมินของส่ วนราชการ/จังหวัด/หน่วยงานองค์การมหาชน
(ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี )
(2) มิ เ ตอร์ แ สดงผลการประเมิ น ตามค ารั บ รองการปฏิ บ ัติ ร าชการของส่ ว น
ราชการ/จังหวัด/ หน่วยงานองค์การมหาชน ตามปี งบประมาณ
(3) รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6/9/12 เดือน เปรี ยบเทียบกับผลการ
ประเมิน ตามกระทรวง/กลุ่มจังหวัด/องค์การมหาชน ตามปี งบประมาณ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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(4) รายงานคะแนนมิติ/ตัวชี้ วดั บังคับ เปรี ยบเทียบระหว่างส่ วนราชการ/จังหวัด/
หน่วยงานองค์การมหาชน แสดงตามปี งบประมาณ
(5) รายงานคะแนนตัวชี้วดั ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงที่มีเป้ าหมายร่ วมกันระหว่างกระทรวงของผลการ
ประเมินตนเองรอบ 6/9/12 เดือน เปรี ยบเทียบกับผลการประเมิน แสดงตามปี งบประมาณ
(6) รายงานคะแนนตัวชี้วดั ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงที่ มีเป้ าหมายร่ วมกันระหว่างกระทรวงของผลการ
ประเมินตนเองรอบ 6/9/12 เดื อนเปรี ยบเที ยบกับผลการประเมิ นแสดงตามกระทรวง ตาม
ปี งบประมาณ
(7) รายงานคะแนนสู งสุ ดและต่า สุ ด 10 ลาดับ ของส่ วนราชการ/จังหวัด/
หน่วยงานองค์การมหาชน แสดงตามปี งบประมาณ
(8) สัดส่ วนของคะแนนในภาพรวม รายส่ วนราชการ/จังหวัด/หน่วยงานองค์การ
มหาชน แสดงตามปี งบประมาณ
(9) สรุ ปผลการประเมินของส่ วนราชการ/จังหวัด/องค์การมหาชน ย้อนหลัง 3 ปี
รายงานค้นหารายละเอียดตัวชี้วดั แสดงตามปี งบประมาณ
ข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบ
(ก) มีความซ้ าซ้อนในฟั งก์ชั่นการทางานกับระบบที่ ได้มีการพัฒนาในลักษณะ
เดียวกัน อาทิ การรายงานข้อมูลทางด้านงบประมาณที่ระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลัง ระบบ
PADME ของกระทรวงมหาดไทย ฯ
(ข) ผูใ้ ช้ร ะบบยัง ไม่ ส ามารถใส่ สู ต รสมการในการคิ ด คะแนนตามตัว ชี้ วัด ที่
สามารถคานวณได้เพื่อเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมาย
(ค) ระบบนี้ ยงั ขาดฟั งก์ชนั่ ในส่ วนของ Balanced Score Card ที่แสดงให้เห็นถึง
มิติท้ งั 4 คือประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพ คุณภาพ และการพัฒนาองค์การ
(ง) ระบบนี้ ยงั จากัดในเรื่ องการรายงานการปฏิ บตั ิงานคือ 6 เดือน 9 เดือน และ
12 เดือน
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
(ก) ระบบนี้ ควรมีการกาหนดเงื่ อนไขในการ Warning และ Feedback ตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน
3. ระบบาานสานังาานอัตโนมัติ (E-Office)
ใช้สนับสนุ นการทางานของบุคลากรสานักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วยระบบย่อย
คือ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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- ระบบงานสารบรรณและติดตามหนังสื อ
- ระบบการติดตามและอนุมตั ิการลา
- ระบบการบันทึกและติดตามการนัดหมาย (ปฏิทินงาน)
- ระบบสมุดโทรศัพท์
- ระบบจองห้องประชุม
- ระบบยื ม -คื น ทรั พ ยากร (คอมพิ ว เตอร์ โ น้ต บุ ้ค , เครื่ อ งโปรเจ็ ค เตอร์ ,
เครื่ องพิมพ์เป็ นต้น)
- ระบบติดตามและอนุมตั ิการจองยานพาหนะ
- ระบบงานจัดเก็บข้อมูล
- ระบบโครงสร้ างส่ วนราชการ ระบบนี้ จะทาการส่ งข้อมูลโครงสร้างราชการ
เป็ นลักษณะ Batch Line ไปยังระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS) เพื่อนาเสนอเป็ นรายงาน
ให้แก่ ผูบ้ ริ หารฯ เพื่ อให้ท ราบถึ ง โครงสร้ า งราชการในระดับ ต่า งๆ และจานวนบุ คลากรที่ เป็ น
ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้างประจา
ข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบ
(ก) ระบบนี้ ยงั ทางานไม่ครอบคลุมในการใช้งานในด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบงาน
สารบรรณที่ ย ัง ไม่ ส ามารถใช้ ห นั ง สื อ หรื อเอกสารในระบบสารบรรณในการติ ด ตาม
การดาเนิ นการที่ มี การกาหนดการไหลของเอกสารได้ว่าค้า งอยู่ที่ ใด อยู่ที่ ใคร มี เพี ยงแจ้งว่าอยู่
ระหว่า งดาเนิ นการ ส่ วนงานด้า นยืม คื น ทรั พ ยากรที่ ไ ม่ ส ามารถท างานได้ส ะดวกในเรื่ องของ
การตรวจสอบว่าทรัพยากรที่ยมื ไปอยูท่ ี่ใด ไม่มีระบบการแจ้งเตือนครุ ภณ
ั ฑ์หมดอายุ ครุ ภณ
ั ฑ์หมด
ประกัน การยืมคืนทรัพยากรยังไม่สามารถทาได้สะดวก เป็ นต้น
(ข) ระบบนี้ ยัง ไม่ มี ก ารบู ร ณาการข้อ มู ล กับ ระบบงานอื่ น โดยเฉพาะด้ า น
โครงสร้างส่ วนราชการ
(ค) ระบบนี้ ยงั ไม่เป็ นที่นิยมใช้ในหลายระบบย่อยเนื่ องจากมีระบบอื่นที่ใช้งาน
ได้ดีกว่า อาทิ ระบบการบันทึกและติดตามการนัดหมาย (ปฏิทินงาน) บุคลากรส่ วนใหญ่ใช้ระบบ
Google Calendar ระบบสมุดโทรศัพท์ บุคลากรส่ วนใหญ่ใช้ ระบบ Contact ของ Gmail หรื อใช้
ของ Intranet เป็ นต้น
(ง) ระบบนี้ยงั ไม่สามารถอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งานด้านการค้นหา
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
(ก) ระบบนี้ ควรปรั บเปลี่ ยนให้ทนั สมัย โดยสามารถทางานได้ทุกที่ทุกเวลาใน
ลักษณะบน Cloud Computing
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(ข) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตอ้ งปรับเปลี่ยนให้สามารถติดตามงานคงค้าง
โดยตรวจสอบจากเรื่ องของเอกสาร ตามความเร่ งด่วน ตามระยะเวลาคงค้าง โดยต้องสามารถทราบ
ได้วา่ งานคงค้างอยูท่ ี่ใคร หน่วยงานใด ระยะเวลาคงค้างนานเท่าใด
(ค) ระบบยื ม คื น ทรั พ ยากรต้อ งสามารถท างานได้ส ะดวกในเรื่ องของการ
ตรวจสอบว่าครุ ภณ
ั ฑ์อยู่ที่ใด มีการแจ้งเตือนครุ ภณ
ั ฑ์หมดอายุ ครุ ภณ
ั ฑ์หมดประกัน การยืมคื น
ครุ ภณั ฑ์ตอ้ งสามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อ Mobile Device
(ง) ต้องมี ก ารบูรณาการข้อมูล กับระบบอื่ นที่ จาเป็ นต้องใช้ข ้อมูล อาทิ ข้อมู ล
โครงสร้างราชการไปใช้ได้
(จ) กรณี ระบบย่อยทีไม่ได้รับความนิ ยม อาทิ ระบบการบันทึกและติดตามการ
นัดหมาย (ปฏิทินงาน) และระบบสมุดโทรศัพท์ตอ้ งปรับปรุ งให้สามารถใช้ร่วมกับระบบ Google
Calendar และ ระบบ Contact ของ Gmail ในลักษณะ Sync ข้อมูลกันได้ หรื อการ Import/Export
ระหว่างกันได้
(ฉ) ระบบต้องสามารถค้นหาข้อมูล ภาพ วีดีทศั น์ได้สะดวกในการค้นตามหลัก
auto text ที่แสดงข้อความอัตโนมัติได้
4. ระบบ Intranet
(ก) ใช้ส าหรั บ เป็ นแหล่ ง รวมและเผยแพร่ ค วามรู ้ ข ององค์ก ร ประชาสั ม พันธ์
การสื่ อสารถึ ง ข้า ราชการภายในองค์ก ร ใช้เป็ นเวที แสดงความคิ ดเห็ น การแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์
ข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบ
(ก) บุคลากรยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการสร้ างองค์ความรู ้ หรื อมีการกระตุ น้
ให้เกิดการใช้งานในด้านนี้ อาจเนื่ องจากการใช้งานที่ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการ หรื อในการจัดเก็บยังไม่สะดวกต่อการนาไปใช้งาน
(ข) ระบบนี้ ยงั ไม่มีการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการประชาสัมพันธ์การ
สื่ อสารกันภายในองค์กร หรื อใช้เป็ นเวทีแสดงความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
เนื่องจากการใช้งานระบบนี้ ไม่เป็ นที่นิยม เพราะมี social networks ที่ใช้สะดวก สามารถแชร์ ได้ท้ งั
ภาพ เสี ยง วีดีทศั น์ ภายในกลุ่ม และภายนอกกลุ่มได้ พร้ อมเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายอื่นได้ พร้ อมมี
ลูกเล่นในด้านต่างๆ
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
(ก) ระบบนี้ ควรยุบรวมกับระบบงานสานักงานอัตโนมัติ (E-Office) เพื่อให้ใช้
งานสะดวกมากขึ้น
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5. ระบบติดตามผลงารดาเนินาานตามนโยบายสาคัญขอารัฐบาล (PMOC)
เป็ นระบบเพื่อรายงานผลการดาเนิ นงานตามนโยบายสาคัญของรั ฐบาลที่ ท่ า น
นายกรัฐมนตรี ตอ้ งการ โดยระบบนี้ สามารถเชื่ อมโยงและดึงข้อมูล ตัวชี ้วัด จากระบบรายงานผล
การปฏิ บตั ิราชการตามคารับรองการปฏิ บตั ิราชการทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ (E-SarCard) มาตั้งต้น
เนื่ องจากตัวชี้ วดั ระดับกระทรวง จังหวัด และ Joint KPI เป็ นตัวชี้ วดั เดี ยวกัน แต่ระบบนี้ ตอ้ งมี
การกรอกข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ก าหนด แผน/แนวโน้ม ที่ เป็ นด้า นบวก และด้า นลบ รวมทั้ง รอบ
การรายงานผลการดาเนินการ เงื่อนไขการ Warning และ Feed Back
ข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบ
(ก) รายงานแสดงผลดูลา้ สมัย ไม่น่าใช้งาน
(ข) รายงานยังไม่สามารถตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์ ได้
(ค) ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล PADME ของกระทรวงมหาดไทย
(ง) ยังไม่สามารถ Drill Down ลงไปเห็นการปฏิบตั ิราชการในแต่ละวันได้
(จ) ข้อมูลที่ได้ยงั ไม่เป็ น Real Time (Daily Update)
(ฉ) กรณี ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนรู ปแบบรายงานยังมีความยุง่ ยาก
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
(ก) ปรับปรุ งรายงานแสดงผลให้ทนั สมัย
(ข) ปรับเปลี่ยนรายงานยังให้สามารถตอบโจทย์ทางยุทธศาสตร์ได้
(ค) ควรทาข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้สามารถเชื่ อมโยงกับข้อมูล
PADME
(ง) ควรทาการเชื่อมโยงข้อมูลในฐานข้อมูลที่จดั เก็บข้อมูลการปฏิบตั ิราชการใน
แต่ละวันเพื่อให้รายงานสามารถ Drill Down ลงไปเห็นการปฏิบตั ิราชการในแต่ละวันได้
(จ) ระบบควรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็ น Real Time (Daily Update)
(ฉ) ระบบต้องสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบรายงานได้สะดวก ไม่สร้างความ
ยุง่ ยากให้กบั ผูใ้ ช้งาน
6. ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร (EIS)
เป็ นระบบที่ใช้ในการจัดทารายงานเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
รายงานที่ได้จากระบบการบริ หารยุทธศาสตร์ ขององค์การภาครัฐ (Government
Strategic Management System : GSMS) มีจานวน 4 รายงาน คือ
1) รายงานเปรี ย บเที ย บงบประมาณที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรกับ ผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ แสดงข้อมูล 5 ปี ย้อนหลัง
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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2) รายงานเปรี ย บเที ย บงบประมาณที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรกับ ผลการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ รายยุทธศาสตร์ / เป้ าประสงค์ / โครงการ
3) รายงานเปรี ยบเที ย บผลการด าเนิ น งานกับ ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
ภาพรวมของกลุ่มจังหวัด
4) รายงานผลคะแนนของตัวชี้ วดั รายยุทธศาสตร์ / เป้ าประสงค์ / ตัวชี้วดั
รายงาน ก.น.จ. มีจานวน 5 รายงาน คือ
1) รายงานแสดงภาพรวมทั้งประเทศ
2) รายงานภาพรวม 15 ด้าน
3) รายงานแสดงตามกลุ่มจังหวัด (แผนที่)
4) รายงานแสดงข้อมูลกลุ่มจังหวัด (ตาราง)
5)

รายงานแสดงแผนพัฒนาตามด้าน

รายงานที่ได้จากระบบ E-SarCard มีจานวน 10 รายงาน คือ
1) รายงานผลการประเมิ น ของส่ ว นราชการ / จัง หวัด / หน่ ว ยงานองค์ก าร
มหาชน (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี )
2) มิ เ ตอร์ แ สดงผลการประเมิ น ตามค ารั บ รองการปฏิ บ ัติ ร าชการของส่ ว น
ราชการ / จังหวัด / หน่วยงานองค์การมหาชน ตามปี งบประมาณ
3) รายงานผลการประเมิ นตนเองรอบ 6/9/12 เดื อน เปรี ย บเที ย บกับ ผลการ
ประเมิน ตามกระทรวง / กลุ่มจังหวัด / องค์การมหาชน ตามปี งบประมาณ
4) รายงานคะแนนมิ ติ / ตัว ชี้ วัด บัง คับ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งส่ ว นราชการ /
จังหวัด / หน่วยงานองค์การมหาชน แสดงตามปี งบประมาณ
5) รายงานคะแนนตัวชี้วดั ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงที่มีเป้ าหมายร่ วมกันระหว่างกระทรวง ของผลการ
ประเมินตนเองรอบ 6/9/12 เดือน เปรี ยบเทียบกับผลการประเมิน แสดงตามปี งบประมาณ
6) รายงานคะแนนตัวชี้วดั ระดับความสาเร็ จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงที่มีเป้ าหมายร่ วมกันระหว่างกระทรวง ของผลการ
ประเมิ น ตนเองรอบ 6/9/12 เดื อ น เปรี ย บเที ย บกับ ผลการประเมิ น แสดงตามกระทรวง ตาม
ปี งบประมาณ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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7) รายงานคะแนนสู ง สุ ด และต่ า สุ ด 10 ล าดับ ของส่ ว นราชการ / จัง หวัด /
หน่วยงานองค์การมหาชน แสดงตามปี งบประมาณ
8) สั ดส่ วนของคะแนนในภาพรวม รายส่ วนราชการ / จัง หวัด / หน่ วยงาน
องค์การมหาชน แสดงตามปี งบประมาณ
9) สรุ ปผลการประเมินของส่ วนราชการ/จังหวัด/องค์การมหาชน ย้อนหลัง 3 ปี
10) รายงานค้นหารายละเอียดตัวชี้วดั แสดงตามปี งบประมาณ
รายงานที่ได้จากระบบ E-Office คือ
1) ผังโครงสร้างราชการ
รายงานที่ได้จากระบบ e-learning มีจานวน 9 รายงาน คือ
1) รายงานจ านวนผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษา (มี ใ บประกาศนี ย บัต ร) หลัก สู ตร mini
MPM, mini MBA, PG
2) รายงานจ านวนผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษา (มี ใ บประกาศนี ย บัตร) หลัก สู ตร mini
MPM, mini MBA, PG จาแนกรายเดือน
3) รายงานจานวนผูล้ งทะเบียนเป็ นผูเ้ รี ยนในระบบ e-learning
4) รายงานจานวนผูล้ งทะเบียนเป็ นผูเ้ รี ยนในระบบ e-learning จาแนกรายเดือน
5) รายงานจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรพิเศษ (ไม่มีใบประกาศนี ยบัตร)
รวมทุกวิชา
6) รายงานจานวนผูล้ งทะเบียนเป็ นผูเ้ รี ยนหลักสู ตรพิเศษ (ไม่มีประกาศนี ยบัตร)
รวมทุกวิชา
7) รายงานจ านวนผู้ล งทะเบี ย นเป็ นผู้เ รี ยนและจ านวนผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษา
หลักสู ตรพิเศษ (ไม่มีใบประกาศนียบัตร)
8) รายงานสรุ ปจานวนผูล้ งทะเบียนเป็ นผู้เรี ยนและจานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
หลักสู ตรพิเศษ (ไม่มีประกาศนียบัตร)
9) รายงานสรุ ปจานวนผูล้ งทะเบียนเป็ นผูเ้ รี ยนในระบบ e-learning / สรุ ป
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษา
รายงานที่ได้จากระบบ PMQA มีจานวน 20 รายงาน โดยแบ่งเป็ น
รายงานที่มาจากส่ วนราชการ 6 รายงาน ดังนี้
1) รายงานคะแนนรายส่ วนราชการทุกกระทรวงเปรี ยบเทียบข้อมูล 3 ปี
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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2) รายงานคะแนนรายส่ วนราชการแสดงข้อมูลตามกระทรวง เปรี ยบเทียบ
ข้อมูล 3 ปี
3) รายงานคะแนนรายหมวดแสดงข้อมูลตามส่ วนราชการเปรี ยบเทียบข้อมูล 3 ปี
4) รายงานภาพรวมของส่ วนราชการแสดงคะแนนรายหมวด ปี งบประมาณ
2552-2554
5) รายงานคะแนนสู งสุ ด ในแต่ละปี จานวน 10 ส่ วนราชการ
6) รายงานคะแนนต่าสุ ด ในแต่ละปี จานวน 10 ส่ วนราชการ
รายงานจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 8 รายงาน ดังนี้
1) รายงานคะแนนรายกลุ่มจังหวัดแสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
2) รายงานคะแนนรายจังหวัดแสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
3) รายงานคะแนนรายหมวดแสดงข้อมูลตามกลุ่มจังหวัดเปรี ยบเทียบข้อมูล 3 ปี
4) รายงานคะแนนรายหมวดแสดงข้อมูลตามจังหวัดเปรี ยบเทียบข้อมูล 3 ปี
5) รายงานคะแนนรายหมวดแสดงตามจังหวัดปี งบประมาณ 2552-2554
6) รายงานคะแนนรายหมวดแสดงตามจังหวัดตามปี งบประมาณ
7) รายงานคะแนนสู งสุ ดแต่ละหมวด ในแต่ละปี จานวน 10 จังหวัด
8) รายงานคะแนนต่าสุ ดแต่ละหมวด ในแต่ละปี จานวน 10 จังหวัด
รายงานจากองค์การมหาชน 6 รายงาน
1) รายงานคะแนนรายสถาบันอุดมศึกษา ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
2) รายงานคะแนนรายหมวด แสดงข้อมูลตามสถาบันอุดมศึกษา เปรี ยบเทียบ
ข้อมูล 3 ปี
3) รายงานคะแนนรายหมวด แสดงตามสถาบันอุดมศึกษา ปี งบประมาณ 25522554
4) รายงานคะแนนรายหมวด แสดงตามสถาบันอุดมศึกษา ปี งบประมาณ
5) รายงานคะแนนสู งสุ ด แต่ละหมวด ในแต่ละปี จานวน 10 สถาบันอุดมศึกษา
6) รายงานคะแนนต่าสุ ด แต่ละหมวด ในแต่ละปี จานวน 10 สถาบันอุดมศึกษา
โดยระบบนี้ ได้มีการพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse) ในการจัดเก็บข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้พฒั นาขึ้น คือ ระบบรายงานผลการปฏิ บตั ิราชการตาม
คารับรองการปฏิ บตั ิราชการทางอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Sarcard) โดยผ่านการทากระบวนการ ETL
ก่อนทาการส่ งข้อมูลมาจัดเก็บไว้ที่คลังข้อมูล และการนาข้อมูลเข้าแบบ Batch Line จากระบบการ
บริ หารยุทธศาสตร์ ขององค์การภาครัฐ (Government Strtegic Management System : GSMS)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ระบบงานสานักงานอัตโนมัติ (E-Office) ระบบ E-learning ข้อมูล PMQA ส่ วน ข้อมูลระบบตรวจ
ประเมินผลของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป) เป็ นการเชื่ อมลิงค์
(Link) กับรายงานที่แสดงทางเว็บไซต์ของ ค.ต.ป. คือ http://kortorpor.com/main.php ซึ่ งมีรายงาน
ต่าง ๆ อาทิ แนวทางการตรวจสอบฯ ประจาปี รายงานผลการตรวจสอบฯ เป็ นต้น
ข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบ
(ก) รายงานแสดงผลดูลา้ สมัย ไม่น่าใช้งาน
(ข) กรณี ที่ตอ้ งการปรับเปลี่ยนรู ปแบบรายงานยังมีความยุง่ ยาก
(ค) กรณี โ ครงสร้ า งข้ อ มู ล ของระบบต่ า งๆที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบนี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจะมีผลให้ไม่สามารถออก รายงานตามที่กาหนดไว้ได้
(ง) รายงานที่ได้ยงั ไม่สามารถทาในลักษณะ Drill Down ไปถึงระดับกิ จกรรม
ของโครงการได้
(จ) ยัง ไม่ แ สดงค่ า คะแนนประเมิ น ตนเอง เที ย บกับ ค่ า คะแนนที่ ไ ด้จ ริ ง ตาม
ตัวชี้วดั
(ฉ) ยังไม่เป็ นลักษณะ Dash Board ที่ให้ผบู้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ ได้เห็นข้อมูล
ทั้งหมดของสานักงาน ก.พ.ร. ที่เป็ นแบบบูรณาการ
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
(ก) ปรับปรุ งออกแบบรายงานแสดงผลให้ทนั สมัย น่าใช้งาน
(ข) ระบบต้อ งปรั บ ปรุ งในการอ านวยความสะดวกให้ ก ับ ผู ้ใ ช้ ง านในการ
ปรับเปลี่ยนรายงานได้ง่าย
(ค) ต้องมีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจนในการปรับเปลี่ยนออกแบบฐานข้อมูล
ของระบบและในการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบในเรื่ องของผลกระทบต่อระบบสารสนเทศ
เดี ยวกันและระบบสารสนเทศอื่นให้เกิ ดความระมัดระวังในลักษณะของ Entity Integrity และ
Referential Integrity
(ง) ในการวิเ คราะห์ อ อกแบบพัฒ นาระบบต้อ งค านึ ง ถึ ง การเข้า ถึ ง ข้อ มู ล ใน
ระดับชั้นต่างๆ ได้ในเชิ งลึกมากเพียงพอที่ผบู ้ ริ หารจะสามารถนารายงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ครบถ้วน (Hierarchy โดยเน้นให้สามารถ Drill Down, Drill across, Roll up ได้)
(จ) ระบบต้องมีรายงานที่สามารถแสดงเปรี ยบเทียบค่าที่ได้จริ งตามตัวชี้ วดั กับ
ค่าคะแนนประเมินได้ พร้อมการแสดงค่าคะแนนรวมตามยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด กระทรวง ชาติ
(ฉ) ในการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาระบบต้องคานึงถึง Dash Board ที่ตรงตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ง าน ผูบ้ ริ หาร ที่ ดูไ ด้ง่ า ย สวยงามน่ า ใช้ง าน สามารถสนับ สนุ นในการ
ตัดสิ นใจได้ครบถ้วน สามารถปรับมุมมองต่างๆได้
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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7. ระบบเว็บไซต์ สานังาาน ง.พ.ร.
เป็ นระบบที่ อยู่บนอิ นเตอร์ เน็ ตที่ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภารกิ จต่าง ๆ
ของสานักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งเป็ นแหล่ ง ให้ค วามรู ้ ต่า ง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ใ นการพัฒนาระบบ
ราชการ อาทิ กฎหมายและระเบี ย บ หนังสื อเวียน ข้อมู ลหน่ วยงานภาครั ฐ ศู นย์ความรู ้ ปฏิ ทิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ของสานักงาน ก.พ.ร. และสามารถให้ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
บนเว็บบอร์ ดเวทีความคิดเห็น โดยในเว็บไซต์น้ ี มีการพัฒนาระบบงาน ที่ชื่อว่า “ข้ อมูลหน่ วยาาน
ภาครัฐ” ซึ่ งได้ตน้ แบบมาจากเว็บไซต์ www.performancereport.org ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เพื่อให้ขอ้ มูลส าคัญของการพัฒนาระบบราชการ ของหน่ วยงานรั ฐ ต่าง ๆ อาทิ ลักษณะสาคัญ
องค์กร ผลการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ รายงาน ค.ต.ป. เป็ นต้น
ข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบ
(ก) การค้นข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ทาได้ยาก ข้อมูลที่อยูบ่ นเว็บไซต์มีจานวน
มากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่สาคัญเป็ นผลให้การนาเสนอทาได้ยาก และกลุ่มใช้
งาน (User) มีหลายกลุ่ม หลายแผนกที่มีความต้องการข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกัน
(ข) ในส่ ว นข่ า วเด่ น มี ข่ า วใหม่ ๆ เข้า มาทุ ก วัน ทุ ก ข่ า วเป็ นข่ า วส าคัญ หมด
การออกแบบ User Interface ที่ใช้ในการนาเสนอยังไม่เหมาะสม
(ค) การบริ หารเว็บไซต์ยงั ไม่สามารถอานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ หารเว็บไซต์
(Web Master) ได้ อาทิ การ Upload รู ปจานวนมาก ยังต้องใช้เวลาในการ Upload ทีละรู ป
(ง) ยัง ขาดระบบ ฐานข้อ มู ล ที่ เ ป็ นลัก ษณะเฉพาะที่ อ านวยความสะดวกใน
การจัดการข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์
(จ) ข้อมูลโครงสร้างราชการ ในส่ วนของ “ข้ อมูลหน่ วยาานภาครั ฐ” จาเป็ นต้อง
ทาการอัพเดตข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจของแต่ละกระทรวง/จังหวัด/องค์การมหาชน ให้ทนั สมัย ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารเว็บไซต์ (Web Master) จะต้องเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูลเอง และต้องเป็ นผูต้ รวจสอบเอง ยังไม่
สามารถเชื่ อมโยงกับ ข้อมูล ของแต่ล ะกระทรวง หรื อจังหวัด หรื อองค์ก ารมหาชนที่ ตอ้ งการ
แสดงผลได้
(ฉ) การบริ หารข้อมูลบน เว็บไซต์ควรมีการใช้ แบบฟอร์ ม อิเล็กทรอนิ กส์ ที่
สามารถใช้แจกจ่ายให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ที่เป็ น ลักษณะ templates ที่ผใู้ ห้ขอ้ มูล
กรอก ข้อมูลเองแล้วสามารถนามาใช้ในเว็บไซต์ ได้โดยไม่ตอ้ งกรอก ใหม่อีกครั้ง
(จ) มี ห ลายหน่ ว ยงาน และหลายระบบภายในส านั ก งาน ก.พ.ร. ที่ มี
การสร้ างเว็บไซต์ข้ ึนโดยมีการออกแบบที่หลากหลายและยังไม่มีการบริ หารจัดการเว็บไซต์แบบ
บูรณาการให้รวมเข้าไว้ในระบบเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.ร. และยังไม่มีการจัดการให้มีรูปแบบ
แสดงบน Mobile
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 34

แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
(ก) ระบบเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.ร. ควรมีการบริ หารจัดการเว็บไซต์แบบบูรณา
การโดยการรวมเว็บไซต์ลูกไว้เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึ งผ่านเว็บไซต์หลักได้ ในกรณี ที่เป็ น
Intranet หรื อ Extranet ต้องใช้หลัก Single Sign On (ใส่ ชื่อผูใ้ ช้งาน และรหัสผ่านเพียงครั้งเดียวใน
การเข้าใช้งานตามสิ ทธิ ) และในการบริ หารจัดการเว็บไซต์ควรบริ หารในที่เดียว และต้องสามารถ
แสดงเว็บไซต์ไ ด้อย่า งเหมาะสมบน Mobile หรื อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ไ ด้ทุ กแบบ รวมทั้งผ่า น
Browser ได้ทุกประเภท
(ข) ขอบเขตงานแสดงในภาคผนวก ข. และ ค.
8. ระบบฐานข้ อมูลงารเรียนรู้ ผ่านสื่ ออิเล็งทรอนิงส์ (E-learning)
เป็ นช่ องทางของการเรี ยนรู ้ แก่ ผทู ้ ี่ สนใจจะพัฒนาตนเอง สามารถเข้าถึ งข้อมูลที่
เป็ นความรู ้ ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการทางานของข้าราชการ เป็ นระบบ
การเรี ยนการสอนแบบโต้ตอบสองทาง โดยสามารถมอบหมายงาน/การบ้านและการสอบแบบ
Online การสื่ อสารด้วย Web board และติดต่อกับอาจารย์ผสู ้ อนผ่าน E-Mail ระบบนี้ จะทาการส่ ง
ข้อมูลการเรี ยนรู้เป็ นลักษณะ Batch Line ไปยังระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS) เพื่อ
นาเสนอเป็ นรายงานให้แก่ผบู ้ ริ หารทราบ
ข้อบกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคในการใช้ระบบ
(ก) ยังไม่มีระบบการบริ หารข้อมูลผูเ้ รี ยนเพื่อใช้ในการเชิ ญชวนให้มาเรี ยนใน
หลักสู ตรอื่น ๆ
(ข) ยัง ไม่ มี ผ ลการประเมิ น หลัก สู ต รจากผูเ้ รี ย นที่ ใ ช้ใ นการรายงานผูบ้ ริ ห าร
หลักสู ตร
แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
(ก) ต้องมีระบบสารสนเทศในการบริ หารข้อมูลผูเ้ รี ยนเพื่อใช้ในการเชิญชวนให้
มาเรี ยนในหลักสู ตรอื่น ๆ
(ข) ต้อ งมี ร ะบบสารสนเทศในส่ ว นที่ มี ก ารให้ ผู ้เ รี ยนได้ป ระเมิ น หลัก สู ต ร
ประเมินผูส้ อน ประเมินลักษณะวิธีการเรี ยน เพื่อเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพื่อรายงานผูบ้ ริ หาร
หลักสู ตร เพื่อใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร
1.1.1.3 บทสรุ ปด้ านระบบสารสนเทศและซอฟต์ แวร์
ระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ของสานักงาน ก.พ.ร. ในปั จจุบนั เป็ นรุ่ น
ที่ ยงั ขาดการปรั บปรุ ง เพื่อให้สามารถรองรั บการใช้งานหรื อการเข้าถึ ง แบบใหม่ ๆ และยังขาด
การบูรณาการด้านข้อมูลที่มีการนาเข้าและส่ งออกระหว่างกัน ทาให้ขอ้ มูลที่มีอยูเ่ กิดความซ้ าซ้อน
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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หรื อไม่ครบถ้วนตามต้องการ นอกจากนี้ แล้วระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ที่ใช้ตอ้ งอาศัยทักษะ
ของผูใ้ ช้งานในนาเข้าข้อมูลและการจัดทารายงานให้กบั ผูท้ ี่ร้องขอ ไม่มีความยืดหยุน่ ซึ่ งสามารถ
สรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. ซอฟต์ แ วร์ ที่ มี อ ยู่ บ างโปรแกรมไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และไม่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู ้ใ ช้ ง าน เมื่ อ มี ก ารร้ อ งขอที่ ต่ า งจาก
รู ปแบบเดิม ๆ
2. ขาดการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในการใช้งานซอฟต์แวร์
สาเร็ จรู ปหรื อซอฟต์แวร์ ประยุกต์
3. ซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่ที่พฒั นาขึ้นยังไม่ได้ให้ความสาคัญในการบูรณาการ
ข้อมูลร่ วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกสานักงาน ก.พ.ร.
4. ซอฟต์แวร์ ที่พ ฒ
ั นาขึ้ นยังขาดการบู รณาการและบริ หารจัดการข้อมู ล
ทุกอย่างที่มีอยูใ่ นองค์กรและนอกองค์กรมาประมวลสร้างเป็ นรายงานที่มีท้ งั ข้อมูลเชิ งเปรี ยบเทียบ
ตัวเลข สถิติ กราฟ และตัวหนังสื อ รวมถึ งขาดระบบการบริ หารจัดการเนื้ อหาของสารสนเทศที่มี
ความหลากหลาย และการอานวยความสะดวกในปรับเปลี่ยนวิธีการนาเสนอ เพื่อ ตอบสนองตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม
5. ไม่มีระบบ Intelligent Report สนับสนุนให้ผบู้ ริ หารใช้ขอ้ มูลอัจฉริ ยะ
ในการตัดสิ นใจ (Executive Intelligent Information System)
6. ไม่มีระบบสนับสนุ นการทางานของเจ้าหน้าที่ (SMART Officer) ได้
อย่างชาญฉลาด

1.1.2 ด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
1.1.2.1 งารวิเคราะห์ สภาพขอาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
รายละเอียดของเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ อาทิ เครื่ องพิมพ์ เครื่ องสแกนเนอร์ เครื่ องโปรเจ็คเตอร์ เป็ นต้น ที่เชื่ อมต่อใช้
งานในระบบเครื อข่ายผ่านอุปกรณ์ Switch และผ่านระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ที่ได้
จากรายการการตรวจสอบครุ ภณ
ั ฑ์ สานักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 แสดงดังตารางที่
2-10 พบว่า เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานเป็ นเครื่ องรุ่ นเก่าและรุ่ นใหม่ โดยที่ส่วนใหญ่แล้วเป็ น
เครื่ องคอมพิวเตอร์ รุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ขึ้นไป
การดาเนิ นงานภายใต้โครงการ GSMS มี การติ ดตั้ง เครื่ องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง (เครื่ องพิมพ์ เครื่ องสแกนเนอร์ ) ณ หน่ วยงานกลาง และ 76 จังหวัด
ทั่ว ประเทศ ส่ ง ผลให้ ก ารดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ เหล่ า นั้น ท าได้ย าก เนื่ อ งจากได้รั บ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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งบประมาณสนับสนุ นไม่เพียงพอ อีกทั้ง ในปั จจุบนั นโยบายของโครงการ GSMS ก็เปลี่ยนแปลง
ไปตามนโยบายของรัฐบาลและการดาเนิ นงานของสานักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
ได้พฒั นาระบบ PADME เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานในส่ วนของการติดตามแผนงานโครงการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่ งเป็ นระบบงานเดิมของ โครงการ GSMS อีกด้วย
นอกจากนี้แล้ว ลิขสิ ทธิ์ ท้ งั ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (Hardware & Software
Licenses) ที่ใช้กบั ระบบภายในสานักงาน ก.พ.ร. ยังต้องเสี ยค่าบารุ งรักษาระบบทั้งฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ ทุกปี เพื่อให้ระบบต่าง ๆ เหล่านั้นยังคงทางานได้สมบูรณ์
ตาราาที่ 2 แสดงรายการอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ เครื อข่าย และซอฟต์แวร์ ที่ใช้สาหรั บ
ระบบสารสนเทศภายในสานักงาน ก.พ.ร.
ลาดับ
1

รายงาร
เครื่อาคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย (Server)
1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
(ระบบ E-Office) IBM X225 ‟ Database Server
ประกอบด้วย
- IBM SAN Switch รุ่ น 3534F08
- IBM Storage รุ่ น 1722-60X
1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย IBM รุ่ น X225 ‟
DHCP Server
1.3 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (ระบบ DPIS)
HP รุ่ น Proliant ML 350 GL
[Windows 2003]
1.4 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย HP รุ่ น Proliant
DL 380 (Antivirus Server)
[Windows 2003]
1.5 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย IBM รุ่ น X346
(MT-M8840-15A) ‟ Backup Server
(ระบบ DB2) [Windows 2003]
1.6 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย HP รุ่ น Proliant
ML 350 ‟ Paperless Server [Windows
2003]
1.7 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย IBM รุ่ น X3650
(M3/MT:7945-F2A) - Database Server
(Run Database SQL 2008) [Windows
2008 R2]
1.8 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย IBM รุ่ น X3650
(M3/MT:7945-F2A) ‟Web Server (ระบบ
e-office) [Windows 2008 R2]

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จานวน

วันที่จัดซื้อ

หมายเหตุ

1 เครื่ อง

ปี 2549

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2553

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2553

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2549

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2549

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2550

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2550

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2550

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 37
ลาดับ

2

3

4

5

6

7

8

รายงาร
1.9 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย IBM รุ่ น X3650
(M3/MT:7979) ‟Intranet Server [Windows
2003]
1.10 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย DELL รุ่ น
PowerEDGE R710- EIS Server (Cockpit)
[Windows 2008 R2]
1.11 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย DELL
รุ่ น PowerEDGE R710
1.12 เครื่ องคอมพิวเตอร์ DELL รุ่ น Vostro 260
Mini Tower- ควบคุมห้อง Cockipit
1.13 เครื่ องคอมพิวเตอร์ควบคุมจอภาพ Shinobi
[Windows 2003]
อุปงรณ์ Switch
2.1 Cisco Core Switch รุ่ น WS-C4506-E
2.2 Cisco Ethernet Switching 10/100 Mbps 48
พอร์ ต รุ่ น WS-C2960S-48TS-S
2.3 D-Link Ethernet Switching 10/100 Mbps
24 Port รุ่ น DES-1024R+
เครื่อาป้อางันไฟดับ/ไฟเงิน (UPS)
3.1 เครื่ องสารองไฟฟ้ า APC ขนาด 15 KVA
รุ่ น SUVT15KB4H
อุปงรณ์ Firewall
4.1 อุปกรณ์ Fortigate Firewall รุ่ น FG1000A
พร้อม License
อุปงรณ์ Wireless
5.1 อุปกรณ์ Cisco Wireless LAN Controller
รุ่ น AIR-CT2504
5.2 อุปกรณ์ Cisco Access Point รุ่ น AIRLAP1042N
อุปงรณ์ SSL VPN
6.1 อุปกรณ์ Aventeail SonicWall SSL VPN
รุ่ น EX6000 พร้อม Locense
อุปงรณ์ Proxy
7.1 อุปกรณ์ Bluecoat Proxy รุ่ น SG600-10 พร้อม
License
อุปงรณ์ เลืองเส้ นทาา (Router)
8.1 อุปกรณ์ Cisco Router รุ่ น 2821

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จานวน
1 เครื่ อง

วันที่จัดซื้อ
ปี 2555

หมายเหตุ
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2555

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2555

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2555

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2555

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

1 เครื่ อง
8 เครื่ อง

ปี 2554
ปี 2554

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2548

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2550

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
(มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ในปี 2558)

1 เครื่ อง

ปี 2549

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2556

อายุการใช้งานไม่ถึง 3 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2556

อายุการใช้งานไม่ถึง 3 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2555

อายุการใช้งานไม่ถึง 3 ปี
ทดแทนอุปกรณ์ชารุ ด
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2555

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2548

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 38
ลาดับ
9

รายงาร
อุปงรณ์ เง็บรังษาข้ อมูลจราจรทาาคอมพิวเตอร์
(Log Management)
9.1 อุปกรณ์ SRAN รุ่ น SR-L พร้อม License

จานวน

วันที่จัดซื้อ

1 เครื่ อง

ปี 2551

หมายเหตุ

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

ตาราาที่ 3 แสดงรายการระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ของสานักงาน ก.พ.ร.
ลาดับ
1

2
3
4
5
6

7
8

9
10

รายงาร
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
1.1 ระบบสานักงานอัตโนมัติ ประกอบด้วย
1.1.1 ระบบงานสารบรรณและติดตาม
หนังสื อ
1.1.2 ระบบการติดตามและอนุมตั ิการลา
1.1.3 ระบบการบันทึกและ
ติดตามการนัดหมาย
1.1.4 ระบบสมุดโทรศัพท์
1.1.5 ระบบจองห้องประชุมและทรัพยากร
1.1.6 ระบบติดตามและอนุมตั ิการขอรถ
ระบบโครงสร้างส่ วนราชการ
ระบบจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ESET
Endpoint Antivirus 6
โปรแกรมฐานข้อมูล MS SQL Server 2008
Standard Edition
โปรแกรมฐานข้อมูล MS SQL Server 2008
Client Access License แบบ Open License
ระบบติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล (PMOC)
ระบบการรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตาม
คารับรองการปฏิบตั ิราชการอิเล็กทรอนิกส์
(e-SarCard)
ระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS)
ระบบการบริ หารยุทธศาสตร์ขององค์การภาครัฐ
(GSMS)

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จานวน
1 ระบบ

วันที่จัดซื้อ
29/09/51

หมายเหตุ
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 ระบบ
1 ระบบ
220 License

29/09/51
29/09/51
1/4/2558

1 License

30/09/53

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
ต่ออายุสิทธิ การใช้งานเป็ น
ประจาทุกปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

5 Client
Access
License
1 ระบบ

30/09/53

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

ปี 2556

อายุการใช้งาน 2 ปี

1 ระบบ

ปี 2555

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

1 ระบบ
1 ระบบ

ปี 2555
ปี 2552

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 39

ตาราาที่ 4 แสดงรายละเอียดเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค้ ของสานักงาน ก.พ.ร.
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายงาร
Toshiba รุ่ น Satellite Pro300
Asus รุ่ น N81V
HP รุ่ น Compaq 2230s
Samsung รุ่ น RV-409
HP รุ่ น 242 G1
Toshiba รุ่ น Satellite s401-A
Lenovo รุ่ น Thinkpad E555

จานวน
27 รายการ
38 รายการ
2 รายการ
69 รายการ
30 รายการ
2 รายการ
23 รายการ

วันที่จัดซื้อ
25/11/51
29/09/52
29/09/52
12/12/54
25/03/57
24/04/57
24/09/58

หมายเหตุ
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 4 ปี
อายุการใช้งาน 1 ปี
อายุการใช้งาน 1 ปี
อายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี

ตาราาที่ 5 แสดงรายละเอียดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะของสานักงาน ก.พ.ร.
ลาดับ
1
2

รายงาร
Dell รุ่ น Vostro 230
Dell รุ่ น Optiplex 3010

จานวน
63 รายการ
36 รายการ

วันที่จัดซื้อ
12/12/54
28/01/56

หมายเหตุ
อายุการใช้งาน 4 ปี
อายุการใช้งาน 2 ปี

ตาราาที่ 6 แสดงรายละเอียดเครื่ องพิมพ์ เครื่ องสแกนเนอร์ (Scanner) เครื่ องโปรเจ็คเตอร์
(Projector) สานักงาน ก.พ.ร.
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายงาร
เครื่อาพิมพ์ขาว-ดา
HP LASERJET 1200
HP LASER 2200 D
HP LASERJET 1015
HP LASERJET 3380 (All-in-One)
FUJI XEROX รุ่ น Docuprint 255
HP LASERJET 1320N "O5928A"
HP LASERJET 5200n
HP LaserJet (P3005n, 5200tn (A3))
Samsung ML-4551ND
Samsung (ML-2855ND, ML-4551ND)
Samsung ML-3310ND
Samsung (ML-3310ND, ML-4551ND)
HP Laserjet P3015dn Printer
เครื่อาพิมพ์สี
HP รุ่ น 5652
HP รุ่ น Officejet G55
HP รุ่ น 970CXI
HP รุ่ น 9860

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จานวน

วันที่จัดซื้อ

หมายเหตุ

2 รายการ
1 รายการ
7 รายการ
1 รายการ
2 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
4 รายการ
2 รายการ
9 รายการ
11 รายการ
3 รายการ
4 รายการ

01/06/47
01/06/47
24/01/48
04/10/48
11/11/48
15/11/48
13/10/49
16/11/50
16/10/51
21/10/52
12/12/54
28/01/56
x/10/58

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งาน 4 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 2 ปี
อายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี

4 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
2 รายการ

18/11/46
01/07/47
01/07/47
28/12/48

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 40
ลาดับ
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

รายงาร
Brother รุ่ น MFC-5890CN
HP CP1515n
EPSON AL-C9300N
Samsung CLP‟680ND
HP Pro 400
HP laserjet Pro 200
HP Color LaserJet Enterprise M553
Canon LBP9100 Cdn
HP Laserjet Pro 200 Color รุ่ น M252dw
เครื่อา Scanner
Fujitsu รุ่ น F1-4530C
Fujitsu รุ่ น F1-4530C
Fujitsu รุ่ น F1-5015C
HP SCANJET 5590
HP SCANJET 8270
Fujitsu รุ่ น fi-6230
HP SCANJET 6310 (Flatbed)
HP SCANJET 7000 (feeder)
เครื่อา Projector
NEC M300XG
NEC M300X
NEC M260X
Sony VPL-CX120
Gygar (4,000)
NEC รุ่ น M260XG
EPSON รุ่ น EB-905

จานวน
5 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
2 รายการ

วันที่จัดซื้อ
29/09/53
28/10/53
28/01/56
28/01/56
25/03/56
29/04/57
15/06/58
15/06/58
15/09/58

หมายเหตุ
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 2 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 2 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 2 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 2 ปี
อายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี
อายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี
อายุการใช้งานไม่ถึง 1 ปี

1 รายการ
1 รายการ
2 รายการ
3 รายการ
5 รายการ
2 รายการ
2 รายการ
1 รายการ

11/11/48
16/03/49
13/10/49
28/09/50
25/11/51
16/09/52
12/12/54
12/12/54

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งาน 4 ปี
อายุการใช้งาน 4 ปี

1 รายการ
1 รายการ
3 รายการ
1 รายการ
3 รายการ
2 รายการ
1 รายการ

12/12/54
20/07/55
28/01/56
26/11/50
29/09/52
12/12/54
11/09/56

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 2 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งาน 4 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 2 ปี

ตาราาที่ 7 แสดงรายการอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ผา่ นเครื อข่าย (IP Phone) ของ สานักงาน ก.พ.ร.
ลาดับ
1

2
3
4

รายงาร
เครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ IP Phone พร้อม
ต่อ License 3CX ยีห่ ้อ Supermicro รุ่ น
Superserver 1027R-WRF
อุปกรณ์ Voice Gateway ยีห่ ้อ AudioCodes รุ่ น
Mediant 1000
เครื่ องโทรศัพท์ IP Phone สาหรับพนักงานต้อนรับ
(Operator) ยีห่ ้อ Grandsteam รุ่ น GXP2200
เครื่ องโทรศัพท์ IP Phone ยีห่ ้อ Grandsteam
รุ่ น 3175

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จานวน
1 ระบบ

วันที่จัดซื้อ
10/07/57

หมายเหตุ
อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี

1 ระบบ

10/07/57

อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี

10/07/57

อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี

10/07/57

อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี
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ลาดับ
5
6
7

รายงาร
เครื่ องโทรศัพท์ IP Phone ยีห่ ้อ Grandsteam
รุ่ น 2200
เครื่ องโทรศัพท์ IP Phone ยีห่ ้อ Grandsteam
รุ่ น 1405
อุปกรณ์แปลงสัญญาณสาหรับเครื่ องโทรสาร
(FAX)

จานวน

วันที่จัดซื้อ
10/07/57

หมายเหตุ
อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี

10/07/57

อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี

10/07/57

อายุการใช้งานไม่เกิน 3 ปี

ระบบโทรศั พท์ ผ่านเครื อข่ า ย (IP Phone) ขอาสานังาาน ง.พ.ร. ประกอบด้วย
3 ระบบหลัก ดังนี้
1) ระบบโทรศัพท์ตอบรับโทรศัพท์อตั โนมัติ ซึ่ งมีระบบย่อย คือ
 ระบบตอบรับและโอนสายอัตโนมัติ
 ระบบบริ การข้อมูลเสี ยงอัตโนมัติ
 ระบบรับฝากข้อความเสี ยงอัตโนมัติ
 ระบบสารวจความพึงพอใจทางโทรศัพท์อตั โนมัติ
2) ระบบบันทึงเสี ยาสนทนาทาาโทรศัพท์
3) โปรแงรมรับแจ้ าเรื่อาสาหรับคอลเซ็นเตอร์
อุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ของระบบโทรศัพท์ผ่านเครื อข่าย (IP Phone) สานักงาน ก.พ.ร.
แสดงดังตารางที่ 7
ตาราาที่ 8 แสดงรายการอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ เครื อข่าย และซอฟต์แวร์ ที่ใช้สาหรั บ
ระบบ GSMS
ลาดับ

รายงาร

จานวน

วันที่จัดซื้อ

หมายเหตุ

ระยะที่ 1
1
2
3
4
5
6
7

1

ฮาร์ ดแวร์
HP : RP3410 1CPU / 2GB RAM
HP : MSA30 / 300GB
HP : ML350 2CPU / 4GB / 6 x 146GB SCSI
HP : Compaq dc 7700p-CPU Intel Core2Duo/
Processer D6300 / 1.86 GHz RAM / 80 GB
3Com switch 16 ports
Rack/KVM Switch/Ups 3 kva
คอมพิวเตอร์ ลูกข่าย HP PC - PIV 512MB
RAM Console CRT
ซอฟแวร์
mySAP ERP ‟ Operational User

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
1 ชุด

29/06/51
29/06/51
29/06/51
29/06/51

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

2 ชุด
1 ชุด
20 ชุด

29/06/51
29/06/51
29/06/51

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

20 License

29/06/51

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
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ลาดับ

รายงาร

จานวน

วันที่จัดซื้อ

หมายเหตุ

ระยะที่ 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

ฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ระบบ SEM 1 ระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ระบบจัดเก็บเอกสาร
1 ระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย KPI 1 ระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย Security 1 ระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
จอ LCD 17”
Inkjet Printer (OSM + Province)
Scanner (OSM + Province)
โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์
mySAP ERP Operation License
Microsoft Project License
Trend Micro Office Scan
Trend Micro Control Manager

11 เครื่ อง
9 เครื่ อง

23/12/53
23/12/53

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

4 เครื่ อง
4 เครื่ อง
16 เครื่ อง
32 เครื่ อง
29 เครื่ อง
29 เครื่ อง
29 เครื่ อง

23/12/53
23/12/53
23/12/53
23/12/53
23/12/53
23/12/53
23/12/53

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

16 License
16 License
16 License
16 License

23/12/53
23/12/53
23/12/53
23/12/53

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

67 เครื่ อง
134 เครื่ อง
67 เครื่ อง
67 เครื่ อง
67 เครื่ อง

01/05/55
01/05/55
01/05/55
01/05/55
01/05/55

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

67 License

01/05/55

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

67 License

01/05/55

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

67 License

01/05/55

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

67 License

01/05/55

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

22/06/55
22/06/55
22/06/55

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

ระยะที่ 3
1
2
3
4
5
1
2
3
4

ฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
จอ LCD 17”
Inkjet Printer (OSM + Province)
Scanner (OSM + Province)
โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์
MySAP ERP ‟ Professional User (Operational
License)
MS Project Pro 2007 OLP NL GOVT w/1
ProjectSvr CAL
Trend Micro Office Scan V10 Client Server
Suite Standard
Trend Micro Control Manager Enterprise
Edition

ระยะที่ 4
1
2
3

ฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
จอ LCD 18”
Inkjet Printer

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

4 เครื่ อง
8 เครื่ อง
4 เครื่ อง
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ลาดับ
4
5
1
2
3
4

รายงาร
Scanner
โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์
ซอฟแวร์
MySAP ERP ‟ Professional User (Operational
License)
MS Project Pro
Trend Micro Office Scan
Trend Micro Control Manager

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จานวน
4 เครื่ อง
4 เครื่ อง

วันที่จัดซื้อ
22/06/55
22/06/55

หมายเหตุ
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

4 License

22/06/55

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

4 License
4 License
4 License

22/06/55
22/06/55
22/06/55

อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี
อายุการใช้งานเกินกว่า 3 ปี

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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1.1.2.2 งารวิเคราะห์ โคราสร้ าาระบบเครือข่ ายพืน้ ฐาน (Network Infrastructure)

ภาพที่ 5 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครื อข่ายของสานักงาน ก.พ.ร. ในปัจจุบนั
จากภาพที่ 5 โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายของสานักงาน ก.พ.ร. ที่ใช้
งานอยูใ่ นปั จจุบนั สามารถแบ่งออกเป็ นโซนตามการใช้งาน ได้ดงั นี้
ก. โซนรักษาความปลอดภัย (Security Zone)
„ Single Tier Network
ในโซนนี้ เมื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ก ารเชื่ อมต่ อ ในทางกายภาพ (Physical
Connection) อาจเป็ นจุ ดอ่อนของทั้งระบบ เนื่ องจากการเชื่ อมต่อเป็ นลักษณะ Single Tier หรื อ
การป้ องกันชั้นเดี ยว ซึ่ งจะสังเกตได้จากการใช้ Firewall เพียงจุดเดียว ในการทาหน้าที่เป็ นยาม
ป้ องกันเฉพาะประตูทางเข้าจากภายนอก
การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยให้กบั เครื อข่ายนั้น หากเป็ นองค์กรขนาดเล็ก
ที่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพียง 1-2 เครื่ อง จะนิยมใช้โครงสร้างเครื อข่ายแบบ Single Tier หรื อ
การป้ องกันชั้นเดียว เนื่องจากไม่มีความจาเป็ นในการแบ่งโซนเป็ นกลุ่ม แต่ถา้ หาก
องค์กรใดมีการแยกระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ออกจากกัน และอนุ ญาตให้มี
การเข้าถึงจากภายนอกได้ ควรจะใช้โครงสร้างแบบ Two Tier หรื อการป้ องกัน 2 ชั้น

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ส าหรั บ โครงสร้ า งของส านัก งาน ก.พ.ร. เป็ นโครงสร้ า งของการให้ บ ริ ก ารต่ อ
สาธารณะ และยังมี การเชื่ อมโยงแลกเปลี่ ยนข้อมู ลกับหน่ วยงานภายนอกที่ เกี่ ยวข้อง จึ งจาเป็ น
จะต้องมีการป้ องกันที่รัดกุมเพิ่มขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้โครงสร้างที่เป็ นแบบ Three Tier หรื อการ
ป้ องกัน3 ชั้น จึงเป็ นหัวใจสาคัญของการรักษาความปลอดภัยให้กบั ระบบเครื อข่ายขององค์กร
„ Router
อุปกรณ์เลือกเส้นทาง หรื อ Router ที่ใช้งานอยู่ เป็ นของบริ ษทั Cisco รุ่ น 2821
ทาหน้าที่เป็ นประตูเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายของสานักงาน ก.พ.ร. กับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ น
เครื อข่ายสาธารณะ มี ภยั คุ ก คามมากมาย และคอยดู แลข้อมูลที่ ไหลผ่านเข้า และออกตลอดเวลา
อุปกรณ์น้ ี มีอายุการใช้งานถึง 10 ปี ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างมากที่จะต้องทาการจัดหาอุปกรณ์
ใหม่มาทดแทน เพื่อป้ องกันการหยุดทางานเนื่องจากฮาร์ดแวร์ที่มีอายุมากแล้ว
„ Switch
o Core Switch
อุปกรณ์ที่เป็ นหัวใจหลักของระบบเครื อข่ายของสานักงาน ก.พ.ร. คือ Core
Switch ยี่ห้อ Cisco รุ่ น Catalyst WS-C4506-E เพราะทาหน้าที่กากับการไหลของข้อมูลทั้งหมดที่มี
อยูบ่ นเครื อข่าย ให้มีการไหลจากต้นทางไปยังปลายทางให้มีประสิ ทธิ ภาพ และรวดเร็ ว โดยมีการ
เดินสายสัญญาณเพื่อเชื่ อมต่อกับอุปกรณ์ เครื อข่ายด้วยสาย Fiber Optic และสายทองแดง UTP
CAT5 และ UTP CAT6 ด้วยความเร็ วระดับ Gigabit ซึ่ งอุปกรณ์ น้ ี มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี
(ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554)
o Access Switch
อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เชื่ อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายทั้งหมดบนระบบ
เครื อข่ายของสานักงาน ก.พ.ร. คือ Access Switch ของ Cisco รุ่ น WS-C2960S-48TS-S เป็ นพอร์ ต
Ethernet 10/100 Mbps จานวน 48 พอร์ ต จานวน 8 ตัว โดยเชื่ อมกับ Core Switch ด้วยสาย Fiber
Optic ความเร็ วระดับ Gigabit และเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายด้วยความเร็ ว 10/100 Mbps
ซึ่งอุปกรณ์ Access Switch นี้มีอายุการใช้งานมากกว่า 3 ปี
นอกจากนี้ แล้ว ยังมี Access Switch ที่เชื่ อมระหว่าง Core Switch กับกลุ่มของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเข้าด้วยกันคือ D-Link Ethernet Switch รุ่ น DES-1024R+ พอร์ ต Ethernet
10/100 Mbps จานวน 24 พอร์ ต จานวน 1 ตัว และ 3COM Switch จานวน 16 พอร์ ต จานวน 2 ตัว
ซึ่งอุปกรณ์กลุ่มนี้มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี (ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548)
„ Firewall
สานักงาน ก.พ.ร. ติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ Firewall ยี่ห้อ Fortigate Firewall รุ่ น
FG1000A มีอายุการใช้งาน 9 ปี ทาหน้าที่ป้องกันภัยที่มาจากภายนอกเข้ามาภายใน หรื อภัยจาก
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ภายในส่ งไปยังภายนอก นอกจากนี้ แล้ว Firewall ยังเป็ นตัวทาหน้าที่ป้องกันการบุกรุ ก หรื อ IPS
(Intrusion Protection System) ภายในเครื อข่ายอีกด้วย ดังนั้น ประสิ ทธิ ภาพของ Firewall จึงเป็ น
ประเด็นที่ตอ้ งให้ความสาคัญ เนื่ องจากการที่มีผใู ้ ช้งานจานวนมาก หรื อมีปริ มาณข้อมูลไหลผ่าน
เข้าและออกจานวนมาก ทาให้ตอ้ งมีการสแกนหรื อตรวจสอบสิ่ งที่ขอ้ มูลเหล่านั้นนามาพาได้อย่าง
รวดเร็ ว และตอบสนองต่อสิ่ งที่เป็ นภัยได้อย่างรวดเร็ วและแม่นยาเช่นกัน แม้วา่ อุปกรณ์ดงั กล่าวจะ
ยัง คงท างานได้ แต่ ด้วยสภาวะของเทคโนโลยีด้า นเครื อข่ า ยที่ มี ก ารเติ บ โตของข้อมู ล แบบก้า ว
กระโดด รวมถึงการที่ Firewall ต้องทาหน้าที่ของ IPS คือต้องทาการสแกนข้อมูลที่ผา่ นเข้าออกใน
เครื อข่ายทุกระดับชั้น (7layer) แบบละเอียด ดังนั้นความจาเป็ นของ Firewall ที่ตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพ
ที่สูงขึ้นจึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปั จจุบนั อุปกรณ์ Firewall ของสานักงาน ก.พ.ร. มีการปรับปรุ ง
การทางานของ Firewall เพื่อรองรับภัยคุกคามใหม่ๆนั้นป็ นการทางานในระดับของโปรแกรม หาก
ยังคงใช้ฮาร์ ดแวร์ ที่เป็ นรุ่ นเก่าถึง 9 ปี นั้น การทางานของซี พียู หน่วยความจาและอุปกรณ์ I/O อาจ
ไม่รวดเร็ วพอที่จะสแกนภัยคุกคามรุ่ นใหม่ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่ อยๆ ได้ และมีโอกาสที่
การเข้าออกของข้อมูล (traffic) ผ่านอุปกรณ์ Firewall จะกลายเป็ นคอขวด (bottleneck) ของระบบ
เครื อข่ายได้
อีกปั จจัยเสี่ ยง คือ อุปกรณ์ Firewall นี้ มีเพียง 1 ชุ ด สิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึงคือ กรณี ที่เกิ ด
ความเสี ยหายขึ้นกับอุปกรณ์ Firewall การซ่ อมแซมหรื อการหาอะไหล่มาเปลี่ยนทดแทนมีความ
เป็ นไปได้มากน้อยแค่ไหน และ เมื่อเกิดความเสี ยหายและรอการแก้ไข จะทาให้ระบบเครื อข่ายที่มี
อยู่ไ ม่ มี ระบบป้ องกันใดๆ เลย ซึ่ งถื อว่า เป็ นสิ่ ง ที่ อนั ตรายมากที่ สุ ด รวมไปถึ ง การต่ ออายุ ข อง
subscription ของโปรแกรมบนอุปกรณ์ Firewall อย่างต่อเนื่องทุกปี เป็ นสิ่ งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน
„
Wireless
หากพิจารณาด้านการเข้าใช้งานแบบไร้สาย (Wireless Network) จะพบว่า
อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานแบบไร้สาย จะถูกควบคุมโดย Cisco Wireless Controller รุ่ น AIRCT2504 ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ใหม่มีอายุการใช้เพียง 2 ปี (ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556) มีขอ้ สังเกต คือ
ชุดอุปกรณ์ไร้สายเหล่านี้ถูกติดตั้งอยูบ่ น Core Switch โดยตรง โดยไม่มีระบบป้ องกันภัยหรื อระบบ
ตรวจจับการคุ กคาม และใช้กลุ่ม IP เดี ยวกันกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย คือ 172.16.100.0/24
ดังนั้นหากมีการแฮคเข้าสู่ ระบบโดยผ่านเครื อข่ายไร้สายก็จะสามารถเข้ามายังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายทั้งหมดที่มีอยู่ได้ทนั ที โดยไม่มีการป้ องกันใด ๆ และหากเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายใดเกิดติด
ไวรัส สปายแวร์ หรื อมัลแวร์ ก็อาจจะลามหรื อแพร่ ไปยังเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่อยู่ใน Core
Switch เดียวกันได้อย่างง่ายดาย เพราะอยูใ่ น Core Switch เดียวกันทั้งหมด
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„

Proxy
อุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ในการลดปริ มาณการเรี ยกใช้ขอ้ มูลจากอินเตอร์ เน็ต หรื อ
ที่รู้จกั ในชื่อของ Proxy Server สานักงาน ก.พ.ร. ติดตั้งอุปกรณ์ Proxy ซึ่ งเป็ นของบริ ษทั Bluecoat
รุ่ น SG600-10 มีอายุการใช้ง านประมาณ 3 ปี (ติ ดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555) อุ ปกรณ์ น้ ี ถือว่า
มี ค วามส าคัญ ในการบริ ห ารจัด การข้อ มู ล ที่ มี ก ารเรี ย กใช้ง านซ้ า ๆ ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว และ
ลดปริ มาณการเรี ยกใช้ช่องสัญญาณอินเตอร์ เน็ตที่ไม่จาเป็ นลงได้อย่างมาก
„
Antivirus
การป้ องกันไวรั สคอมพิวเตอร์ ในปั จจุ บนั เป็ นสิ่ งที่ ขาดไม่ได้เลย และจาเป็ น
อย่างยิ่งที่ จะต้องต่ออายุของ Subscription อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งระบบป้ องกันไวรั สคอมพิวเตอร์ น้ ี
จะต้องท างานร่ วมกับ Firewall หรื อ IPS ได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง ระบบป้ องกันไวรั ส
คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งใช้งานกับเครื่ องคอมพิวเตอ์แม่ข่าย และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย ณ อาคาร
สานักงาน ก.พ.ร. เป็ นโปรแกรม ESET Endpoint Antivirus ซึ่งเป็ นระบบใหม่และมีประสิ ทธิ ภาพที่
ดี ซึ่ งสานักงาน ก.พ.ร. มีการอัพเดต(Update) ฐานข้อมูลของไวรัสบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ น้ นั ๆ
อย่างสม่าเสมอ และมีการต่อายุสิทธิ การใช้งานโปรแกรมป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ เป็ นประจาทุกปี
เพื่อป้ องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่ องไม่ให้เข้ามาโจมตีระบบเครื อข่ายได้
„
VPN
อุปกรณ์ VPN ที่มีอยู่ คือ Aventail SonicWall SSL VPN รุ่ น EX6000 ซึ่ ง
อนุ ญาตให้มีผใู ้ ช้พร้อมกันได้ต้ งั แต่ 25 คน ถึง 250 คน (concurrent users) ซึ่ งอุปกรณ์น้ ี แม้วา่ จะมี
อายุการใช้งานประมาณ 3 ปี ก็ตาม แต่ด้วยลักษณะของการใช้งานแล้ว หากมีการต่ออายุของการ
รับประกันและอายุของลิขสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้ (user licenses) ก็สามารถใช้งานต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
เนื่องจากอุปกรณ์น้ ีแม้วา่ จะเกิดความเสี ยหายหรื อใช้งานไม่ได้ ก็ไม่กระทบกับการทางานของระบบ
เครื อข่ายภายใน แต่อาจจะมีผลในการเชื่อมโยงกับเครื อข่ายภายนอก ซึ่ งในทางปฏิบตั ิสามารถแก้ไข
ได้
„
Log Management
อุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรื อ Log Management ของ
SRAN รุ่ น SR-L มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี (ติดตั้งใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551) และมีการกาหนด IP 2
ชุด เป็ น IP ภายในและภายนอก (172.16.1.14 / 164.115.134.10) ซึ่ งโดยหลักแล้วอุปกรณ์ชุดนี้ ทา
หน้าที่บนั ทึกข้อมูลจราจรของอุปกรณ์ภายในองค์กร เพื่อเป็ นไปตามกฎหมายด้านความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อ ICT ดังนั้นข้อมูลที่มีการส่ งไปยังอุปกรณ์น้ ี จึงมาจากอุปกรณ์
หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กรเท่านั้น ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้ IP ภายนอก ซึ่ งอาจจะทา
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ให้เกิดช่องโหว่ภายในองค์กรได้ หากระบบป้ องกันด้านซอฟต์แวร์ หรื อ PATCH ของอุปกรณ์ไม่ถูก
ปรับปรุ งให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
„ DNS Server / Bandwidth Management
อุปกรณ์ DNS ebox หรื อ DNS Server และ Bandwidth Management
มีความจาเป็ นอย่างมากต่อประสิ ทธิ ภาพของเครื อข่าย ซึ่ งในโครงสร้ างเครื อข่ายของสานักงาน
ก.พ.ร. อุปกรณ์ DNS ebox มี IP ทั้งภายในและภายนอก (172.16.1.254 / 164.115.134.9) นั่น
หมายถึง DNS ebox เป็ นทั้ง DNS Server Internal และ External ในการออกแบบระบบเครื อข่าย
แบบ Three Tier นั้นอุปกรณ์ DNS ebox ควรแยกเป็ น 2 ชุด คือ Internal DNS Server และ External
DNS Server ในการทาหน้าที่อิสระจากกัน
ส่ วนอุปกรณ์ Bandwidth Management นั้นเช่นเดียวกัน ปั จจุบนั มี IP ทั้งภายใน
และภายนอก (172.16.13.4 / 164.115.134.3) ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้ว ไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้ IP
ภายนอก เนื่องจากติดตั้งอยูห่ ลัง Firewall และถือว่าเป็ นอุปกรณ์ภายในเครื อข่าย
สาหรั บตัวอุ ปกรณ์ ในโซนนี้ ส่วนใหญ่แล้วมี อายุการใช้งานเกิ น 3 ปี ซึ่ งจาเป็ นต้อง
ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาทดแทน โดยส่ วนใหญ่แล้วอุปกรณ์ในกลุ่มนี้ จะเป็ นอุปกรณ์ที่มีอายุ
การใช้ง านสั้นไม่ เกิ น 5 ปี เนื่ องจากการเปลี่ ย นแปลงของช่ องโหว่ที่ เกิ ดขึ้ นอยู่ตลอดเวลา และ
การแก้ปัญหาช่ องโหว่ใหม่ ๆ ต้องการอุ ปกรณ์ ที่มีการตอบสนองต่อปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วและ
แม่นยา สามารถกาจัดปั ญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่จะลุกลามไปยังเครื อข่ายด้านหลัง การต่อสิ ทธิ ในการใช้
ซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ หรื อ Extend License จะต้องทาอย่างต่อเนื่องทุกปี
เนื่ องจาก โครงการ GSMS อยู่ระหว่า งการยกเลิ ก การให้บ ริ ก าร ดังนั้น รายการ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ เครื อข่าย และซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับ ระบบ GSMS ในระยะที่ 1 ใน
ตารางที่ 8 ซึ่งเป็ นชุดสาหรับการพัฒนาระบบ GSMS ในระยะนาร่ องการดาเนิ นโครงการ และมีอายุ
การใช้งานเกิน 5 ปี จึงควรดาเนินการจาหน่ายออกจากทะเบียนครุ ภณั ฑ์ สานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป

ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ใ นโซนรั ก ษาความปลอดภัย ของระบบเครื อ ข่ า ยภายในอาคาร
สานักงาน ก.พ.ร. ตามตารางที่ 5 ที่ควรดาเนินการจัดซื้ อทดแทน ประกอบด้วย
ลาดับ
1

2

รายงาร
อุปงรณ์ Switch
1.2 D-Link Ethernet Switching 10/100 Mbps
24 Port รุ่ น DES-1024R+
เครื่อาป้อางันไฟดับ/ไฟเงิน (UPS)
2.1 เครื่ องสารองไฟฟ้ า APC ขนาด 15 KVA
รุ่ น SUVT15KB4H

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จานวน

วันที่จัดซื้อ

หมายเหตุ

1 เครื่ อง

ปี 2548

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2550

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
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ลาดับ
3

4

5
6

รายงาร
อุปงรณ์ Firewall
3.1 อุปกรณ์ Fortigate Firewall รุ่ น FG1000A
พร้อม License
อุปงรณ์ SSL VPN
4.1 อุปกรณ์ Aventeail SonicWall SSL VPN
รุ่ น EX6000 พร้อม License
อุปงรณ์ เลืองเส้ นทาา (Router)
5.1 อุปกรณ์ Cisco Router รุ่ น 2821
อุปงรณ์ เง็บรังษาข้ อมูลจราจรทาาคอมพิวเตอร์
(Log Management)
6.1 อุปกรณ์ SRAN รุ่ น SR-L พร้อม License

จานวน

วันที่จัดซื้อ

หมายเหตุ

1 เครื่ อง

ปี 2549

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2555

อายุการใช้งานไม่ถึง 3 ปี
ทดแทนอุปกรณ์ชารุ ด
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2548

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

1 เครื่ อง

ปี 2551

อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี

ข. โซนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server Zone)
ในระบบโครงสร้างของเครื อข่ายสานักงาน ก.พ.ร. ที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่มี
จัดแบ่งกลุ่มของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายตามลักษณะของการใช้งานหรื อการเข้าถึ ง โดยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทั้งหมดที่มีอยูจ่ ะต่อตรงเข้ากับ Core Switch บนแต่ละพอร์ ต ซึ่ งการเรี ยกเข้าใช้
งานจากภายนอก (External Network) หรื อ ภายใน (Internal Network) จะถูกกาหนดโดยตัว Core
Switch เท่านั้น ทาให้ภาระทั้งหมดไปตกอยูบ่ น Core Switch ซึ่ งในทางปฏิบตั ิถือว่าเป็ นการใช้งาน
ที่ไม่ถูกต้องและขาดประสิ ทธิ ภาพ
จากที่กล่าวมาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กบั ระบบเครื อข่าย หากการจัดวาง
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยในลัก ษณะ Three Tier จะต้อ งมี ก ารออกแบบการเข้า ถึ ง ให้มี
ความเหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของแต่ละเครื่ อง และแต่ละกลุ่ มของผูใ้ ช้งาน โดยต้องมี
ความรัดกุม และต้องยืดหยุ่น ทั้งยังคงมีการรั กษาความปลอดภัยของการใช้งานและของข้อมูลที่
เคลื่ อนผ่า นในแต่ ล ะจุ ด ซึ่ ง จะต้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าข้อมู ล ที่ ไ หลผ่า นในแต่ ล ะจุ ดนั้น
มีความเชื่ อถือได้ (Integrity) ดังนั้นเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแต่ละชุ ดจะต้องถูกจัดเป็ นกลุ่มแยก
ออกตามลักษณะที่กล่าวไว้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทั้งหมดที่มีการใช้งานอยูน่ ้ นั เป็ นรุ่ นที่แยกแต่ละเครื่ องเป็ น
เอกเทศ อยูใ่ นรู ปของ Rack Mount หรื อ Tower Case ซึ่ งเป็ นเครื่ องรุ่ นเก่า มีการกินกาลังไฟฟ้ ารวม
สู ง ขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถแชร์ (Share) ทรั พยากรที่ มีระหว่างกันได้ และหากมี การเพิ่ม
ระบบงาน เท่ากับต้องเพิ่มพื้นที่ ในการติ ดตั้งเครื่ อง กิ นกาลังไฟฟ้ าเพิ่ม ความร้ อนในห้องเพิ่มขึ้ น
ฯลฯ ดังนั้นจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุน

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่มีอยูเ่ กือบทั้งหมด มีอายุการใช้งานเกิน 3 ปี แล้ว ติดตั้งใช้
งานระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows Server 2003 และ 2008 R2 เมื่อทาการตรวจสอบ
ระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 นั้นพบว่า ทางบริ ษทั ไมโครซอฟท์ ได้ออก
ประกาศบนเวบไซด์แจ้งเตือนแล้วว่าระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows Server 2003 จะหยุด
การให้การสนับสนุนตั้งแต่ 14 กรกฎาคม 2558 ที่ผา่ นมานี้ (http://www.microsoft.com/enus/server-cloud/products/windows-server-2003/) สาหรับกรณี ของระบบปฏิบตั ิการ Windows
Server 2008 R2 ที่ใช้งานอยูก่ ็จะประสบปั ญหาในลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือบริ ษทั ไมโครซอฟท์
หยุดการออก Service Pack สาหรับ Windows Server 2008 R2 แล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ที่
ผ่านมา และจะหยุดการสนับสนุนโดยสิ้ นเชิงในวันที่ 14 มกราคม 2563
(https://support.microsoft.com/th-th/lifecycle/ search/default.aspx?alpha=windows%20server%202008%20r2&Filter=FilterNO)

ซึ่งการหยุดการออก Service Pack เท่ากับปั ญหาหรื อช่องโหว่ที่เกิดจากระบบปฏิบตั ิ Window
Server 2008R2 นับจากนี้ จะไม่ได้รับการแก้ไขอีกต่อไป
ดังนั้นการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายรุ่ นใหม่พร้ อมระบบปฏิ บตั ิการที่เป็ นชุ ด
ล่าสุ ดมาทดแทน จึงเป็ นสิ่ งที่จะต้องรี บดาเนินการ
ค. โซนภายในองค์กร (Internal Zone)
ในโครงสร้ างระบบเครื อข่า ยปั จจุ บนั นั้น ยัง ไม่มี ก ารจัดกลุ่ ม ของผูใ้ ช้งาน โดย
สังเกตได้จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายทั้งหมดต่อเข้า Access Switch ในแต่ละชั้น และ Access
Switch แต่ ล ะตัวมี ก ารต่ อเข้า กับ Core Switch โดยอยู่ใ นกลุ่ ม IP เดี ย วกันทั้ง หมดคื อ
172.16.100.0/24 นอกจากนี้แล้ว Access Switch บางจุดยังมีการต่ออุปกรณ์ไร้สายเพื่อรองรับการใช้
งาน ซึ่งในทางปฏิบตั ิแล้วจะต้องไม่นาอุปกรณ์ไร้สายมาเชื่ อมโดยตรงในอุปกรณ์ Switch ที่มีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ลูกข่ายต่ออยู่ เพราะจะเป็ นการสร้ างช่องโหว่ของการเข้าถึงในระบบได้ง่าย ยกเว้นว่า
ในจุ ดนั้นไม่สามารถเดิ นสายแยกต่างหากได้ ก็พออนุ โลมได้ แต่ตอ้ งมี การทา Tunneling หรื อ
VLAN ไปรวมที่จุดรวมของอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมด และต้องแยกกลุ่ม IP ออกจากกลุ่มเดิม เพื่อจะ
ได้แยกกลุ่มของการเข้าถึงแบบไร้สายไว้ดว้ ยกัน เนื่ องจากการเข้าถึ งผ่านอุปกรณ์ไร้สาย ต้องถือว่า
ไม่มีความปลอดภัยใด ๆ จึงต้องมีการเข้มงวดในการใช้งานและมีขอ้ จากัดมากเป็ นพิเศษ หน่วยงาน
สาคัญหลาย ๆ แห่ งจึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในโซนที่แยกออกเป็ นเอกเทศ มีการตรวจสอบ
การใช้งานและการอนุญาตให้เข้าใช้อย่างเข้มงวด
สาหรับพอร์ต UTP ตามผนังที่วา่ งโดยไม่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เชื่ อมต่ออยู่ ก็ถือเป็ นจุด
ที่ตอ้ งระมัดระวังด้วยเช่ นกัน เนื่ องจากเคยเกิดกรณี ที่บุคคลภายนอกเอาสาย LAN มาเชื่ อมเข้ากับ
พอร์ ต UTP ที่วา่ งตามผนังในองค์กร ทาให้สามารถเข้าถึ งระบบภายในได้ท้ งั หมด โดยไม่ตอ้ งขอ
อนุ ญาต โดยทาการสามารถสแกนโครงสร้ างของเครื อข่ายได้ รวมไปถึ งสแกนหาช่ องโหว่ของ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ระบบได้ทนั ที ดังนั้นในจุดที่มีพอร์ ต UTP ว่าง ที่ไม่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายต่อใช้งาน จะต้อง
ทาการ Disable พอร์ตบน Switch นั้น หรื อปลดสาย UTP บนตัว Switch ออก เพื่อป้ องกันเหตุการณ์
ดังกล่าว
ทั้งนี้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีเครื่ องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี
ควรดาเนิ นการจัดซื้ อทดแทน เนื่ องจากเสื่ อมสภาพ และค่าใช้จ่ายในการซ่ อมแซมบารุ งรักษาไม่
คุม้ ค่า สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows XP นั้นทางบริ ษทั
ไมโครซอฟท์ ได้ประกาศหยุดการสนับสนุ นไปแล้ว ดังนั้นการจัดหาโปรแกรมระบบปฏิ บตั ิการ
ใหม่ ม าทดแทน และในกรณี ของอุ ป กรณ์ เครื อข่ า ยที่ มี อ ายุ เ กิ น ใช้ ง านเกิ น 5 ปี อาทิ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เครื่ องป้ องกันไฟดับ/ไฟเกิ น (UPS) อุปกรณ์ Firewall อุปกรณ์เลือก
เส้นทาง (Router) อุปกรณ์ เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) เป็ นต้น
ควรดาเนิ นการจัดซื้ อทดแทนเพื่อสร้ างความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั ระบบเครื อข่ายของสานักงาน
ก.พ.ร. อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ในส่ ว นของโปรแกรมป้ องกัน ไวรั ส ที่ ติ ด ตั้ง ใช้ ง าน
ควรคานึงถึงการรองรับระบบปฏิบตั ิการใหม่ดว้ ยเช่นกัน
ปั จจุบนั สานักงาน ก.พ.ร. มีการเดินสายสัญญาณเพื่อเชื่ อมต่อจาก Core Switch ไปยัง
อุปกรณ์ Switch ที่อยูต่ ามชั้นต่าง ๆ (Backbone) จะเป็ นสาย Fiber Optic การเดินสายไปยังโต๊ะ
ทางานของบุคลากร เพื่อใช้ง านโทรศัพ ท์ IP Phone และเครื่ องคอมพิ วเตอร์ จุ ดเชื่ อมต่ อกับ
เครื่ องพิมพ์แบบเน็ตเวิร์ค (Network Printer) รวมไปถึงอุปกรณ์ของระบบเครื อข่ายไร้สาย (Wireless
LAN ) จะเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 ดังนั้น หากมีการปรับปรุ งระบบโครงสร้างเครื อข่ายใหม่
จะต้องพิจารณาการวางสายสัญญาณให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานและปริ มาณการไหลของ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นด้วย
1.1.2.3 บทสรุ ปด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย
สาหรับโครงสร้างระบบเครื อข่ายเดิ มของสานักงาน ก.พ.ร. นั้น มีประเด็น
ที่ตอ้ งให้ความสนใจในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพที่ ดี มี ระยะเวลาการล่มสลาย
หรื อหยุดชะงักที่ส้ ันที่ สุด มี ระบบป้ องกันข้อมูลหรื อชั้นข้อมูลที่ดี โดยสามารถวิเคราะห์ระบบที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ได้ดงั นี้
ก) เป็ นระบบเครื อข่ายที่ไม่มีชุดสารอง (Redundant network) เพื่อป้ องกัน
การหยุดชะงักหรื อล่มสลาย ดังนั้นหากอุปกรณ์หลักตัวหนึ่ งตัวใดเกิดความบกพร่ องขึ้น จะกระทบ
ต่อเครื อข่ายทั้งหมดขององค์กร
ข) เป็ นระบบ Single Tier Network ที่ไม่มีการแยกชั้นหรื อโซนการใช้งาน
ที่สาคัญ ออกจากกันในระดับ Physical แม้วา่ จะมีการแบ่งแยกในเชิ งของ Logical เช่น VLAN ก็
ตาม ก็ยงั ไม่อาจวางใจในเรื่ องของความปลอดภัยและประสิ ทธิ ภาพของการใช้งาน เนื่องจาก
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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- หากติ ดไวรั สอาจแพร่ ก ระจายไปยัง ทุ ก เครื่ องของระบบเครื อข่ า ย
ได้ง่าย
- กรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารแบ่ ง โซน ท าให้ ป ริ ม าณข้อ มู ล ของทั้ง เครื อ ข่ า ย
ที่เกิ ดขึ้นจะส่ งผ่านไปยังทุกเครื่ องคอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะทาให้การตอบสนองในการใช้งานช้าลงไป
เรื่ อยๆ เนื่องจากโครงสร้างของการเชื่ อมต่อระบบ LAN ตามมาตรฐาน CSMA/CD หรื อ Ethernet
ข้อมูลจะไหลไปยังทุกพอร์ ตบนสาย LAN ที่ต่ออยูก่ บั Core switch เดียวกัน ยกเว้นจุดที่มีอุปกรณ์
ที่ทาหน้าที่กรองการไหล (traffic) อย่างเช่น Firewall คอยกั้นไม่ให้ขอ้ มูลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านไปยัง
เครื่ องปลายทางหรื อเครื อข่ายปลายทางที่อยูอ่ ีกด้านของ Firewall ซึ่ งการจัดโซนจะช่วยลดปริ มาณ
การไหลของข้อมูล (traffic) บนเครื อข่ายปลายทางให้น้อยลง ซึ่ งในโครงสร้ างระบบเครื อข่าย
ปั จจุบนั หากมีผใู ้ ช้เพียงไม่กี่รายกาลังดาวน์โหลดข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมๆ กัน จะพบว่าเครื อข่าย
ทั้งระบบจะมีตอบสนองต่อการใช้งานเครื อข่ายที่ชา้ ลงอย่างเห็นได้ชดั
 รายการอุ ป กรณ์ ใ นส่ วนของโครงสร้ า งระบบเครื อข่ า ย ที่ จาเป็ นต้อ ง
ดาเนินการจัดหามาเปลี่ยน มีดงั นี้
1. Cisco Router
2. Firewall Tier 1
3. Core Switch
4. Access Switch ของ D-Link และ 3COM
5. Wireless
6. Log Management
7. DNS Server
 รายการอุ ป กรณ์ ใ นส่ วนของโครงสร้ า งระบบเครื อข่ า ย ที่ จาเป็ นต้อ ง
ดาเนินการจัดหาเพิ่มเติม ดังนี้
1. Core Data Center Switch
2. Firewall สาหรับ DataCenter Zone
3. Firewall Tier 2
4. ระบบบริ หารจัดการเครื อข่าย
ค) เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทั้งหมดเป็ นเครื่ องรุ่ นเก่ า หรื อเป็ นลักษณะ
ของ Rack Mount ซึ่ งขาดความยืดหยุน่ ในการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น และยังใช้ระบบปฏิบตั ิการที่ไม่มีการสนับสนุนจากบริ ษทั ไมโครซอฟท์ในไม่ชา้
ง) เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ ลู ก ข่ า ย มี บ างส่ วนเป็ นเครื่ องรุ่ นเก่ า และ
มีระบบปฏิบตั ิการที่ไม่มีการสนับสนุนจากบริ ษทั ไมโครซอฟท์แล้วเช่นกัน
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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1.1.3 ด้ า นบุ ค ลางรและงารบริ ห ารจั ด งารที่ เ งี่ ย วงั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
งารสื่ อสารขอาสานังาาน ง.พ.ร.
สาหรั บ ในส่ วนของบุ คลากรและการบริ หารจัดการซึ่ งมี ผ ลกระทบต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของสานักงาน ก.พ.ร. ประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1.1.3.1 ด้ านบุคลางร
สาหรับปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยผูใ้ ช้งาน 3 กลุ่มด้วยกันคือ
 ผูบ้ ริ หารองค์กร
 ผูใ้ ช้งาน
 ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน ICT
จากการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพบว่า ผูบ้ ริ หาร ผูใ้ ช้งานแต่ละคน และ
ผูร้ ั บ ผิดชอบงานด้า น ICT ส่ วนใหญ่ แล้วต้องรั บ ผิดชอบงานหลากหลาย ท าให้ไ ม่ มี เวลาใน
การศึกษาเทคโนโลยี สมัยใหม่ หรื อพัฒนาทักษะที่จาเป็ น ทาให้เกิ ดความเคยชิ นกับการทางาน
แบบเดิ ม อาทิ ยังคงใช้เอกสารรายงาน แบบฟอร์ มต่างๆ หรื อการอนุ มตั ิงานต่างๆ ที่อยูใ่ นรู ปของ
กระดาษซึ่ งต้องกรอกด้วยมื อ มีการลงนามลายลักษณ์ อกั ษร มากกว่าการทาบนระบบโปรแกรม
หรื อออนไลน์ เนื่องจากบางส่ วนมีความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่ อถือในการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การปฏิบตั ิงาน
กลุ่ มผูใ้ ช้ขา้ งต้นยังคงไม่คุน้ เคยกับการทางานด้วยอุ ปกรณ์ เคลื่ อนที่ หรื อ
อุปกรณ์พกพา เช่ น โทรศัพท์มือถือ Tablet หรื อ เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ ้ค (Notebook) รวมทั้ง
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการทางาน เช่น Social Network (Line, Facebook,
Twitter, Instagram เป็ นต้น)
1.1.3.2 ด้ านข้ อมูลสารสนเทศ
ส าหรั บ ปั จ จัย ด้ า นข้อ มู ล สารสนเทศในส านั ก งาน ก .พ.ร. พบว่ า
ยังไม่มีการนาเอาระบบคลังข้อมูล หรื อ Data Warehouse มาใช้งานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และยังพบ
ความซ้ าซ้อนกันของข้อมูลสารสนเทศในระบบงานต่าง ๆ เช่น Intranet, E-Office, GSMS, eSAR
Card, GFMIS ของกระทรวงการคลัง, ระบบ PAD ME ของกระทรวงมหาดไทย เป็ นต้น
เนื่ องจากข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของสานักงาน ก.พ.ร. ต้องได้มาจาก
ส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การมหาชน และประชาชน ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมื อจาก
แหล่ ง ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเป็ นหลั ก แม้ ว่ า จะได้ รั บ ข้ อ มู ล ข้ า งต้ น มาแล้ ว ก็ ต าม แต่ ย ั ง ไม่ มี
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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การนาข้อมูลเหล่านี้ มาสร้างองค์ความรู้ (Knowledge based) จัดทาเหมืองข้อมูล (Data mining)
หรื อการประมวลผลอย่างชาญฉลาด (Smart Office) เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนาไปใช้งานหรื อ
นาเสนอต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.1.3.3 ด้ านงารบริหารจัดงาร
ส าหรั บ ปั จ จัย ด้า นการบริ ห ารจัด การด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อสารนั้น พบว่า ยัง ไม่ มีก ารนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่ วยในการตัดสิ นใจได้อย่า ง
ครบถ้วน แต่เน้นประสบการณ์ และทักษะของผูบ้ ริ หารเป็ นหลัก และยังขาดระบบที่จะนามาช่วย
ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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1.1.3 บทส รุ ป สถ า นภ า พด้ า น เทค โ น โ ลยี ส า รส น เท ศ และ ง า รสื่ อส า รขอ า
สานังาาน ง.พ.ร. ปัจจุบัน
เมื่อศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในปั จจัย
ต่าง ๆ คือ ปั จจัยด้านอุ ปกรณ์ (Hardware) ปั จจัยด้านซอฟต์แวร์ (Software) ปั จจัยด้านโครงข่า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Network & Security) ปั จจัยด้านบุคลากร (ผูบ้ ริ หารองค์กร ผูใ้ ช้งาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน ICT) ปั จจัยด้านข้อมูลสารสนเทศ ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ ในเรื่ องจุดอ่อน
จุดแข็ง และบทวิเคราะห์ เพื่ อนามาปรั บ ปรุ งแก้ไ ขจุ ดอ่ อน และนาจุดแข็ง ที่ มีม าต่ อยอดในการ
วางแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. ดังแสดงในตารางที่ 9
ตาราาที่ 9 แสดงจุดอ่อนจุดแข็งและบทวิเคราะห์ดา้ นเทคโนโลยีสารเทศ สานักงาน ก.พ.ร.
ปัจจัยหลัง
ปัจจัยด้านอุปงรณ์
(Hardware)

จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ

จุดอ่ อน/ปัญหา

บทวิเคราะห์

1. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบ

1. ยังไม่มีการกาหนดแผน
การบูรณาการ การใช้
ทรัพยากรด้านอุปกรณ์
(Hardware) ขององค์กรให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
สูงสุดและประหยัด
งบประมาณ
2. อุปกรณ์ที่ใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั
ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานเกิน
5 ปี ซึ่ งมีผลต่อการทางาน
3. คอมพิวเตอร์ท้ งั แม่ข่ายและลูก
ข่ายใช้ระบบปฏิบตั ิการรุ่ นเก่า
ซึ่งทางบริ ษทั ไมโครซอฟท์
ประกาศยกเลิกการสนับสนุน
ทาให้ไม่สามารถป้ องกันภัย
คุกคามใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้

จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบใน
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ หรื อ
Hardware นั้น สามารถสรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี้
1. สานักงาน ก.พ.ร. ขาดการ
จัดทาบัญขีครุ ภณ
ั ฑ์หรื อ
ฐานข้อมูลครุ ภณั ฑ์ที่
ทันสมัย (up-to-date) ที่คอย
แจ้งเตือนให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องดาเนินการ
จัดหาอุปกรณ์ใหม่มา
ทดแทนอุปกรณ์ที่หมดอายุ
ลง ซึ่งเราจะเห็นได้จาก
จานวนอุปกรณ์ทางด้าน
สารสนเทศจานวนมากมี
อายุการใช้งานเกินกว่า
มาตรฐานกาหนด แม้วา่
ในทางปฏิบตั ิอุปกรณ์
เหล่านั้นยังคงทางานได้
ตามปกติ แต่หน่วยงานของ
รัฐหลายแห่ งลืมคานึงถึง
ปัจจัยเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับ
อุปกรณ์ที่ลา้ สมัย และการ
ทางานที่ขาดประสิ ทธิภาพ
เมื่อต้องรองรับโปรแกรม
ประยุกต์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา

เครื อข่ายที่อานวยสะดวกในการ
ทางาน

2. มีห้อง cockpit ที่ให้ผบู้ ริ หารใช้ใน
การวางแผนกาหนดนโยบายใน
การทางานของสานักงาน ก.พ.ร.

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ปัจจัยหลัง

ปัจจัยด้านซอฟต์ แวร์
(Software)

จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ

1. มีซอฟต์แวร์ที่อานวยสะดวกใน
การทางานหลัก และมีการบูรณา
การข้อมูล และใช้คลังข้อมูล
สาหรับระบบสารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS)
2. มีซอฟต์แวร์ที่อานวยสะดวกใน
การทางานที่ให้ส่วนราชการ
ส่ วนจังหวัด องค์การมหาชนได้
ส่ งรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จุดอ่ อน/ปัญหา

บทวิเคราะห์

1. ซอฟต์แวร์ ที่มีอยูบ่ าง
โปรแกรมไม่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน
2. ขาดการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ของบุคลากรในการใช้
งานซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ปหรื อ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์
3. ซอฟต์แวร์ ส่วนใหญ่ที่

2. การจัดสรรงบประมาณราย
ปี ในการปรับปรุ งอุปกรณ์
ให้มีความทันสมัย หรื อการ
บารุ งรักษาที่เหมาะสมกับ
การใช้งานในองค์กร เป็ น
สิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะ
อุปกรณ์ทางด้าน Hardware
นั้นการบารุ งรักษาอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งรวมถึงการต่อ
อายุของ License ต่างๆของ
อุปกรณ์ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งให้
ความสาคัญ โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ระบบปฏิบตั ิการ (OS) ซึ่ง
เป็ นหัวใจหลักของ
ระบบงานที่ใช้อยู่
3. การนาเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายมา
ประยุกต์หรื อทดแทนเครื่ อง
ที่มีอยู่ โดยเฉพาะระบบ
Blade และ Virtualization
ซึ่งจะทาให้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
องค์กรมีเสถียรภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพที่ดี แม้วา่ จะมี
การเรี ยกใช้งานอย่าง
ต่อเนื่ องหรื อเพิม่ สูงขึ้น
(Peak Load) ในช่วงเวลา
ใดๆ
จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบใน
ปัจจัยด้านซอฟแวร์ หรื อ
Software นั้น สามารถสรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี้
1. Data Cleansing เป็ น
สิ่ งจาเป็ นและเร่ งด่วนที่ตอ้ ง
ดาเนินการ เพื่อให้ขอ้ มูลที่มี
อยูท่ ้งั หมดไม่ซ้ าซ้อนกัน
(Unity) และเป็ นข้อมูลที่
เหมือนกันไม่วา่ จะเรี ยกดู
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บทวิเคราะห์

ทางอิเล็กทรอนิกส์และมีระบบ
การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน (E-SarCard)
3. มีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเผยแพร่
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นบนเว็บบอร์ดเวทีความ
คิดเห็น แก่ประชาชน ส่ วน
ราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การ
มหาชน ผูบ้ ริ หาร ฯ
(WWW.OPDC.GO.TH)

พัฒนาขึ้นยังไม่ได้ให้
ความสาคัญในการบูรณาการ
ข้อมูลร่ วมกันระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกสานักงาน
ก.พ.ร.
4. ซอฟต์แวร์ ที่พฒั นาขึ้นยังขาด
การบูรณาการและบริ หาร
จัดการข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่
ในองค์กรและนอกองค์กรมา
ประมวลสร้างเป็ นรายงานที่มี
ทั้งข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ
ตัวเลข สถิติ กราฟ และ
ตัวหนังสื อ ตอบสนองตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้แต่ละ
กลุ่ม
5. ยังไม่มีระบบ Intelligent
Report ที่ผบู้ ริ หารใช้ขอ้ มูล
อัจฉริ ยะในการตัดสิ นใจ
(Executive Intelligent
Information System)
6. ยังไม่มีระบบสนับสนุนการ
ทางานของเจ้าหน้าที่
(SMART Officer) ได้อย่าง
ชาญฉลาด สร้างความเป็ นมือ
อาชีพให้กบั เจ้าหน้าที่

ผ่านระบบงานใดก็ตาม หรื อ
จะเรี ยกจากหน่วยงานใดก็
ตาม (Data Integrity) ซึ่งการ
ทา Data Cleansing นั้นต้อง
ใช้เวลา ใช้ทรัพยากร และใช้
ความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
มากในการดาเนินการ ซึ่ง
หมายถึงงบประมาณที่ตอ้ ง
จัดสรรและกาลังคนที่ตอ้ ง
ใช้ในการปรับปรุ ง
ฐานข้อมูลที่มีอยูใ่ นทุก
ระบบงานให้มีความถูกต้อง
และไม่ซ้ าซ้อนกัน (การบูร
ณาการด้านข้อมูล)
2. เนื่องจากระบบงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. มีความ
หลากหลายในด้านของ
ข้อมูลทั้งในแง่ของข้อมูลที่
นาเข้า และข้อมูลที่ตอ้ ง
แสดงออก การใช้ระบบงาน
ที่มีความหยืดหยุน่ เป็ น
สิ่ งจาเป็ นอย่างมาก หากเป็ น
ระบบงานที่พฒั นาขึ้นเอง
มักพบข้อจากัดในด้านของ
การปรับเปลี่ยนรายงานหรื อ
ความต้องการผลลัพธ์ และ
การรองรับข้อมูลที่ตอ้ ง
นาเข้าที่มีความหลากหลาย
จากหน่วยงานภายนอก
ดังนั้นหากต้องมีการเลือกใช้
ระบบงานจากการพัฒนาขึ้น
มา จะต้องคานึงถึงปั จจัย
ด้านความหยืดหยุน่ ในทุกๆ
มิติ และต้องประชุมหารื อ
กับผูใ้ ช้อย่างรอบด้าน
เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ระบบงาน
ที่กาลังจะพัฒนาขึ้นเองนั้น
สามารถรองรับเงื่อนไข
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ โดย

4. การมีระบบติดตามผล
ดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล (PMOC) สาหรับ
คณะรัฐมนตรี
4. มีระบบ e-Office และ Intranet
ซึ่ งเป็ นระบบสานักงานอัตโนมัติ
ที่ครอบคลุมการทางานใน
สานักงาน ก.พ.ร. ในด้านต่างๆ
อาทิ ด้านระบบทะเบียน
ส่ วนกลาง ระบบจัดเก็บเอกสาร
ระบบปฏิทินงาน ฯ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ปัจจัยหลัง

ปัจจัยด้านโคราข่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Network & Security)

จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ

1. มีโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Network &
Security) ที่เชื่อมโยงกับส่ วน
ราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การ
มหาชน

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จุดอ่ อน/ปัญหา

1. ขาดโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Network &
Security) ที่มีเสถียรภาพ
ความมัน่ คง ความสม่าเสมอ
ในการใช้งาน โดยเฉพาะ
ในช่วงที่ตอ้ งมีการส่ งงานจาก
ส่วนจังหวัด ส่ วนราชการ
องค์การมหาชน เข้ามาพร้อม
กัน
2. ขาดการบูรณาการข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลภายในและ
ภายนอกองค์กรแบบ real
time
3. ต้องทาการเชื่อมโยงข้อมูล
จากหลายพื้นที่ทวั่ ประเทศ
และต้องให้ความสาคัญกับ
ความมีเสถียรภาพ การรักษา
ความมัน่ คง การรักษา
ความลับของข้อมูล ความ
ถูกต้องของข้อมูลที่มีการ
รับส่ ง
4. ไม่มีระบบป้ องกันการหยุด
ทางาน (Redundantcy) หรื อ
ป้ องกันการล่มสลาย หรื อ
5. Disaste Recovery หากมีภยั
พิบตั ิที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น

บทวิเคราะห์
ไม่ตอ้ งยกเลิกระบบงานเดิม
ที่ใช้อยู่
3. การประยุกต์ระบบงานให้
สามารถรองรับคลาวด์ได้
เป็ นสิ่ งจาเป็ นในปั จจุบนั
เพราะในอนาคตอันใกล้น้ ี
การเข้าถึงระบบงานจะมี
ความหลากหลายและจะต้อง
สามารถใช้ได้ในทุก
สถานะการณ์ ดังนั้นการ
พัฒนาระบบงานในอนาคต
จะต้องวางอยูบ่ นโครงสร้ าง
คลาวด์
จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบใน
ปัจจัยด้านโครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อNetwork &
Security นั้น สามารถสรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี้
1. เพื่อความมัน่ คงและ
ปลอดภัยในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศ จาเป็ นต้องมี
การปรับปรุ งดังนี้
1.1. โครงสร้างระบบเครื อข่าย
ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั เป็ น
โครงสร้างที่มีช่องโหว่อยู่
จานวนมาก เนื่องจากเป็ น
Single Tier Network
ดังนั้นหากมีช่องโหว่ใน
บริ เวณโซนใดก็ตาม
สามารถที่จะหลุดเข้าไปยัง
ส่วนต่างๆ ของระบบ
เครื อข่ายได้โดยง่าย การ
ปรับปรุ งโครงสร้าง
เครื อข่ายให้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น โดยการ
ปรับเปลี่ยนเป็ น Three
Tier Network จึงเป็ นสิ่ งที่
จาเป็ นและเร่ งด่วนในการ
ดาเนินการ
1.2. การติดตั้งระบบดักจับและ

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 59

ปัจจัยหลัง

จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ
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บทวิเคราะห์
ระบบป้ องกันการบุกรุ ก
หรื อ Intrution Detection
and Protection จะ
ช่วยปั องกันการโจมตีท้ งั
จากภายในและภายนอก
ได้เป็ นอย่างดี ไม่ให้เกิด
การหยุดชงักของ
ระบบงานหรื อที่เรี ยกว่า
DOS (Deniel of Service)
1.3. การจัดโซนนิ่ง หรื อกลุ่ม
การใช้งานออกจากกัน
และมีจุดตรวจสอบ
(Check point) ที่รัดกุม
จะช่วยให้ระบบเครื อข่าย
มีความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
1.4. การวางอุปกรณ์แบบ
ป้ องกันการล่มสลาย หรื อ
Redundancy เป็ นสิ่ งที่
ช่วยป้ องกันกรณี ที่
อุปกรณ์บางตัวเกิดการ
หยุดทางาน หากระบบ
เครื อข่ายที่วางไว้มี
อุปกรณ์สารองที่ทางาน
คู่ขนาน ก็จะช่วยลดปั ญหา
ที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่ งระบบ
เครื อข่ายของสานักงาน
ก.พ.ร. จัดอยูใ่ นกลุ่มของ
หน่วยงานวิกฤตด้านความ
มัน่ คง การมีอุปกรณ์
สารองการทางานจะ
สาคัญอย่างยิ่ง
2. อุปกรณ์ดา้ นเครื อข่ายและ
อุปกรณ์ป้องกันระบบ
เครื อข่ายที่มีอยูส่ ่ วนใหญ่มี
อายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี
ทาให้การป้ องกันภัยคุกคาม
แบบใหม่อาจไม่สามารถทา
ได้เต็มที่ เนื่ องจากข้อจากัด
ของอุปกรณ์เองหรื อแม้แต่
ซอฟแวร์ ที่ใช้ร่วมกันกับ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ปัจจัยหลัง

ปัจจัยด้านบุคลางร
- ผู้บริหารอาค์งร
- ผู้ใช้ าาน
- ผู้ปฏิบัติาานด้าน ICT

จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับพร้อมการปฏิบตั ิงานโดย
สามารถใช้ทกั ษะความรู้ตามสาย
งาน

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จุดอ่ อน/ปัญหา

1. ผูบ้ ริ หาร และผูใ้ ช้งานส่ วน
ใหญ่ตอ้ งรับผิดชอบงานใน
หลายส่ วนทาให้ไม่มีเวลาใน
การศึกษาเทคโนโลยี ทาให้
ในการออกแบบพัฒนาระบบ
ต้องง่ายต่อการใช้งาน
2. ยังไม่มีระบบ หรื อแหล่ง
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
ให้ผบู้ ริ หาร และบุคลากรของ
สานักงาน ก.พ.ร. ในการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเองในทุกที่ ทุก
เวลาเมื่อสะดวก
3. ผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน ICT ต้องมี
การเพิ่มทักษะความรู ้ในการ
ทางานด้าน ICT ที่สามารถลง
มือปฏิบตั ิงานได้กบั อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และระบบ
เครื อข่ายที่มีการปรับเปลี่ยน
ให้ทนั สมัยอย่างต่อเนื่ อง

บทวิเคราะห์
อุปกรณ์อาจไม่รองรับ
ดังนั้นการจัดหาอุปกรณ์
เหล่านี้ ใหม่ จึงมีความจาเป็ น
จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบใน
ปัจจัยด้านบุคลากรนั้น สามารถ
สรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1. การจัดทาแผนระบบ
E-Learning ภายใน เพื่อช่วย
ให้ผบู้ ริ หารและบุคลากรใน
สานักงาน ก.พ.ร. สามารถ
เรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลา แต่
จาเป็ นจะต้องมีเครื่ องมือที่
ใช้วดั ผลและถือเป็ น KPI

2. การปรับเปลี่ยนนโยบาย
หลักขององค์กร ให้หนั มา
ลดการใช้กระดาษอย่าง
จริ งจัง โดยผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งจะต้องเป็ นผูช้ ้ ี แจง
ถึงความจาเป็ นต่อองค์กร
และให้เป็ น KPI หนึ่ง โดย
การทาให้ระบบงานที่เป็ น
งานเอกสารพื้นฐานทั้งหลาย
เช่นฟอร์ มเอกสารเป็ น
ระบบอิเลกทรอนิคส์
ทั้งหมด เช่น การลา การขอ
ใช้รถ การเบิกจ่ายครุ ภณั ฑ์
เป็ นต้น
3. การส่งเสริ มการใช้ลายเซ็นอิ
เลกทรอนิคส์ เฉพาะภายใน
องค์กร สาหรับงานเอกสาร
ที่ไม่มีความสาคัญในเชิ ง
นโยบายหรื อไม่กระทบกับ
การบริ หารจัดการ
4. การสร้าง Internal Social
Network สาหรับการสื่ อสาร
ภายในองค์กร เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรมี
ความคุน้ เคยกับสิ่ งเหล่านี้
ซึ่งในปั จจุบนั ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของชีวิตประจาวันไป
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จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ

จุดอ่ อน/ปัญหา

บทวิเคราะห์
แล้ว
5. การให้ความรู้เกี่ยวกับภัย
ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับการใช้
ระบบเครื อข่ายแบบไม่
ไตร่ ตรอง เช่นกฎหมายด้าน
สารสนเทศ 6 ฉบับพร้อม
บทลงโทษที่อาจจะได้รับ
หากไม่ตระหนักหรื อไม่ใส่
ใจ ซึ่ งมีดงั นี้
๐ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (เดิม
เรี ยกว่า “กฎหมาย
แลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์”)
๐ กฎหมาย เกี่ยวกับลายมือชื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ (ต่อมาได้มี
การรวมหลักการเข้ากับ
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรวม
เรี ยกชื่ อเดียวว่า “กฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์”)
๐ กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศให้ทวั่ ถึงและเท่า
เทียมกัน (เดิมเรี ยกว่า
“กฎหมายลาดับรองของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 78”)
๐ กฎหมายเกี่ยวกับการ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
๐ กฎหมายการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (เดิมเรี ยกว่า
“กฎหมายเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ “)
๐ กฎหมายเกี่ยวกับการโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ปัจจัยหลัง
ปัจจัยด้าน
ข้ อมูลสารสนเทศ

จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ
1. มีฐานข้อมูลที่จดั เก็บข้อมูลที่
ครอบคลุมเนื้ อหาที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานพอสมควร
2. มีการบูรณาการข้อมูลใน
บางส่วนมีคลังข้อมูลที่สามารถ
นามาใช้ในการออกรายงาน
สาหรับผูบ้ ริ หาร

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จุดอ่ อน/ปัญหา

บทวิเคราะห์

1. ยังไม่มีการนาคุณสมบัติของ
คลังข้อมูล หรื อ Data
Warehouse มาใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และ
ประสิ ทธิผล
2.ข้อมูลสารสนเทศในระบบ
Intranet และ E-Office มี
ความซ้ าซ้อนกัน ระบบ
GSMS และระบบ eSAR
Card และยังซ้ าซ้อนกับ
ข้อมูลสารสนเทศของระบบ
GFMIS กระทรวงการคลัง
ระบบ PAD ME ของ
กระทรวงมหาดไทย
2. ข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของ
สานักงาน ก.พ.ร. ต้องได้มา
จากส่วนราชการ ส่วนจังหวัด
องค์การมหาชน และ
ประชาชน ซึ่งจาเป็ นต้อง
ได้รับความร่ วมมือจาก
แหล่งข้อมูลดังกล่าวเป็ นหลัก
3. ยังไม่มีการนาข้อมูลที่มีอยูใ่ น
ฐานข้อมูลหรื อจากหน่วยงาน
ภายนอกที่สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้มาสร้าง
องค์ความรู้โดยใช้หลักสถิติ
การทาเหมืองข้อมูล (Data
mining)
4. ขาดระบบการบริ หารจัดการ
เนื้ อหาของสารสนเทศที่มี
ความหลากหลาย และการ
อานวยความสะดวกใน
ปรับเปลี่ยนวิธีการนาเสนอ
บนเว็บไซต์เพื่อให้ขอ้ มูลที่
นาเสนอตรงตามความ
ต้องการกับผูใ้ ช้งานที่มีหลาย
กลุ่มโดยเฉพาะการให้บริ การ
ประชาชน
5. ขาดข้อมูลสารสนเทศที่สร้าง
เป็ นองค์ความรู้ที่เกิด

จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบใน
ปัจจัยด้านข้อมูลสารสนเทศนั้น
สามารถสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1. การจัดทาระบบคลังข้อมูล
หรื อ Data Warehouse และ
การทาเหมืองข้อมูลหรื อ
Data Mining เพื่อให้รองรับ
การใช้งานในระบบงาน
ต่างๆ ซึ่ งถือว่า Data
Warehouse และData
Mining นั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่
ช่วยรองรับการเรี ยกใช้
ข้อมูลแบบหลายมิติได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ และทาให้
สามารถนาข้อมูลไป
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายนอกได้อย่างดี
2. การจัดทาฐานข้อมูลความรู้
หรื อ Knowledge base เพื่อ
ช่วยให้การค้นหาหรื อการ
สื บค้นในด้านต่างๆ ของ
ผูใ้ ช้งานภายในสานักงาน
ก.พ.ร. มีความคล่องตัวและ
สามารถนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 63

ปัจจัยหลัง

จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ

จุดอ่ อน/ปัญหา

6.

7.

8.

ปัจจัยด้านงารบริหาร
จัดงาร

1. มีการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลด้วย
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ของผูบ้ ริ หาร
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับผูบ้ ริ หารในการบูรณาการ
ข้อมูลเพื่อผูบ้ ริ หาร และมีห้อง
cockpit เพื่อผูบ้ ริ หาร
3. มีขอ้ มูลการปฏิบตั ิราชการของ
หน่วยงานภาครัฐ ที่มาจากส่วน
ราชการ ส่วนจังหวัด องค์การ
มหาชน ที่ผบู้ ริ หารสานักงาน
ก.พ.ร. สามารถใช้ในการบริ หาร
จัดการ

1.

2.

3.

4.

5.

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

ประโยชน์ในการทางานของ
สานักงาน ก.พ.ร.
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็ น
ประโยชน์ในการทางานยังไม่
มีความสมบูรณ์
ขาดข้อมูลที่ประมวลผลอย่าง
ชาญฉลาดเพื่อใช้ในการ
รองรับการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารและช่วยสนับสนุน
การทางานของเจ้าหน้าที่
ขาดรายงานที่มีท้ งั ข้อมูลเชิ ง
เปรี ยบเทียบ ตัวเลข สถิติ
กราฟ และตัวหนังสื อ
ตอบสนองตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม
การบริ หารจัดการยังไม่ได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการตัดสิ นใจได้อย่าง
ครบถ้วน แต่เน้น
ประสบการณ์ และทักษะของ
ผูบ้ ริ หารเป็ นหลัก
การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานด้านต่างๆยัง
ไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศ
มาใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ทธิ ผลอย่างครบถ้วน
หลายภารกิจของผูบ้ ริ หารยัง
ไม่มีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศที่สร้างเป็ นองค์
ความรู้ในการบริ หารจัดการ
ขาดการบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานภายใน ภายนอกที่
มุ่งด้านการบริ หารจัดการได้
อย่างครบถ้วน
ยังไม่มีการบริ หารจัดการให้
ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าระบบทุก
ระบบที่ตนเองรับผิดชอบโดย
การเข้ารหัสผ่านเพียงครั้ง

บทวิเคราะห์

จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบใน
ปัจจัยด้านบริ หารจัดการนั้น
สามารถสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1. การออกนโยบายจาก
ผูบ้ ริ หารสูงสุดขององค์กร
ให้มีการวัดผลหรื อ KPI
ให้กบั บุคลากรขององค์กร
ในทุกระดับชั้น เกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มความรู ้
ความสามารถให้กบั
บุคลากร ทาให้บุคลากรทุก
ส่วนมีความกระตือรื อร้นใน
การใฝ่ รู้ และใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. การสร้างระบบ Single Sing
On ให้กบั ระบบงานทั้งหมด
เพื่อให้ผใู้ ช้ระบบงาน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่
ต้องใส่ รหัสผ่านหลายครั้ง
เป็ นการลดภาระการจดจา
รหัสผ่านของแต่ละ
ระบบงานลง
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ปัจจัยหลัง

จุดแข็า/ข้ อได้ เปรียบ

จุดอ่ อน/ปัญหา

บทวิเคราะห์

เดียว (Single Sign On)
6. ยังไม่มีการบูรณาการให้รวม
เว็บไซต์ลูกไว้ที่เว็บไซต์หลัก
ของสานักงาน ก.พ.ร. ให้มี
การบริ หารจัดการเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน และยังไม่มี
การบริ หารจัดการให้เว็บไซต์
ทั้งหมดของสานักงาน ก.พ.ร.
ให้สามารถใช้งานได้บน
Mobile Device
ปัจจัยด้านาบประมาณ

1. มีงบประมาณที่เพียงพอเมื่อมี
เหตุผลและความคุม้ ค่าในการขอ
งบประมาณ

ปัจจัยด้านสถานที่

1. สานักงาน ก.พ.ร. อยูใ่ นใจกลาง
กรุ งเทพมหานครที่ใกล้กบั
หน่วยงานราชการสาคัญของ
ประเทศ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

1. มีเหตุดา้ นการเมืองบ่อยครั้งทา
ให้ผบู้ ริ หาร และบุคลากรไม่
สามารถเข้าทางานใน
สานักงาน ก.พ.ร. ได้

จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบใน
ปัจจัยด้านงบประมาณนั้น
สามารถสรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1. จะต้องมีการกาหนดกรอบ
งบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนงานที่วางไว้ โดย
การให้ความสาคัญกับ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็ นหัวใจหลัก
ของสานักงาน ก.พ.ร.
จากจุดแข็งและจุดอ่อนที่พบใน
ปัจจัยด้านสถานที่น้ นั สามารถ
สรุ ปประเด็นได้ดงั นี้
1. การปรับปรุ งระบบงานให้
ทางานอยูบ่ นระบบคลาวด์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
จากทุกสถานที่และทุก
รู ปแบบของอุปกรณ์ ไม่วา่
จะเป็ นสมาร์ทโฟน แทบ
เล็ต หรื อ Kios ซึ่งจะทาให้
ผูใ้ ช้งาน ทางานได้แม้จะไม่
ต้องอยูใ่ นสานักงาน ก.พ.ร.
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1.2 ปั จ จั ย หรื ออิท ธิพ ลจางภายนองที่มีผ ลงระทบด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศขอา
สานังาาน ง.พ.ร.
ตาราาที่ 10 แสดงปั จจัยหรื ออิทธิ พลจากภายนอกที่ มีผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร.
อาค์ ประงอบ
หลัง/ตัวแปร
หน่ วยาาน
ภายนองที่
เงีย่ วข้ อา

ยุทธศาสตร์
ประเทศ
ข้ องาหนดใน
แผนแม่ บท ICT
ขอาประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2557-2561
ด้ านาบประมาณ

โองาส

ผลงระทบ

1. กระทรวง จังหวัด องค์การมหาชน
1. ระบบสารสนเทศต้องเข้าถึงผูใ้ ช้
ประชาชน ชาวต่างชาติที่ใช้ระบบ
หลายกลุ่มที่มีความหลากหลายใน
สารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
ด้านความต้องการ
ตามที่กาหนดไว้ให้ และสามารถเป็ น
ผูม้ ีส่วนร่ วมในด้านต่างๆ (Partner)
2. ประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่าง
องค์กร/หน่วยงานระหว่างประเทศ
World Bank, OECD,สถาบัน ENA,
หน่วยงานด้านการพัฒนาระบบ
ราชการในกลุ่ม ประเทศอาเซี ยน
Kellogg school of management
1. กาหนดแผนพัฒนาเทคโนโลยี
1. ต้องปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ
สารสนเทศให้สอดคล้องกับทิศทาง
และการสื่ อสารให้เป็ นไป
ประเทศ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ประเทศ
1. กาหนดแผนพัฒนาเทคโนโลยี
1. ต้องปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศ
สารสนเทศให้สอดคล้องกับ
และการสื่ อสารให้เป็ นไป
ข้อกาหนดในแผนแม่บท ICT ของ
สอดคล้องกับข้อกาหนดในแผน
ประเทศ
แม่บท ICT ของประเทศไทย
1. งบประมาณที่สนับสนุนด้าน ICT ที่
คานึงถึงความคุม้ ค่าที่มีให้กบั
สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน
ภายนอก

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอาสานังาาน ง.พ.ร.

1. ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และการสื่ อสารบางประเภทมีราคา
สู ง ล้าสมัยเร็ ว และต้องมีค่า
บารุ งรักษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับเปลี่ยนเวอร์ ชนั่ ทาให้ตอ้ ง
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อาค์ ประงอบ
หลัง/ตัวแปร

ด้ านมาตรฐาน
ข้ องาหนด
งฎระเบียบและ
งฎหมาย

ด้ าน
ความง้าวหน้ า
ขอาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
งารสื่ อสาร

โองาส

ผลงระทบ

มีการต้องเตรี ยมงบประมาณในทุก
ปี
1. มาตรฐาน ข้อกาหนดกฎระเบียบ และ 2. ระบบสารสนเทศต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย สามารถทาให้หน่วยงาน
ข้อกาหนด กฎระเบียบ และ
ภาครัฐให้ความร่ วมมือในการทางาน
กฎหมาย ดังนั้นในขั้นตอนต่างๆ
อย่างเป็ นมาตรฐานเดียวกัน สานักงาน ในการทางานจึงต้องใช้เวลา
ก.พ.ร. ให้ความสาคัญกับมาตรฐาน
รวมทั้งอาจไม่สามารถทาได้ตาม
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และ
แผน
ระหว่างองค์กร/หน่วยงานระหว่าง
ประเทศ World Bank, OECD,สถาบัน
ENA,หน่วยงานด้านการพัฒนาระบบ
ราชการในกลุ่มประเทศอาเซี ยน,
Kellogg school of management
1. การมี Cloud Computing
1. ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. การมี Social Network
และการสื่ อสารต้องปรับเปลี่ยน
3. การมี เครื อข่ายการสื่ อสารทัว่ ประเทศ อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ทนั สมัย และ
และระหว่างประเทศอย่างทัว่ ถึง
ต้องใช้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
4. การมี Notebook, Smart Phone และ
ที่ให้ความสาคัญกับการก้าวตาม
Tablet
เทคโนโลยี
5. การให้ความสาคัญกับ Intelligent
Report เพื่อเป็ นข้อมูลอัจฉริ ยะรองรับ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
6. Big Data
7. การสร้างเครื อข่าย Partner ในลักษณะ
ของ API (Application Program
Interface)

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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สรุปงารวิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบันด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและงารสื่ อสารขอา
สานังาาน ง.พ.ร.
สถานภาพปั จจุ บ นั ทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของส านัก งาน
ก.พ.ร. พบว่า โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Network & Security) ของสานักงาน ก.พ.ร. ต้องมี
การปรับปรุ งให้ทนั สมัย เพื่อมุ่งไปสู่ เทคโนโลยี Cloud Computing โดยต้องรองรับเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีความสาคัญในระดับชั้นต่าง ๆ พร้อมทั้งต้อง
สามารถทางานได้ตลอดเวลาแม้จะเกิดเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ใด ต้องสามารถเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศภายในสานักงาน ก.พ.ร. และภายนอกสานักงาน ก.พ.ร. ได้ในลักษณะบูรณการให้ได้ใน
ลักษณะ Real Time (Daily Update) เพื่ออานวยความสะดวกในการรายงานการปฏิบตั ิราชการจาก
หน่วยงานภายนอกสานักงาน ก.พ.ร. และเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ และรองรับการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร ในลัก ษณะระบบ Intelligent Report เพื่ อเป็ นข้อมูล อัจฉริ ย ะรองรั บ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร (Executive Intelligent Information System) และสนับสนุนการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ (SMART Officer) โดยการขยายผลจากระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS)
ทาให้ขอ้ มูลนามาสู่ ระบบรายงานที่สมบูรณ์ข้ ึน และขยายไปยังเจ้าหน้าที่ ที่สามารถใช้ระบบรายงาน
สนับสนุนการทางานได้อย่างชาญฉลาด สร้างความเป็ นมืออาชี พ โดยระบบ Intelligent Report เป็ น
การบูรณาการและบริ หารจัดการข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ในองค์กรและนอกองค์กร มาประมวลสร้าง
เป็ นรายงานที่มีท้ งั ข้อมูลเชิ งเปรี ยบเทียบ ตัวเลข สถิ ติ กราฟ และตัวหนังสื อ ตอบสนองตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้แต่ละกลุ่ม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ เครื อข่าย และซอฟต์แวร์ ที่หมดสภาพของสานักงาน
ก.พ.ร. มี ผ ลต่อการบริ หารงาน และท างานของส านัก งาน ก.พ.ร. ที่ เกิ ดความล่ าช้าไม่ ทนั การณ์
ไม่ทนั สมัยซึ่ งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อปรับเปลี่ยนกระบวนการ และวิธีการทางานเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถและมาตรฐานการทางานของส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัด และองค์การมหาชนให้อยู่
ในระดับ ที่ ท ัด เที ย มมาตรฐานสากล ซึ่ งเป็ นผลโดยตรงต่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน และ
ผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิ จของรัฐที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อเทียบกับการลงทุนในการปรับเปลี่ ยนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ เครื อข่าย และซอฟต์แวร์ ที่ทนั สมัย พร้อมการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
เป็ นเครื่ องมื อให้ท้ งั ผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าที่ ของส านักงาน ก.พ.ร. ได้ใ ช้ในการบริ หารงาน และ
ปฏิบตั ิราชการควบคู่กบั กับการพัฒนาบุ คลากรให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมจริ ยธรรมให้
สอดคล้องกับพันธกิจของสานักงาน ก.พ.ร.

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ส่ วนที่ 2
แนวทาางารพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและงารสื่อสารขอาสานังาาน ง.พ.ร.
2.1. ยุทธศาสตร์ ในงารพัฒนาระบบสารสนเทศ
สานักงาน ก.พ.ร. เป็ นหน่ วยงานที่มีเป้ าหมายหลักคือการพัฒนาระบบราชการไทย
โดยยึดหลักของยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 ‟ พ.ศ. 2561 มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 7 ข้อ คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การสร้างความเป็ นเลิศในการให้บริ การประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย บุคลากรมีความ
เป็ นมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสิ นทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การวางระบบการบริ หารงานราชการแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การส่ งเสริ มระบบการบริ หารกิ จการบ้านเมืองแบบร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 : การยกระดับความโปร่ งใสและสร้ างความเชื่ อมัน่ ศรัทธาในการบริ หาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่ การเป็ นประชาคม
อาเซียน
เมื่ อพิ จารณายุท ธศาสตร์ ท้ งั 7 ประเด็น แล้ว สามารถจัดกลุ่ ม ยุท ธศาสตร์ ไ ด้เป็ น 3
หัวข้อ คื อ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ ที่ 1-4 เป็ นหัวข้อ การยกระดับ องค์ก ารสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ที่ 5-6 เป็ นหัวข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 7 คือหัวข้อการก้าวสู่
สากล
การกาหนดยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. ยังต้อง
คานึ ง ถึ ง กรอบนโยบาย แผนยุท ธศาสตร์ และนโยบายหลัก ของประเทศที่ เกี่ ยวข้องในด้า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร ที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นยุท ธศาสตร์ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ในระยะ พ.ศ.2557-2561จานวน 4 ข้อ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1: พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู ้เท่าทัน ICT เพื่อการดารงชีวิต และประกอบอาชีพ
อย่างพอเพียงด้วยแนวคิดสร้ างสรรค์เชิ งนวัตกรรมมีส่วนร่ วม ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
บริ การ ICT (Participatory People)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 69

ยุทธศาสตร์ ที่ 2: พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่ อสารที่ พอเพียง
(Sufficient) และคุม้ ค่า (Optimal Infrastructure)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3: ยกระดับ บริ ก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องภาครั ฐโดยการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน และ
ท้องถิ่ นในแนวทางนวัตกรรมบริ การและมีความมัน่ คงปลอดภัยทั้ง ในระดับประเทศและภูมิภาค
(Smart Government)
ยุทธศาสตร์ ที่ 4: ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม ICT ให้เ ติ บ โตสดใสมี ขี ด
ความสามารถและศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ในตลาดระดับ ภู มิ ภ าคและระดับ สากลโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ และการใช้ ICT ในธุ รกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาด
ย่อม (Vibrant Business)
ดังนั้นเมื่อนาประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 ‟ พ.ศ. 2561
ทั้ง 7 ข้อ รวมกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย
(ฉบับที่ 3) ในระยะ พ.ศ.2557-2561 ที่ มีด้วยกัน 4 ข้อ ผนวกกับผลสรุ ปการวิเคราะห์สถานภาพ
ปัจจุบนั ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของสานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั และแนวโน้มในอนาคต โดยยึดหลักและให้ความสาคัญกับทุกประเด็น
ดังกล่าวเพื่อนามาใช้ในการสรุ ปประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ในแผนพัฒนา
ระบบ
งารยงระดับ
งารพัฒนาระบบ
ราชงารให้ สู่ ความเป็ น
เลิศ
ด้วยระบบสารสนเทศ

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนงาพัฒนา
ระบบราชงารให้ มคี วาม
เป็ นสางล

พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่
สนับสนุนงารบริหาร
ราชงาร

ภาพที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นาระบบสารสนเทศ ของแผนพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ.2559-2561 สามารถสรุ ปดังภาพที่ 6 โดยยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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2.1.1 ยุทธศาสตร์ งารพัฒนาระบบสารสนเทศที่ 1
งารยงระดับงารพัฒนาระบบราชงารให้ ส่ ู ความเป็ นเลิศด้ วยระบบสารสนเทศ
โดยการพัฒ นางานระบบสารสนเทศของส านั ก งาน ก.พ.ร. เพื่ อ สนั บ สนุ น
ระบบราชการสู่ ความเป็ นเลิ ศ เพื่อให้ประชาชนมี ความพึ งพอใจ ต่ อคุ ณภาพการให้บริ การ โดย
ออกแบบการบริ การที่ยดึ ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมาใช้
เพื่อให้ป ระชาชนสามารถใช้บริ การได้ง่ายและหลากหลายรู ป แบบ เน้นการสนับสนุ นให้ระบบ
ราชการมี บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก โดยการปฏิ สั ม พัน ธ์ โ ดยตรงระหว่ า งหน่ ว ยงานราชการ จัง หวัด และ
ประชาชน การให้บ ริ ก ารแบบเบ็ดเสร็ จอย่า งแท้จริ ง พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้ องเรี ย นให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งเสริ มสร้างวัฒนธรรมการบริ การที่เป็ นเลิศให้กบั ระบบราชการ ซึ่ งมีการพัฒนา
ดังนี้
ก) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อมุ่งสู่ การสร้างความเป็ นเลิศ
ให้กบั ส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัดในการปฏิบตั ิราชการ การให้บริ การประชาชน
ข) การพัฒ นาระบบสารสนเทศของส านัก งาน ก.พ.ร. เพื่ อ สนับ สนุ น การปฏิ บ ัติ
ราชการให้มีขีดสมรรถนะสู งและทันสมัย ช่ วยเป็ นเครื่ องมือให้กบั บุคลากรของสานักงาน ก.พ.ร.
ให้มีความเป็ นมืออาชีพในการพัฒนาระบบราชการ
ค) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และคานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
ง) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. สนับสนุ นให้มีการวางระบบ
การบริ หารงานราชการแบบบรู ณาการ
งลยุทธ์
(1) พัฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารประชาชนผ่า นระบบเว็บ ไซต์ Social Network,
Mobile, ASP และ API บน Cloud computing และ Call Center โดยให้มี
(1.1) ส่ ง เสริ มให้ ห น่ ว ยงานของส านั ก งาน ก.พ.ร. หน่ ว ยงานภาครั ฐ และ
หน่ วยงานภาคเอกชน (องค์การมหาชน ภาคธุ รกิจ) ที่มีความพร้ อม พัฒนาระบบการเชื่ อมโยงงาน
บริ การซึ่ งกันและกัน และวางรู ปแบบ การให้บริ การประชาชนที่สามารถขอรับบริ การจากหน่วยงาน
ต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย อาทิ เว็บไซต์ Social Network, Mobile, ASP และ API บน
Cloud computing และ Call Center
(ก) ส่ งเสริ มให้เว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.ร. หรื อกระทรวง ICT เป็ นเว็บ
กลางของภาครัฐ (Web Portal) เพื่อเป็ นช่องทางของบริ การภาครัฐทุกประเภท โดยให้เชื่ อมโยงกับ
บริ การในรู ปแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ทุกหน่ วยงานของภาครัฐ รวมถึ งข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู ้ ซึ่ ง
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ภายใต้โครงการ Thailand Gateway
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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(ข) ส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการใช้ประโยชน์จากบัตร
ประจาตัว ประชาชน ในการเชื่ อมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริ การ ประชาชนตามวงจรชี วิต และการร้องเรี ยน ร้ องทุกข์หรื อการให้คาแนะนาด้านบริ การ
ภาครัฐ
ด้ านงารปฏิบัติ
การสรรหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครื อข่าย (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข. และค.) และนามาใช้งานกับระบบต่าง ๆ
ที่ตอ้ งมีการพัฒนา ปรุ งปรับ ดังนี้
ก. พัฒนาระบบเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้เป็ นช่ องทางหนึ่ งที่ ทาให้สามารถ
เข้าถึงการให้บริ การของส่ วนราชการที่เป็ นเลิศผ่าน Social Network, Mobile, ASP และ API บน
Cloud computing โดยให้เชื่ อมโยงกับบริ การในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู ้ ซึ่ งสามารถเข้าถึงได้ภายใต้โครงการ Thailand Gateway
ข. ระบบสื่ อสัมพันธ์ภาครัฐกับประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์ (Call Center) เป็ น
ระบบการจัดการให้ขอ้ มูลเกี่ ย วกับสานักงาน ก.พ.ร. ข้อมู ลการให้บริ การภาครั ฐ และใช้ในการ
สารวจ การรับคาร้ องเรี ยนและแก้ไขปั ญหาความเดื อดร้ อนของประชาชนที่เกิ ดจากการให้บริ การ
ของภาครัฐ โดยใช้เป็ นฐานข้อมูลที่สามารถนามาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบ
โทรศัพท์ (Call Center) ซึ่ งต้องรองรับชาวต่างชาติเพื่อส่ งเสริ มเรื่ องการทาธุ รกิ จ การท่องเที่ยว
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ค. โครงการ BIG DATA สาหรับการพัฒนาระบบราชการเป็ นระบบการจัดการ
ประมวลผลข้อมูลแบบอัตโนมัติตามข้อกาหนดตามเงื่ อนไขที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ
ราชการโดยรวบรวมจากอินเตอร์ เน็ต หรื อจากฐานข้อมูลที่กาหนดด้วยการใช้ BIG DATA โดยได้
จากข้อมูลเชิงคุณภาพ และปริ มาณ แสดงเป็ นรายงาน
ง. ระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS) (Executive Intelligent System)
จ. ระบบ KPI monitoring ด้านตัวชี้ วดั เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนผูร้ ับผิดชอบในเรื่ อง
ตัวชี้วดั ต่างๆที่ไม่ได้ตามเป้ าหมาย
ฉ. ระบบ Modern Office ที่เป็ นส่ วนสนับสนุ นงานอื่น ๆ ของสานักงาน ก.พ.ร. อาทิ
ด้านการบริ หาร การเงิน การบัญชี งานบุคคล งานพัสดุ งานสารบรรณ ของสานักงาน และส่ วนหน้า
ของสานักงาน ก.พ.ร. อาทิ งานประชาสัมพันธ์สานักงาน ก.พ.ร. งานสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของ
ภาครั ฐ ภาคเอกชน เป็ นต้น การสร้ า งองค์ค วามรู ้ ภายในระบบที่ ส ามารถให้บุ ค ลากรต่ า งๆของ
สานักงาน ก.พ.ร. สร้างเนื้อหาความรู ้จากประสบการณ์ จากแหล่งความรู ้ต่างๆในลักษณะตัวหนังสื อ
ภาพ เสี ยง และวิดิทศั น์ได้สะดวก โดยมีเ ครื่ องมืออานวยความสะดวกในการสร้างองค์ความรู้ และ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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อาจมี การสอบทานโดยผูร้ ั บผิดชอบก่ อนนาเสนอ และเป็ นผูก้ าหนดสิ ทธิ์ ในการใช้ ระบบนี้ ตอ้ ง
อานวยความสะดวกต่อผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาในด้านการสื บค้น ได้ในระดับง่าย และยาก และผูศ้ ึกษา
ต้องสามารถศึกษาได้ ผ่านระบบเว็บไซต์ Social Network Mobile ที่อยูบ่ น Cloud computing ใน
ทุกที่ทุกเวลา
2.1.2. ยุทธศาสตร์ งารพัฒนาระบบสารสนเทศที่ 2
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นงารบริ หารราชงารให้ มีขีดสมรรถนะสู าอย่ าา
บูรณางารและตรวจสอบได้
โดยการพัฒนางานสานักงาน ก.พ.ร. ด้วยระบบสารสนเทศ ให้กระบวนการทางาน
ทัน สมัย กะทัด รั ด มี รู ป แบบเรี ย บง่ า ย (Simplicity) มี ร ะบบการท างานที่ ค ล่ อ งตัว รวดเร็ ว
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ ใ นการท างาน เน้น การคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ (Creativity) พัฒ นา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์ก ร เน้นการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ สร้ างคุ ณค่าในการปฏิ บตั ิ
ภารกิ จของรั ฐ ประหยัดค่ า ใช้จ่า ย ในการดาเนิ นงานต่า ง ๆ และสร้ า งความรั บ ผิดชอบต่อสัง คม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน ซึ่ งมีการพัฒนาดังนี้
ก) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. ต้องคานึ งถึงการส่ งเสริ มระบบ
การบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งแบบร่ ว มมื อ ระหว่า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และ โดยใช้ก ลไกด้า น
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
ข) การพัฒ นาระบบสารสนเทศของส านั ก งาน ก.พ.ร. สนับ สนุ น การติ ด ตาม
ประเมินผลการทางาน การบริ หารราชการแผ่นดิน เพื่อยกระดับความโปร่ งใสและสร้างความเชื่ อมัน่
ศรัทธา มีขีดสมรรถนะสู ง
งลยุทธ์
(1) พัฒนาสานักงาน ก.พ.ร. ให้มีขีดสมรรถนะสู งด้วยระบบสารสนเทศ
(1.1) ส่ งเสริ ม ให้ส านักงาน ก.พ.ร. มี ก ารแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และจัดการ
ความรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสานักงาน ก.พ.ร. ด้วยระบบสารสนเทศที่ทาให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้
(1.2) ยกระดับการพัฒนาคุ ณภาพการบริ หารสู่ ความเป็ นเลิศตามมาตรฐานสากล
ด้วยการนาระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุ น โดยมุ่งเน้นข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นปั จจุบนั นาเสนอได้
ตรงความต้องการ ทันเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดการวางแผนยุทธศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม และผลักดันสู่
การปฏิบตั ิได้จริ ง
(1.3) ส่ งเสริ มและพัฒนาสานักงาน ก.พ.ร. หน่วยงานของรัฐ ไปสู่ การเป็ นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิ ก ส์ (e-Government) โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างคุ ม้ ค่า ด้วยการลดขั้นตอน
กระบวนการในการท างานที่ ซ้ า ซ้อน เชื่ อมโยงบู ร ณาการข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องกันภายในภายนอก
สานักงาน ก.พ.ร. โดยมีรายละเอียดคือ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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(1.3.1) พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานหลัก และพัฒนาระบบสารสนเทศให้อยู่
บนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบเครื อข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network
: GIN) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Government Cloud Service : G – Cloud) เพื่อ ลด
ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลภายในหรื อภายนอกสานักงาน ก.พ.ร. ต้องอยูใ่ น
กรอบมาตรฐานการแลกเปลี่ ยนข้อมู ลแห่ งชาติ (Thailand e-Government Interoperability
Framework : TH e-GIF)
(1.3.2) ส่ ง เสริ มและพัฒ นาให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ของหน่ ว ยงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
(1.3.3) ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาระบบสารสนเทศที่ ท าให้ เ กิ ด การเชื่ อ มโยง
บู รณาการข้อมู ล ที่ ส าคัญต่ อการบริ หารราชการแผ่นดิ นและการตัดสิ นใจไปยัง ศู นย์ป ฏิ บ ตั ิ ก าร
นายกรัฐมนตรี (KPI Monitoring) เพื่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของ ข้อมูลที่มีความเป็ น
ปั จจุบนั และถูกต้อง
(1.4) ส่ งเสริ ม และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สานักงาน ก.พ.ร. มีส่วนสนับสนุ น
ให้การบริ หารราชการมีความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น โดยมีรายละเอียดคือ
(1.4.1) ส่ ง เสริ ม ให้ระบบสารสนเทศที่ พฒั นาขึ้ นในส่ วนการรายงานผล
การปฏิบตั ิราชการทาได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริ หารราชการไม่สะดุดแม้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
(1.4.2) ส่ ง เสริ มให้ เ ว็ บ ไซต์ ข องส านัก งาน ก.พ.ร. ระบบสารสนเทศ
ที่เชื่ อมต่อกับ Social network หรื อระบบที่เป็ น Partner กับระบบสารสนเทศที่สานักงาน ก.พ.ร.
พัฒนาขึ้ น (API) เป็ นสื่ อกลางเผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ ให้ป ระชาชนรั บ รู ้ และเข้า ใจเกี่ ย วกับ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบวิธีการและขั้นตอนในการให้ ความช่ วยเหลื อ รวมทั้งการรับเรื่ องร้ องเรี ยน
เรื่ องเร่ งด่วน เพื่อบรรเทาทุกข์ให้กบั ประชาชน เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
(1.5) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับการประเมินผลตามค ารับรองการ
ปฏิ บตั ิราชการให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง แม่นยา มุ่งเน้นการวัดผลลัพธ์เป็ นสาคัญ ลดภาระงาน
ขั้นตอน และงบประมาณ ให้กบั ส่ วนราชการ
ด้ านงารปฏิบัติ
การสรรหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครื อข่าย (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข. และค.) และนามาใช้ งานกับระบบต่าง ๆ
ที่ตอ้ งมีการพัฒนา ปรุ งปรับ ดังนี้
ก. นาองค์ความรู้ที่ได้จากระบบ Modern Office ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 มาใช้ในด้าน
การบริ หารราชการ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ข. ระบบ OPDC Intelligence System
ค. นาระบบ KPI monitoring เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนผูร้ ับผิดชอบในเรื่ องตัวชี้ วดั
ต่างๆที่ไม่ได้ตามเป้ าหมายมาใช้ตามเป้ าประสงค์ในการบริ หาร
ง. การส่ งเสริ มให้บุคลากรมีทกั ษะความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการอบรม
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการศึกษาดูงาน
2.1.3 ยุทธศาสตร์ งารพัฒนาระบบสารสนเทศที่ 3
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงารพัฒนาระบบราชงารให้ มีความเป็ น
สางล
โดยการพัฒ นางานส านัก งาน ก.พ.ร. ด้ ว ยระบบสารสนเทศสนั บ สนุ น
การพัฒนาระบบราชการให้มีความเป็ นสากล ซึ่ งมีการพัฒนาดังนี้
ก) การพัฒนาระบบสารสนเทศของส านักงาน ก.พ.ร. ที่ ส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการ
รองรับภาษาต่างๆที่เป็ นสากล
ข) การพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. ที่สนับสนุ นให้เกิ ดการ
ยกระดับการปฏิบตั ิราชการให้ทดั เทียมประเทศอื่นอย่างมีธรรมาภิบาล
งลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล และออกรายงานที่แสดงให้เห็นถึง
ตัวชี้ วดั ของส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การมหาชนที่แสดงศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล
เพื่ อใช้เป็ นกลไกในการติ ดตามส่ ง เสริ ม และให้ค วามส าคัญเชิ ง ยุท ธศาสตร์ เพื่ อเข้า สู่ ป ระชาคม
อาเซี ย น ทั้ ง ในด้ า นอุ ต สาหกรรม การท่ อ งเที่ ย วบริ การ การลงทุ น และการค้ า ชายแดน
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนงาน บุคลากร กฎ ระเบียบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับบริ บทสภาพแวดล้อมของการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยน
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศที่ มี การเสริ ม สร้ า งเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ เพื่ อยกระดับ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน โดยมีระบบสารสนเทศเพื่อสร้ างองค์ค วามรู้
ที่สามารถใช้แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ (Knowledge Sharing) ในการปฏิรูปและ พัฒนาระบบ
ราชการ ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยน พร้อมทั้งจัดทาฐานข้อมูลและรวบรวม แนวทางปฏิบตั ิที่ดี
เลิศเพื่อส่ งเสริ มหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารกิจการบ้านเมืองในภูมิภาค
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สร้างองค์ความรู ้จากองค์กร/หน่ วยงานระหว่างประเทศ
World Bank, OECD, สถาบัน ENA, หน่วยงานด้านการพัฒนาระบบราชการในกลุ่ม ประเทศ
อาเซี ยน , Kellogg school of management ฯ เพื่อให้ได้ความรู้ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบ
ราชการ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ด้ านงารปฏิบัติ
การสรรหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และระบบเครื อข่าย (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข. และค.) และนามาใช้งานกับระบบต่าง ๆ
ที่ตอ้ งมีการพัฒนา ปรุ งปรับ ดังนี้
(1) นาระบบการบูรณาการข้อมูลส านัก งาน ก.พ.ร. ที่ได้จากการพัฒนาในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มาใช้ในส่ วนรายงานที่แสดงตัวชี้ วดั ของส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การมหาชน
ที่แสดงศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล
(2) นาองค์ความรู้ที่ได้จากระบบ Modern Office ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 มาใช้ใน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ (Knowledge Sharing) ในการปฏิรูปและ พัฒนา
ระบบราชการ ระหว่างประเทศสมาชิ กอาเซี ยน และระหว่างองค์กร/หน่ วยงานระหว่างประเทศ
World Bank, OECD,สถาบัน ENA, หน่ วยงานด้านการพัฒนาระบบราชการในกลุ่ม ประเทศ
อาเซี ยน , Kellogg school of management ฯที่เป็ นตัวหนังสื อ ภาพ เสี ยง และวีดีทศั น์ พร้อมทั้ง
จัดทาฐานข้อมูลและรวบรวม แนวทางปฏิบตั ิที่ดีเลิศ โดยต้องปรับเปลี่ยนได้หลายภาษา ค้นหาได้
สะดวกตามเงื่อนไขที่หลากหลายตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
โดยยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2559-2561 มีความสัมพันธ์กบั ยุทธศาสตร์ แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 - 2561 และ
ยุทธศาสตร์พฒั นาระบบราชการ พ.ศ. 2556 - 2561 ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
ตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2559-2561 กับ ยุทธศาสตร์
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557-2561
และยุทธศาสตร์พฒั นาระบบราชการพ.ศ.2556-2561
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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2.2. เทคโนโลยีทเี่ งีย่ วข้ อา
ปั จจุบนั องค์กรส่ วนใหญ่จะทางานกับไฟล์และข้อมูลทุกชนิ ดตั้งแต่ ไฟล์เอกสาร ไฟล์
นาเสนอ ไฟล์สเปรดชี ต รู ปภาพ และวิดีโอต่างๆ ซึ่ งเราสามารถรวมและได้ประโยชน์สูงสุ ดจาก
โครงสร้ างพื้นฐานของระบบจัดเก็บข้อมูลที่ มีอยู่เดิ มและควบคุ มค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับระบบจัดเก็บ
ข้อมูลได้ อันเป็ นผลมาจากเงื่อนไขความต้องการใช้ขอ้ มูลที่เพิ่มสู งขึ้น องค์กรสามารถทาเวอร์ ชวล
ไลเซชันของระบบจัดเก็บข้อมูล จากนั้นใช้งานโซลูชนั ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบเดี ยวกับ SAN ที่มี
เสถี ย รภาพและขยายระบบได้ โดยเสี ย ค่า ใช้จ่ายในการปรั บ ปรุ ง และดู แลที่ ไ ม่ สูง มาก ผ่า นทาง
เทคโนโลยีคลาวด์
จากข้อมูลที่เผยแพร่ บนเวบไซด์ดา้ นไอที เกี่ยวกับภาพอนาคตด้านระบบสารสนเทศ
ขององค์กรขนาดใหญ่ในต่างประเทศ มีตวั เลขที่น่าสนใจ ดังนี้
 45% ของบริ การไอทีท้ งั หมดจะใช้ไปกับบริ การคลาวด์ในปี 2563
 45% ขององค์กรที่สามารถอยูไ่ ด้อย่างปลอดภัย (Disaster Recovery) คือ องค์กรที่
ใช้คลาวด์แบบผสมผสาน หรื อไฮบริ ด (จากนิตยสาร Information Week)
 70% ของ CIO จะใช้นโยบาย 'คลาวด์เป็ นอันดับแรก' ในปี 2559 (จากตัวเลข
งานวิจยั ของ IDC)
จากข้อ มู ล ข้า งต้น หากเราพิ จ ารณาข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ การอยู่ไ ด้อ ย่า งปลอดภัย นั้น
เราพบว่าองค์กรในปั จจุบนั ร้ อยละ 55 ไม่สามารถเปิ ดดาเนิ นการต่อได้เมื่ อมี ภยั พิบตั ิ เกิ ดขึ้ นจริ ง
แม้ว่าจะมี การปรั บปรุ งระบบเครื อข่ายสารสนเทศเป็ นระบบคลาวด์แล้วก็ตาม ดังจะเห็ นได้จาก
ตัวอย่า งของการล่ มของระบบบริ ก ารในหลายๆ องค์กรที่ ผ่า นมา ทั้ง ที่ เป็ นของภาครั ฐและของ
ภาคเอกชน ดังนั้นการมีระบบสารองข้อมูลที่มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยตัดปั ญหาเกี่ยวกับข้อมูลสู ญหาย
และระบบที่สามารถกูค้ ืนได้อย่างรวดเร็ ว อาจไม่จาเป็ นต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ และระบบ
ที่ใช้ในการสารองข้อมูลที่สูงเกินไป ซึ่ งนัน่ หมายถึงระบบเครื อข่ายสารสนเทศในอนาคตจะต้องมี
การออกแบบให้รองรั บการเป็ นระบบคลาวด์ โดยการพิ จารณาในหลาย ๆ มิ ติเพื่อให้เกิ ดความ
สอดคล้องกับกันระบบเครื อข่ายสารสนเทศที่มีอยู่ในปั จจุบนั รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและมี
การบริ หารจัดการที่เหมาะสม

2.2.1. เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
สาหรับเทคโนโลยีที่ ที่ปรึ กษาฯ นามาพิจารณาและประยุกต์เข้ากับโครงสร้ างระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื อข่ายของสานักงาน ก.พ.ร. มีดงั นี้

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ก. Virtual LAN (VLAN)
การทางานของ VLAN นั้นเหมือนการสร้าง logical segment บนระบบเครื อข่าย
เดียวกัน โดย switch ตัวหนึ่ งสามารถแบ่งออกมาเป็ นหลายๆ VLAN ได้ เหมือนมี switch หลายตัว
หรื อมี hub หลายตัว แต่จริ งๆมีแค่ตวั เดียวแล้วก็แบ่งซอยออกมา โดยมากแบ่งตามพื้นที่ใช้งาน แบ่ง
ตามแผนก แบ่งตามหน่ วยงาน แบ่งตามลักษณะการใช้งาน การจาลองสร้างเครื อข่าย LAN แต่ไม่
ขึ้นอยูก่ บั การต่อทางกายภาพเช่น switch หนึ่ งตัวสามารถใช้จาลองเครื อข่าย LAN ได้สิบเครื อข่าย
หรื อสามารถใช้ switch สามตัวจาลองเครื อข่าย LAN เพียงหนึ่ งเครื อข่าย เป็ นต้น การแบ่งกลุ่มของ
switch ภายในเลเยอร์ 2 ที่ไม่ข้ ึนกับ ลักษณะทางกายภาพใดๆ กล่าวแบบง่ายๆ ก็คือ เราไม่จาเป็ นที่
จะต้องนา switch มาต่อกันเป็ น ทอดๆ เพื่อจัดกลุ่มของ switch ว่า switch กลุ่มนี้ คือ กลุ่มเดียวกัน แต่
เราสามารถที่จะจัดกลุ่มให้ switch ที่อยูห่ ่ างไกลกันออกไปนั้น เป็ นสมาชิ กของ switch อีกกลุ่มหนึ่ ง
ทาง Logical
 ข้ อดีของการทา VLAN
o เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื อข่าย จากัดการแพร่ กระจายของ broadcast ของการ
ไหลข้อมูล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพโดยรวมของระบบเครื อข่าย
o ง่ายต่อการใช้งาน ผูใ้ ช้งานสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยัง VLAN (Subnet) อื่นๆ
ได้โดยเพียงแค่การเปลี่ ยนคอนฟิ กของ switch และ IP Address ของ Client เพียงนิ ดเดี ยว ไม่
จาเป็ นต้องมีการย้าย switch หรื อสายเคเบิลใดๆ
o เพิ่มเครื่ องง่าย สามารถรองรับการขยายตัวของระบบเครื อข่ายที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคตได้ง่าย เนื่องจากมีการวางแผนเกี่ยวกับการทาซับเน็ต และการออกแบบระบบที่ไม่ยึดติดกับ
ทาง Physical อีกต่อไป
o เพิ่มเรื่ องของความปลอดภัย สามารถสร้ างกลไกด้านความปลอดภัยได้ง่ายขึ้น
เช่น การสร้าง Access Control List บนอุปกรณ์เลเยอร์ 3 และ ลดความเสี่ ยงเกี่ยวกับการดักจับข้อมูล
(Sniffing)
 ข้ อเสี ยของการทา VLAN
o ถ้าเป็ นการแบ่ง VLAN แบบ port-based นั้นจะมีขอ้ เสี ยเมื่อมีการเปลี่ยนพอร์ ต
นั้นอาจจะต้องทาการคอนฟิ ก VLAN ใหม่
o ถ้าเป็ นการแบ่ง VLAN แบบ MAC-based นั้นจะต้องให้ค่าเริ่ มต้นของ VLAN
membership ก่อน และปั ญหาที่เกิดขึ้นคือในระบบเครื อข่ายที่ใหญ่มาก จานวนเครื่ องนับพันเครื่ อง
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นอกจากนี้ ถา้ มีการใช้เครื่ อง Notebook ด้วย ซึ่ งก็จะมีค่า MAC และเมื่อทาการเปลี่ยนพอร์ ตที่ต่อก็
ต้องทาการคอนฟิ ก VLAN ใหม่
ข. ระบบเบลดคอมพิวเตอร์ (Blade Computer)
เป็ นระบบที่ ร องรั บ การมี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยจ านวนมาก แต่ ต้อ งการ
การบริ หารจัดการที่ ดี ซึ่ งในอดี ต องค์กรต่าง ๆ มักใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในลักษณะแยก
เครื่ องออกจากกัน วางเรี ยงรายกันเป็ นจานวนมาก หรื ออาจจะวางซ้อนกันภายในตู ้ Rack เป็ นชั้น ๆ
ก็ ต าม ซึ่ งทั้ง สองลัก ษณะ เป็ นการจัด วางเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยที่ มี ล ัก ษณะที่ ไ ม่ ต้อ งการ
การบริ หารจัดการมากนัก หากเครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งเสี ย ก็เป็ นเพียงการหาเครื่ องใหม่ชนิ ดเดี ยวกัน
หรื อใก้ลเคียงกัน มาลงโปรแกรมเดียวกันและแบ็คอัพข้อมูลเดิมกลับขึ้นมายังเครื่ องใหม่ เพื่อให้ใช้
งานได้ต่อ ซึ่ งระบบดั้งเดิมนี้ มีขอ้ จากัดมากมาย เช่นการกิ นพื้นที่ใช้งาน การกินกาลังไฟฟ้ า ซึ่ งไม่
เหมาะสมกับการใช้งานที่ตอ้ งการประสิ ทธิ ภาพและการบริ หารจัดการที่ดี

ภาพที่ 8 แสดงลักษณะของการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายในอดีต
ระบบเบลดคอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อลดพื้นที่การใช้งานภายใต้ตู้ Rack ที่มีอยู่
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยยังคงสามารถทางานได้ดีเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ แบบ Rack แต่
กินกาลังไฟที่ต่ากว่า และสามารถใช้โปรแกรมบริ หารจัดการ อาทิ Virtual Server Management เข้า
มาบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในตูเ้ บลดให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สามารถรองรับงานที่มีโหลด
แบบไม่คงที่ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ แล้วการใช้เบลดคอมพิวเตอร์ ยงั ช่ วยปริ มาณของสายเคเบิ ล
(LAN Cable) ลงได้อย่างมาก ทาให้การจัดสายภายในตู ้ Rack ทาได้ง่ายและไม่เกะกะ
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ภาพที่ 9 แสดงลักษณะของการติดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบเบลด
ค. Virtual Server Management
โปรแกรมบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบเสมือน ซึ่ งจะทาหน้าที่
ในการบริ หารจัดการทรั พ ยากรเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ า ยที่ อยู่ภายในตูเ้ บลดหรื ออยู่บ นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถถ่ ายโอนทรั พ ยากรไปยังเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ข่ายที่ตอ้ งการ
ประสิ ทธิ ภาพ ณ ขณะใด ๆ อย่างเหมาะสม ทาให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่ไม่สม่ าเสมอ
ได้เป็ นอย่างดี โดยการโยกย้ายหน่ วยความจา (RAM) และหน่ วยประมวลผล (CPU) จากเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่มีปริ มาณการใช้งานต่า ไปให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่มีปริ มาณการใช้
งานสู งแบบอัตโนมัติ
โปรแกรมบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบเสมือนนี้ จะเป็ นประโยชน์
อย่างมากในองค์กรที่มีระบบงานแบบหลากหลาย มีลกั ษณะของการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถ
ตอบสนองต่อ ความต้องการได้แบบทันทีทนั ใด เหมาะสาหรับการใช้งานที่มีสภาวะของโหลดที่
แตกต่างกัน

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 80

ภาพที่ 10 แสดงลักษณะของการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบเสมือน
ง. Network Attached Storage (NAS)
NAS เปรี ย บเสมื อนเป็ นระบบไฟล์เซิ ร์ฟ เวอร์ ข นาดใหญ่ มี การเข้าถึ งไฟล์บ น
เซิ ร์ฟเวอร์ โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายผ่านทางเน็ตเวิร์กโพรโตคอลเช่ น TCP/IP และผ่านทาง
แอพพลิเคชัน เช่น NFS (Network File System) หรื อ CIFS (Common Internet File System) ทาให้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่เชื่ อมต่ออยูบ่ นระบบเครื อข่ายสามารถแลกเปลี่ยนไฟล์กนั ได้ และการ
เข้าถึงไฟล์ขอ้ มูลนั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นการเชื่ อมต่อซึ่ งมีอยูภ่ ายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายอยูแ่ ล้ว
โดยโครงสร้างของ NAS นั้นเน้นการให้บริ การด้านไฟล์ ดังนั้นจึงช่ วยให้การจัดการเข้าถึ งไฟล์
สามารถท าได้ด้วยความรวดเร็ ว และนอกจากนี้ ผูใ้ ช้ส ามารถตั้ง โปรแกรมให้ NAS แบ็ก อัพ
ไดเรกทอรี หรื อฮาร์ ดดิสก์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายได้โดยอัตโนมัติ ซึ่ งเป็ นคุณสมบัติที่ดีอย่าง
หนึ่ งที่ช่วยในการสารองข้อมูลที่ลดความเสี่ ยงในการสู ญเสี ยข้อมูลให้นอ้ ยลง และ NAS ยังช่วยลด
การซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังช่วยให้การใช้งานฮาร์ ดดิสก์แต่ละชุ ดมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น มากกว่า
การใช้ฮาร์ ดดิสก์ที่ติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแต่ละตัวเหมือนที่เคยใช้กนั มา
นอกจากนี้ แล้ว NAS ยังมีจุดเด่นกว่าระบบ SAN ซึ่ งมักนิ ยมใช้กนั ตรงที่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่จะต่อเข้ากับ SAN จาเป็ นต้องมีการ์ ด Fiber Channel แยกต่างหาก เพื่อต่อเข้า
กับ SAN Switch ซึ่ งทาให้เกิ ดค่าใช้จ่ายที่ สูงขึ้นในแต่ละเครื่ อง แต่ NAS นั้นให้อิสระในการ
เชื่ อมโยงได้ดีกว่า โดยไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาอุ ปกรณ์ พิเศษ ทาให้ลดโอกาสในการเกิ ดข้อผิดพลาด
หรื อการเสี ยของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
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ภาพที่ 11 แสดงการเปรี ยบเทียบการใช้งาน SAN กับ NAS
จ. Time Server
การติดตั้งอุปกรณ์ Log Management เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานให้เป็ นไปตาม
พรบ.เกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั จาเป็ นที่เราจะต้องให้อุปกรณ์ท้ งั หมด
ในระบบเครื อข่ายใช้เวลาที่ตรงกัน โดยการอ้างอิงบนเครื่ องกาหนดเวลาสากล หรื อ Time Server
ตัวเดียวกัน ซึ่ งการมี Timer Server อยูใ่ นระบบเครื อข่ายขององค์กรจะช่วยลดข้อผิดพลาดของการ
เดินเวลาของอุปกรณ์ท้ งั หมด ไม่เช่นนั้นแล้วอุปกรณ์ท้ งั หมดจะต้องมีการตรวจสอบเวลากับ Timer
Server ภายนอกเป็ นระยะๆ ทาให้เกิ ดปริ มาณการเข้าออกของข้อมูลตลอดเวลา หากเรามี Timer
Server ภายในระบบเพียง 1-2 ชุด จะช่วยลดปริ มาณข้อมูลเข้าออกได้อย่างมาก
ฉ. Cloud Computing
แนวความคิดของคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing) เป็ นการเข้าใช้บริ การจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านทางการออนไลน์ โดยที่ผใู ้ ช้บริ การไม่จาเป็ นต้องรู ้วา่ มีทรัพยาการมากน้อย
แค่ไหน หรื อคอมพิวเตอร์ ต้ งั อยูท่ ี่ใด ไม่ตอ้ งสนใจเรื่ องการจัดการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ไอที (IT Infrastructure) นั้นๆ ตัวอย่างที่เห็ นได้ชดั คือ ระบบอีเมลฟรี ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น Google
Mail (gmail) หรื อ Yahoo Mail เป็ นต้น โดยที่ ค ลาวด์ค อมพิ ว ติ้ ง เป็ นลักษณะของระบบ
คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในรู ปแบบของการระจายตามพื้นที่ต่างๆ มีการเชื่ อมต่อกันเป็ นระบบคลัสเตอร์
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(Cluster Network) ผ่านการจัดสรรทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีเวอร์ ชวลไลเซชัน่ (Virtualization)
เพื่อให้ตอบสนองงานบริ การต่างๆ ให้รองรับกับจานวนผูใ้ ช้งานจานวนมากที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
รวมถึ งมีระบบการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมกับผูใ้ ช้บริ การประเภทต่างๆได้ดว้ ย โดย
คุณลักษณะเด่นของคลาวด์คอมพิวติง้ (Essential Characteristics) มีดงั นี้
 การบริ การที่สั่งการได้เอง (On-demand Self-service) ผูใ้ ช้งานสามารถกาหนด
ได้เอง
 การเข้าถึงระบบเครื อข่ายแบบวงกว้าง (Broad Network Access) สามารถใน
การเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์มาตรฐานที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ ระบบอินเทอร์เน็ตได้
 การรวมทรั พ ยากรไว้ด้ว ยกัน (Resource Pooling) ทรั พ ยากรและการ
ประมวลผลถูกรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง (Storage, Processing, Memory, Network Bandwidth, and
Virtual Machines)
 การยืดหยุน่ และรวดเร็ ว (Rapid Elasticity) สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ ว
ยืดหยุน่ อัตโนมัติ ไม่มีขอ้ จากัด และซื้ อได้ง่ายไม่จากัดเวลาหรื อจานวน

ภาพที่ 12 แสดงหลักการของระบบคลาวด์
ระบบคลาวด์มีหลายระดับหลายรู ปแบบ ซึ่ งแล้วแต่การนาโมเดลแต่ละประเภทไปใช้
งานตามความเหมาะสม โดยมีประโยชน์ที่แตกต่างกัน คือ
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 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) : เหมาะสาหรับงานบริ การแบบเครื่ องเสมือน
(Virtual Machine) ที่ ส ามารถเข้า ถึ งได้ผ่านเครื อข่า ย ช่ วยรองรั บความต้องการใช้งานในการ
ประมวลผลหรื อการจัดเก็บข้อมูล
 Platform-as-a-Service (PaaS) : เหมาะสาหรับงานบริ การด้านแพลตฟอร์ มสาหรับ
ซอฟต์แวร์ (เช่ น เว็บ แอพพลิ เคชัน ดาต้าเบสเซิ ร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางสาหรับองค์ก ร
ขนาดใหญ่ และมิดเดิลแวร์ อื่นๆ โดยทางานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสู ง) ที่เรี ยกใช้งาน
ได้ผา่ นเว็บแอพพลิเคชัน
 Software-as-a-Service (SaaS) : เหมาะสาหรับงานบริ การด้านแอพพลเคชันโดยคิด
ค่าบริ การเป็ นไลเซนต์ของผูใ้ ช้ หรื อตามปริ มาณการใช้งาน
 Data-as-a-Service (DaaS) : เหมาะสาหรับงานบริ การด้านข้อมูลหรื ออินฟอร์ เมชัน
จากคลาวด์อื่นๆ เป็ นแหล่งเก็บข้อมูลดิบหรื อข้อมูลเพื่อใช้เชื่อมโยงการวิเคราะห์
 Business Process-as-a-Service (BPaaS) : เหมาะสาหรับงานบริ การด้านธุ รกิ จ
ที่ตอ้ งการปรับปรุ งกระบวนการทางธุ รกิจและวัดผลลัพธ์ทางธุ รกิจได้
หากเราพิจารณาการนาระบบคลาวด์มาใช้งานภายในองค์กร เราพบว่าระบบคลาวด์
มีจุดลักษณะเด่นที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์อย่างมาก คือ
 Capital expenditure: ประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
 Device and location independence: ไม่จากัดสถานที่ในการใช้งานและอุปกรณ์
แค่สามารถออนไลน์เข้าอินเทอร์ เน็ตได้ก็สามารถใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งได้เลย
 Multi-tenancy: กลุ่มผูใ้ ช้งานมีความต้องการการใช้งานไม่เท่ากัน ทาให้ประหยัด
ในการลงทุนเพื่อจัดซื้ ออุปกรณ์ในการใช้งานในคลาวด์คอมพิวติ้ง
 Sustainability: สามารถจัดการหรื อปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้งาน (Performance) หรื อประหยัดการใช้งานทรัพยกรต่างๆ โดยไม่ตอ้ งใช้วิศวกรที่ มี
ความสามารถสู ง ลดภาระด้านการจ้างบุคคล
 Continuing: ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะทาให้ตวั เองกลายเป็ นระบบการทางาน
ต่อเนื่องได้ตลอดเวลา แม้เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจะล่มไปบ้าง
 Scalability: ระบบคลาวด์ออกแบบให้รองรับการขยายตัวของระบบได้ง่าย เพื่อ
รองรับปริ มาณและความต้องการของผูร้ ับบริ การ
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 Security: มีระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผใู้ ช้บริ การสามารถมัน่ ใจในการ
ใช้งาน
 Maintainability: สามารถปรับปรุ งระบบหรื อซ่ อมแซมได้ง่าย เพราะใช้จดั การจาก
ส่ วนกลางทั้งหมด
ตามที่ ไ ด้กล่ าวมาแล้ว หากนาระบบคลาวด์ม าใช้งานเฉพาะภายในองค์กร โดยไม่
อนุ ญาตให้เข้าถึ งได้จากผูใ้ ช้ที่อยู่ภายนอกองค์กร เราจะเรี ยกว่า ระบบคลาวด์แบบส่ วนตัว หรื อ
Private Cloud ซึ่ งระบบนี้ เป็ นระบบแบบปิ ด คือ ไม่สามารถเข้าถึงได้จากบุคคลทัว่ ไป แต่เจาะจง
เฉพาะกลุ่ ม บุ คคลที่ อนุ ญาตให้เข้า ถึ ง ได้เท่ า นั้น โดยการเข้า ถึ ง นี้ ส ามารถก าหนดขอบเขตได้ว่า
สามารถเข้าถึงจากภายในเครื อข่ายที่อยูใ่ นองค์กรเพียงอย่างเดียว (Internal Network) หรื อสามารถ
เข้าถึงได้จากเครื อข่ายภายนอกองค์กรที่เชื่ อมต่อกับเครื อข่ายภายในได้ (Intra Network) หรื อเข้าถึง
ได้จากเครื อข่ายสาธารณะ (External Network) ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วระบบคลาวด์แบบส่ วนตัวนั้น จะ
ไม่อนุ ญาตให้สามารถเข้าถึ งได้จากเครื อข่ายสาธารณะ เพื่อป้ องกันจุดรั่วที่คาดไม่ถึง หรื อการถู ก
แฮกโดยผูไ้ ม่ประสงค์ดี
ช. Wireless Network
ในกรณี ที่ องค์กรมี การปรั บ เปลี่ ยนสภาพพื้นที่ การทางานบ่ อยครั้ ง การเดิ นสาย
LAN อาจเกิดความยุง่ ยาก สิ้ นเปลือง และสร้างความสับสนวุ่นวายในการบริ หารจัดการสายเคเบิ้ล
การใช้ระบบไร้ สายเข้ามาช่ วยแก้ไขปั ญหาจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น ซึ่ งจะช่ วยลดปริ มาณการใช้สาย LAN
ลงได้อย่างมหาศาล และมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมากขึ้น และยังช่ วยให้การปรับเปลี่ ยนพื้นที่
ท างานแทบไม่ มี ผ ลกระทบในการเชื่ อ มต่ อ เครื อข่ า ย เพี ย งแต่ ก ารจัด โซนการใช้ง านจะต้อ งมี
การวางแผนให้เหมาะสมและรัดกุม

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการวางสายเคเบิล้ ภายในสานักงานแห่งหนึ่งที่ไม่มีระเบียบ
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นอกจากนี้ แล้วยังจาเป็ นต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กบั การเชื่ อมโยงแบบไร้
สาย และต้องสามารถตรวจสอบได้ โดยการวางระบบร้ องขอใช้งานแบบอัตโนมัติ (Automatic
Account Generator) เพื่ อ เข้า ใช้ง านระบบไร้ ส าย ซึ่ งระบบนี้ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ
บุ ค คลภายนอกองค์ก รได้เ ช่ น กัน โดยบุ ค คลที่ จ ะใช้ง านเครื อ ข่ า ยแบบไร้ ส าย จะต้อ งน าบัต ร
พนัก งานหรื อ บัต รประชาชนมาสแกนในระบบ เพื่ อ ให้ ร ะบบออกรหั ส ผ่ า นให้ ซึ่ งระบบจะ
ตรวจสอบว่าบัตรที่นามาสแกนนั้นมีสิทธิ ในการใช้งานอะไรได้บา้ ง
ซ. Single Sign-On (SSO)
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในชีวติ ประจาวันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการ
ทางานในหน่วยงานต่างๆ ยังต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มผลิตผล และประสิ ทธิ ผลของ
การดาเนิ นงานขององค์กร หลายหน่วยงานจึงมีการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ข้ ึนใช้งาน เพื่อ
ตอบสนองการทางานในหลายรู ปแบบ เพื่อคานึงถึงความปลอดภัยและการตรวจสอบข้อมูลการใช้
งานของผู้ใ ช้ง านในภายหลัง จึ ง ต้อ งมี ร ะบบการป้ องกัน การเข้า ใช้ ร ะบบ โดยผู ้ใ ช้ ง านจะมี
Username และ Password เพื่อยืนยันการเข้าใช้ระบบงาน ในสมัยก่อนผูใ้ ช้งานหนึ่ งคนจะต้องมี
Username และ Password ต่อหนึ่ งระบบที่ตอ้ งการใช้บริ การ ซึ่ งเพิ่มความยุง่ ยากในการจดจา หาก
จานวนโปรแกรมประยุกต์ที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น แต่ในปั จจุบนั ด้วยเทคโนโลยี Single Sign-on
(SSO) ทาให้ผใู้ ช้งานระบบมีเพียง Username และ Password เดี ยว ก็สามารถเข้าใช้แอพลิ เคชัน
(Applications) ทุกระบบที่ตนเองมีสิทธิ์ เข้าใช้ได้ดว้ ยการ Login เพียงครั้งเดียว ด้วยข้อดีน้ ี ทา ให้มี
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมากที่ติดตั้งใช้งาน SSO ในองค์กร ซึ่ งได้ผลลัพธ์ในด้านการ
อานวยความสะดวกให้กบั บุคลากรผูใ้ ช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมาก และเนื่ องจากไม่ตอ้ งจา
Username และ Password หลายชุ ด จึงช่วยแก้ปัญหาการลืม Password ของผูใ้ ช้งานหลายระบบ
ช่วยด้านการรักษาความปลอดภัยในองค์กร และการดูแลจัดการผูใ้ ช้ในระบบได้ง่ายอีกด้วย

ภาพที่ 14 ลักษณะการใช้งาน Single Sign-On
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จากโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายของสานักงาน ก.พ.ร. ที่ได้ทาการ
วิเคราะห์ไปแล้วนั้น เราจาเป็ นที่ จะต้องใช้มาตรฐานสากลในการวางระบบเครื อข่าย เพื่อให้เกิ ด
ความเหมาะสม ปลอดภัย และมีตน้ ทุนในการดาเนินการที่เป็ นไปได้ มาตรฐาน Cisco SAFE เป็ น
หนึ่งทางเลือกในการนามาพิจารณา เนื่ องจากถือว่าเป็ นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับมากใน
ปัจจุบนั (Best practice)

ภาพที่ 15 แสดงโครงการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายตามมาตรฐาน Cisco SAFE
โครงสร้างระบบเครื อข่ายของ Cisco SAFE จะมีการแบ่งกลุ่มหรื อโซนต่างๆ ออกจาก
กัน ตามลักษณะของการใช้งาน เพื่อให้เกิดการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ และมีความปลอดภัย
สู งสุ ด โดยมีโซนหลักๆ ดังนี้
ก) โซนบริ หารจัดการ (Management) : เช่ น กลุ่มที่เป็ นระบบ Monitoring & Log
เป็ นต้น
ข) โซนใช้งานภายในองค์กร (Campus) : เช่น กลุ่มผูใ้ ช้ท้ งั หมดขององค์กรที่อยูบ่ น
ระบบ LAN ภายในทั้งหมด
ค) โซนข้อมูล (Data Center) : เช่ น กลุ่มของระบบฐานข้อมูล ระบบสารองข้อมูล
ระบบงานต่างๆ เป็ นต้น
ง) โซนเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายระยะไกล (WAN Edge) : เช่น การเชื่ อมกับเครื อข่าย
ระยะไกลผ่าน Frame Relay, ADSL, Fiber Optic ไปยังเครื อข่ายขององค์กรที่อยูภ่ ายนอก เป็ นต้น
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จ) โซนเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้องกับองค์กรที่อยู่ภายนอก (Extranet) : เช่ น
หน่ วยงานของรัฐที่ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และหน่ วยงานเหล่านั้นสามารถเข้ามา
ดึงข้อมูลภายในองค์กรได้ เป็ นต้น
ฉ) โซนเชื่อมโยงกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet Edge) : เช่น ระบบที่ให้ผใู้ ช้ที่เป็ น
ใครก็ตามเข้าถึงได้โดยผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต หรื อเครื อข่ายสาธารณะ เป็ นต้น
ช) โซนที่เกี่ ยวกับการทาธุ รกรรมอี คอมเมิร์ช (E-Commerce) : เช่ น ระบบการทา
ธุ รกรรมด้านการเงิ น หรื อการซื้ อขายออนไลน์ ที่ตอ้ งมีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อป้ องกันการดับจับ
ข้อมูล เป็ นต้น
ซ) โซนเครื อข่ายสาขา (Branch) : เช่ น การเชื่ อมจากสานักงานสาขาขององค์กรใน
ต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศ มายังสานักงานใหญ่ เป็ นต้น
ฌ) โซนเครื อข่ายของผูเ้ กี่ยวข้อง (Partner) : เช่น การเชื่อมจากผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การ
(Service support/Outsourcing) ซึ่ งอยู่นอกเครื อข่ายองค์กรแต่มีความจาเป็ นต้องเข้าถึ งเครื อข่าย
ในองค์กรหากเกิดปั ญหา เป็ นต้น
ญ) โซนเชื่ อมโยงกับคนในองค์กรที่ตอ้ งทางานในพื้นที่ภายนอก (Teleworker) : เช่น
เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบตั ิงานจากที่บา้ น หรื อพื้นที่ รวมไปถึงการใช้งานผ่านระบบไร้สายต่างๆ (Wireless
access) ภายในองค์กร ต้องการต่อเชื่ อมเข้ามายังเครื อข่ายขององค์กรจะต้องถูกจัดให้อยูใ่ นโซนนี้
เท่านั้น
ซึ่ งโซนต่าง ๆ เหล่ านี้ จะต้องนามาสัมพันธ์ กนั ทั้งในเชิ ง Physical connection และ
Logical connection และครอบคลุมไปถึงนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยต่างๆที่จาเป็ นของ
องค์กร ซึ่ งจะนาไปสู่ งบประมาณที่ตอ้ งใช้ในการปรับปรุ ง

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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2.3. โครางาร/งิจงรรมหลังในงารพัฒนาระบบสารสนเทศ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้ าหมาย ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร. สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 11
ตาราาที่ 11 แสดงโครงการ /กิ จ กรรม ตัว ชี้ วัด เป้ าหมาย ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบ
สารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
โครางาร/งิจงรรมหลัง
ตัวชี้วดั /เป้าหมาย/เป้าประสาค์
ยุทธศาสตร์
- มีเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
1. โครงการจัดหาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
ลิขสิ ทธิ์สนับสนุนการทางาน
ของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่
ของสานักงาน ก.พ.ร.
และ โครงการจัดหาเครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ซอฟต์แวร์สาหรับการ
ประมวลผลแบบเสมือน

คอมพิวเตอร์มาทดแทนเครื่ องที่
หมดสภาพ
- มีเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผลรองรับการ
บริ หารและปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เหมาะสม

2. โครงการบูรณาการและรักษา

- ระบบคอมพิวเตอร์และเครื อข่าย
ของสานักงาน ก.พ.ร. มีการ
บูรณาการให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
- ระยะเวลาในการวิเคราะห์ปัญหา
และข้อขัดข้องทาได้สะดวกโดย
ระยะเวลาที่ส้ นั ลง
- ผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศมีความ
พึงพอใจมากขึ้น
- ผูใ้ ช้ระบบเครื อข่ายทางานได้
อย่างต่อเนื่อง ลดกระบวนการ
ทางานที่ซ้ าซ้อน
- ระบบเครื อข่ายและข้อมูลมีความ
มัน่ คงปลอดภัยจากการคุกคาม
การโจรกรรม

ความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครื อข่าย
สานักงาน ก.พ.ร.

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความ
เป็ นสากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบราชการให้มี
ความเป็ นสากล
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โครางาร/งิจงรรมหลัง

ตัวชี้วดั /เป้าหมาย/เป้าประสาค์

ยุทธศาสตร์

3. โครงการจัดจ้างที่ปรึ กษาด้าน

- มีการให้คาปรึ กษา แก้ไข
- ปั ญหาด้าน ICT แก่สานักงาน
ก.พ.ร.
ลดปริ มาณปั ญหาทางด้าน ICT
- การใช้งานด้าน ICT มี
- ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลทั้ง
ด้าน ฮาร์ดแวร์ เครื อข่าย
และซอฟต์แวร์
- สามารถตรวจจับผูบ้ ุกรุ กระบบ
เครื อข่ายและข้อมูล
- ระยะเวลาในการตรวจสอบหา
สาเหตุระบบเครื อข่าย
ระบบสารสนเทศทางานได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์
- บุคลากรสามารถใช้งานด้าน
ICT อย่างมีประสิ ทธิภาพ
- ประสิ ทธิผลทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์
เครื อข่าย และซอฟต์แวร์
- บุคลากรมีทกั ษะความรู ้
ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น
- มีการโอนถ่ายและทางาน
ร่ วมกับภาคส่วนอื่นในสังคม
- บุคลากรมีความรู ้เพิ่มขึ้นพร้อม
ปรับตัวสร้างความยัง่ ยืนให้กบั
สานักงาน ก.พ.ร.
- กระบวนการทางานสาคัญทั้ง
11 กระบวนการทางานทางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผล
- เจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริ หาร
สานักงาน ก.พ.ร. มีระบบที่

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความ
เป็ นสากล

ICT

4. โครงการส่งเสริ มให้บุคลากร
มีทกั ษะความรู ้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. โครงการ Modern Office

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความเป็ น
สากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
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โครางาร/งิจงรรมหลัง

ตัวชี้วดั /เป้าหมาย/เป้าประสาค์

-

-

6. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ สานักงาน ก.พ.ร.
(โครงการย่อยในโครงการ
Modern Office)

-

-

-

7. โครงการพัฒนาระบบสื่อ
สัมพันธ์ภาครัฐกับประชาชน
ผ่านระบบโทรศัพท์ (Call

-

ช่วยสนับสนุนการทางานให้
สะดวก รวดเร็ วเกิด
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
ถูกต้อง ตรวจสอบได้
มีองค์ความรู ้ที่ได้จากการ
ปฏิบตั ิงานที่ทาให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล
และสามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาระบบราชการทาให้เกิด
การพัฒนาขีดสมรรถนะของการ
บริ การและสามารถปฏิบตั ิ
ราชการได้ตามเป้ าหมาย
มีการโอนถ่ายและทางาน
ร่ วมกับภาคส่วนอื่นในสังคม
จานวนประชาชนที่เข้ามาใช้
บริ การเว็บไซต์ สานักงาน
ก.พ.ร. เพิ่มขึ้นจากเดิม
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริ การและการ
ดาเนินงานของภาครัฐเพิ่มขึ้น
มีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ให้บริ การภาครัฐเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีความเชื่อมัน่ ต่อส่วน
ราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐเพิ่มขึ้น
ระบบเว็บไซต์ของ สานักงาน
ก.พ.ร. สามารถใช้งานได้บน
Mobile Devices
มีการบูรณาการระบบเว็บไซต์ลูก
ทั้งหมดไว้ที่ระบบเว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร. หลัก
มีประชาชนที่เข้ามาใช้บริ การ
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริ การและการ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

ยุทธศาสตร์
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความเป็ น
สากล

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
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โครางาร/งิจงรรมหลัง

ตัวชี้วดั /เป้าหมาย/เป้าประสาค์

ยุทธศาสตร์

Center) (โครงการย่อยใน
โครงการ Modern Office)

ดาเนินงานของภาครัฐเพิ่มขึ้น
มีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ให้บริ การภาครัฐเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุ งการให้บริ การและการ
บริ หารเพิม่ ขึ้น
ประชาชนมีความเชื่อมัน่ ต่อ
ส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐเพิ่มขึ้น
ส่วนราชการสามารถนาข้อมูลที่
ได้จากระบบไปพัฒนาขีด
สมรรถนะของการบริ การและ
การบริ หารจัดการองค์กร
มีแหล่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
Social Network ในเรื่ องที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบราชการ
ส่วนราชการสามารถนาข้อมูลที่
ได้จากระบบไปพัฒนาขีด
สมรรถนะของการบริ การและ
การบริ หารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความเป็ น
สากล

-

-

-

8. โครงการ BIG DATA สาหรับ การพัฒนาระบบราชการ
(โครงการย่อยในโครงการ
OPDC Intelligence System)

-

9. โครงการพัฒนาระบบการบูร - มีการบูรณาการข้อมูลทาให้
ณาการข้อมูลสู่ศูนย์ปฏิบตั ิการ
นายกรัฐมนตรี (โครงการย่อย
ในโครงการ OPDC
Intelligence System)

ข้อมูลเกิดความถูกต้อง ไม่
ซ้ าซ้อน และเกิดประโยชน์ใน
การบริ หารตามยุทธศาสตร์
และพร้อมใช้ในการพัฒนา
ระบบราชการให้ทนั การณ์
- ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น
- คณะรัฐมนตรี สามารถนา
ข้อมูลที่ได้จากระบบไปพัฒนา
ขีดสมรรถนะของการบริ การ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความเป็ น
สากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
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โครางาร/งิจงรรมหลัง

10. โครงการOPDC Intelligence
System

ตัวชี้วดั /เป้าหมาย/เป้าประสาค์
และการบริ หารจัดการ
ประเทศ
- คณะรัฐมนตรี สามารถ
รับทราบปั ญหาในหน่วยงาน
ราชการผ่านตัวชี้วดั
- ผูบ้ ริ หาร สานักงาน ก.พ.ร.
สามารถนารายงานที่ได้จาก
ระบบไปพัฒนาระบบราชการ
และบริ หารราชการให้มีขีด
สมรรถนะสูงอย่างบูรณาการ
และตรวจสอบได้ และ
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ราชการให้มีความเป็ นสากล
- ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น

11. โครงการ KPI Monitoring

- ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น
- ทาให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลและสามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาระบบ
ราชการทาให้เกิดการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของการบริ การ

12. โครงการ KPI Monitoring

- ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น
- ทาให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลและสามารถ
นาไปใช้ในการพัฒนาระบบ
ราชการทาให้เกิดการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของการบริ การ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบราชการให้มีความเป็ น
สากล

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความเป็ น
สากล
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับการ
พัฒนาระบบราชการให้สู่ความเป็ น
เลิศด้วยระบบสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริ หารราชการให้มีขีดสมรรถนะ
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โครางาร/งิจงรรมหลัง

ตัวชี้วดั /เป้าหมาย/เป้าประสาค์

ยุทธศาสตร์
สูงอย่างบูรณาการและตรวจสอบ
ได้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบราชการให้มีความเป็ น
สากล

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ส่ วนที่ 3
แนวทาาและข้ องาหนดงารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงารสื่อสาร
3.1. เส้ นทาางารพัฒนาระบบเทคโนโสารสนเทศและงารสื่ อสารขอาสานังาาน ง.พ.ร.
(ICT Road Map)
การวางโครงสร้ า งของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้เกิ ด ความ
เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพที่ ดีน้ ัน จะต้องค านึ ง ถึ ง ปั จจัย หลายด้าน ทั้งในแง่ ของการจัดกลุ่ ม
ระบบงาน การจัดกลุ่มของผูใ้ ช้ ความปลอดภัยของข้อมูลที่ จะจัดเก็บ การอนุ ญาตให้เข้าถึ งข้อมูล
หรื อเครื อข่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึ งข้อกาหนดในการเข้าถึ งหรื อการใช้งาน เป็ นต้น
ดังนั้นการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจึ งต้องมี การหารื อให้เกิ ดความ
เหมาะสม ไม่เช่นนั้นแล้วค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งอาจสู งเกินไปจนไม่สามารถทาได้
การวางโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่ดี มีวงรอบของการทางาน ดังนี้
1. วางแผน (Plan)
2. ออกแบบ (Design)
3. ลงมือทา (Implement)
4. บริ หารจัดการ (Operate)
5. ปรับปรุ งให้เหมาะสม (Optimize)
โดยในปี ที่ 1 และ 2 จะเป็ นการปรับปรุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ทั้งหมดภายในองค์ก รของส านัก งาน ก.พ.ร. ทั้งฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุ คลากร และการบริ หาร
จัดการให้มีความเสถียรภาพ มีความปลอดภัย และเข้าสู่ มาตรฐานที่จาเป็ นสาหรับองค์กร เพื่อมุ่งสู่
การเป็ นระบบที่ ส มบูรณ์ ในปี ที่ 3 โดยมี เป้ าหมายของการสร้ างระบบคลาวด์แบบผสมผสาน
(Hybrid Cloud) ซึ่ งมีความยืดหยุน่ สู ง มีค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุ งรักษาที่ไม่สูง และยังป้ องกันการ
ล่ ม สลายของระบบได้อย่า งดี ทั้งยังรองรั บ การเชื่ อมต่อกับโลกภายนอกได้หลากหลายรู ปแบบ
สามารถผสมผสานกับระบบ Social Network ที่มีอยูไ่ ด้

ภาพที่ 16 เส้นทางการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั ของ สานักงาน ก.พ.ร.
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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3.2. งารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและงารสื่ อสารขอาสานังาาน ง.พ.ร.
3.2.1 ด้ านระบบสารสนเทศและซอฟต์ แวร์
ดังสาเหตุที่กล่าวไว้ในส่ วนที่ 2 เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจต่างๆ โดยกรอบแนวคิด
ของระบบประมวลผลชาญฉลาดของสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC Intelligence System) ประกอบด้วย
ด้า นการนาเข้าข้อมู ล ด้า นการแลกเปลี่ ย นข้อมู ลอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ด้านการเชื่ อมโยงสู่ ศู นย์ปฏิ บ ตั ิ
นายกรั ฐ มนตรี ด้า นการบู ร ณาการและจัด การข้อ มู ล ด้า นคลัง ข้อ มู ล (Data Warehouse)
ด้านการประมวลผล ด้านการนาเสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชิ งบริ หาร และด้านการนาเสนอข้อมูล
ผ่านระบบเว็บไซต์ เพื่อการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาระบบราชการ แสดงดังภาพที่ 16

ภาพที่ 17 แสดงกรอบแนวคิดของระบบประมวลผลชาญฉลาดของสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC Intelligence System)
ด้ านงารนาเข้ าข้ อมูล
แนวทางในการพัฒ นาด้ า นการน าเข้า ข้อ มู ล พบว่ า มาจากแหล่ ง ข้อ มู ล ภายนอก
สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งอาจมาจากการใช้ BIG DATA ดึงข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ตอ้ งการ
จาก Internet หรื อจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และแหล่งข้อมูลภายในซึ่ งมาจากฐานข้อมูลของระบบ
ต่างๆที่เป็ น Legacy System (ระบบเดิมที่ยงั คงใช้ต่อเนื่อง) ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรื อดึงข้อมูลมา
ใช้ได้โดยตรง อาทิ ระบบ E-SAR Card, GSMS, E-Office, PMOC เป็ นต้น ซึ่ งมีการบริ หารจัดการ
ข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ SQL Server, SAP เป็ นต้น หรื อเป็ นกรณี ที่เป็ นข้อมูลเฉพาะ หรื อเกิ ด
ชัว่ คราวที่เป็ น Text หรื อ CSV Files ทาให้ขอ้ มูลมีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการ
การนาข้อมูลเข้าในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ด้ านงารแลงเปลีย่ นข้ อมูลอิเล็งทรอนิงส์
แนวทางในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange)
คือ การนาเข้าหรื อส่ งออกเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ในรู ปแบบที่กาหนดจากคอมพิวเตอร์
เครื่ องหนึ่ งสู่ อีกเครื่ องหนึ่ ง ระหว่างหน่ วยงานภายในด้วยกัน หรื อระหว่างหน่ วยงานภายในกับ
หน่ วยงานภายนอก สิ่ งที่ตอ้ งคานึ งถึ งในการแลกเปลี่ ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ได้แก่ ความถูกต้อง
สะดวกรวดเร็ ว แม่ นย า ลดขั้นตอน ไม่ จดั เก็ บซ้ าซ้อน ลดการใช้กระดาษ หรื อปราศจากการใช้
กระดาษ (paperless) ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถสื บค้นติดตามและนามาใช้ได้ง่าย การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ส่วนใหญ่ได้พฒั นาขึ้นมาในรู ปแบบการบริ การผ่านเว็บ (Web services) ซึ่ งจะ
มีระบบจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized filing) โดยอนุญาตให้ผใู้ ช้เข้าถึงข้อมูล โดยผูใ้ ช้
ต้องล็อกอิ นผ่านทาง Web Portal สาหรับสานักงาน ก.พ.ร. มีขอ้ มูลที่ควรจัดทาในลั กษณะการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ มีดงั นี้ รายงานการปฏิ บตั ิราชการตามคารับรองการปฏิ บตั ิราชการ
นั้นมีหลายหน่วยงานได้มีการพัฒนาขึ้น อาทิเช่น PADME ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยได้ให้หน่วยงาน
ภาครัฐต้องส่ งข้อมูลเพื่อรายงานการปฏิบตั ิราชการ หรื อในหน่วยงานภาครัฐเองก็มีการพัฒนาระบบ
ขึ้นใช้เองทาให้การทางานเกิดการซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งในเรื่ องของการรายงานการปฏิบตั ิราชการด้าน
การเบิกจ่ายเงิน ทางกระทรวงการคลังได้มีระบบ GFMIS รองรับในการรายงานของทุกหน่วยงาน
ราชการ ข้อมูลผลคะแนน PART จากระบบของสานักงบประมาณ ข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม
ระดับกระทรวง บัญชี ตน้ ทุนต่อหน่ วยจากกรมบัญชี กลาง ข้อมูลการตรวจสอบภายใน ข้อมูลการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงตามหลักธรรมาภิบาลฯของสานักงบประมาณ ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ ยง
ตามหลัก Risk Mangement ข้อมูลการตรวจสอบภายใน ดังนั้นถ้าหากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่
มีอยู่แล้ว และสามารถนามาใช้ร่วมกันได้ก็จะทาให้ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการพัฒนาระบบราชการได้ดีข้ ึ น การแลกเปลี่ ยนข้อมู ลอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ ดีต้องมี
คุณลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล มี ส่วนจัดเก็บข้อมูลส่ วนกลางที่ ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและเอกสารได้ตามบทบาท (role) ที่ถูกกาหนดไว้ เช่น เจ้าของเอกสารสามารถแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อลบเอกสารได้ ในขณะที่ผใู ้ ช้อื่นๆ สามารถ อ่าน ส่ งต่อ หรื อ นาไปใช้ได้ เป็ นต้น
(ข) มีระบบลงเวลาในเอกสาร ทาให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
(ค) มี ร ะบบยื น ยัน การรั บ ส่ ง และระบบติ ด ตาม สามารถทราบว่ า เอกสารนี้ ส่ ง ถึ ง
หน่วยงานใดบ้าง หรื อส่ งผ่านหน่วยงานต่างๆ ใดบ้าง
(ง) มีระบบแจ้งเตือนให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
หรื อระบบแจ้งเตือนอื่นๆ ในเครื อข่ายออนไลน์
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(จ) มีระบบการรั กษาความปลอดภัยข้อมูล ป้ องกันไม่ให้บุคคลภายนอก เข้ามาล้วง
ข้อมูล
ด้ านงารบูรณางารข้ อมูลสู่ ศูนย์ ปฏิบัติงารนายงรัฐมนตรี
แนวทางด้านการบูรณาการข้อมูลสู่ ศูนย์ปฏิ บตั ิการนายกรัฐมนตรี น้ นั เป็ นส่ วนสาคัญ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของส านัก งาน ก.พ.ร. เนื่ องจากข้อมูลที่ นาเข้ามาเพื่ อใช้ใ นการ
นาเสนอข้อมู ลเพื่ อวิเคราะห์ เชิ งบริ หาร และด้านการนาเสนอข้อมู ลผ่า นระบบเว็บไซต์ เพื่อการ
บริ หารจัดการด้า นการพัฒ นาระบบราชการมาจากหลายแหล่ ง ดัง ที่ ก ล่ า วข้า งต้น จึ ง ต้องมี ก าร
เชื่ อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เน้นเป็ นประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ และภารกิจที่สาคัญได้อย่างทัน
ต่อสถานการณ์
ด้ านคลัาข้ อมูล
แนวทางในการพัฒนาด้านคลังข้อมูลเริ่ มจากการจัดการข้อมูล (Data cleansing) เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อน แล้วจึงนาไปสู่ การบูรณาการฐานข้อมูล ทั้งนี้ ในช่ วงเปลี่ยนผ่าน การจัดการข้อมูล
เป็ นแบบคัดกรอง (Data Filtering) ซึ่ งในขณะที่ระบบใหม่อยูใ่ นขั้นพัฒนาและทดลองใช้งาน จะทา
ให้ผใู้ ช้สามารถใช้งานระบบเดิมได้ตามปกติ การปรับปรุ งข้อมูลในระบบเดิ มจะถูกคัดกรองและ
นาเข้าระบบใหม่โดยอัตโนมัติ ในลักษณะเช่นนี้ ความเข้ากันได้ (Compatibility) ของระบบใหม่ จะ
อยูใ่ นระดับความเท่าเทียมกันในระดับฟั งก์ชนั การทางาน ซึ่ งจะทาให้แนวทางการพัฒนาระบบเปิ ด
กว้างยิง่ ขึ้น ด้วยแนวคิดนี้ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS) ทีมีอยูเ่ ดิม ให้เข้า
สู่ แ นวทางเดี ย วกัน ได้ ท าให้ ล ดค่ า ใช้ จ่ า ย ในการน าข้อ มู ล สู่ ค ลัง ข้อ มู ล นั้น อาจมาจากหลาย
แหล่งข้อมูลทั้งระบบที่เกิดจากสานักงาน ก.พ.ร. และภายนอก
ด้ านงารนาเสนอข้ อมูลเพือ่ วิเคราะห์ เชิ าบริหารและด้ านงารนาเสนอข้ อมูลผ่ านระบบเว็บไซต์
แนวทางด้านการนาเสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชิ งบริ หารและด้านการนาเสนอข้อมูล
ผ่านระบบเว็บไซต์ เพื่อการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาระบบราชการดังภาพที่ 17 แสดงให้เห็ น
แนวทางในภาพรวมของการพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริ หาร (EIS) เดิม ซึ่ งผนวกเอาระบบ
จัดการธุ รกิจชาญฉลาด (BI-Business Intelligent System) ให้เข้าสู่ ระบบใหม่ (OPDC Intelligence
System) ระบบ OPDC IS จะมีฟังก์ชนั การทางานเท่าเทียมกับ EIS เดิม ดังนี้
- BSC and strategic management มี ฟั งก์ชันครอบคลุ มการรายงานผลตาม
ยุทธศาสตร์ ในทุกมิติ ทุกเป้ าประสงค์ และ Balanced scorecard
- Project management มีฟังก์ชนั ครอบคลุ ม การติดตามโครงการ รายงานผลการ
ดาเนินงาน และการรายงานติดตามการใช้งบประมาณ
- Content management system มีฟังก์ชนั ครอบคลุม การเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
และการติดตามการแก้ไขเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและรายงานผล
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- KPI monitoring มีฟังก์ชนั ครอบคลุม การจัดทาฐานข้อมูลตัวชี้ วดั ตามคารับรองใน
มิติดา้ นประสิ ทธิ ผลของจังหวัด หรื อกลุ่มจังหวัด
- Ad hoc report and dashboard มีฟังก์ชนั ครอบคลุม การรายงานผลการปฏิ บตั ิ
ราชการตามค ารั บรองการปฏิ บ ตั ิ ราชการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ การจัดทาตัวชี้ วดั เพิ่ ม เติ มจากกลุ่ ม
ตัวชี้ วดั ที่มีอยู่เพื่อจัดทารายงานเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
ตามสถานการณ์อย่างฉับไว (Ad hoc report) การนาเสนอตัวชี้ วดั แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อการวิเคราะห์
ติดตามและประเมินสถานการณ์ (Dashboard)

ภาพที่ 18 แสดงระบบธุ รกิจชาญฉลาดของ สานักงาน ก.พ.ร. (OPDC Intelligence System)
ด้ านสานังาานสมัยใหม่ (Modern Office)
ได้มีรายงานการศึกษาวิจยั แล้วว่า สภาพแวดล้อมของที่ทางานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางาน ดังจะเห็นตัวอย่างจากบริ ษทั กูเกิ้ล ได้ลงทุนกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อการ
ท างานสู ง กว่า การลงทุ น กับ ทรั พ ยากรบุ ค คล ทั้ง นี้ สภาพแวดล้อ มในการท างานหมายรวมทั้ง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สุ นทรี ยภาพ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
โดยวัตถุประสงค์หลักคือ สภาพแวดล้อมดังกล่าวต้องกระตุน้ ให้บุคลากร สามารถทางานได้โดยไม่
มีขอ้ บกพร่ อง ปั ญหา และอุปสรรคทั้งด้านกายภาพ และจินตภาพ สามารถทางานได้ ทุกเวลาจากทุก
แห่ งหน โดยไร้ขีดจากัด สภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีตอ้ งไม่ใช่ อุปสรรคปิ ดกั้นจินตนาการ และ
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ศักยภาพของปั จเจก ในทางกลับกัน สภาพแวดล้อมของที่ ทางานต้องเกื้ อหนุ นให้เกิ ดการทางาน
ร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง งานและสุ นทรี ยะ คือสิ่ งเดียวกัน
จากตัว อย่า งดัง กล่ า ว นัก ศึ ก ษาที่ จ บการศึ ก ษาจากสถาบันชั้นน าจ านวนมากปรารถนาที่ จะเข้า
ร่ วมงานกับ กูเกิ้ ล โดยไม่ ส นใจว่า ต้องท างานอะไร อย่า งไร ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ยืนยัน ได้อีก ทางหนึ่ ง ว่า
สภาพแวดล้อมในที่ทางานมีบทบาทอย่างมากต่อการทางาน
คุณลักษณะของที่ทางานสมัยใหม่ ต้องมีการกาหนดแนวทางดังต่อไปนี้
1. แนวทางด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสุ ขอนามัย (Energy, Environmental
Safety and Health) หมายถึง สถานที่ทางานที่ ออกแบบมาโดยคานึงถึงการประหยัดพลังงาน เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และเกื้อหนุ นการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ หมายรวมถึงการออกแบบโครงสร้างอาคาร
ห้องทางาน ต้องเลื อกขนาดห้อง สี และวัส ดุ ที่ใ ช้ ระบบแสงสว่าง อุ ปกรณ์ ไ ฟฟ้ า และเครื่ องใช้
สานักงานทุกชนิดต้องคานึงถึงการประหยัดไฟฟ้ า และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม วัสดุสานักงานต้อง
คานึ งถึ งการลดการการใช้งานวัสดุ สิ้นเปลื อง เน้นการใช้วสั ดุ ที่นามาใช้ซ้ าได้ เช่ น การลดการใช้
กระดาษ การลดการใช้กระดาษชาระแต่ใช้ผา้ เช็ดมือแทน เป็ นต้น
2. แนวทางด้า นเทคโนโลยี คอมพิ วเตอร์ สารสนเทศและการสื่ อสาร (Computer
Information and Communication Technology) หมายถึงการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม เช่น การ
ใช้ระบบสื่ อสารไร้ สาย (Wireless Communication) การใช้งานอุปกรณ์ ชาญฉลาด (Smart
devices) หรื ออุปกรณ์พกพา (Portable devices) แทนคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบแจ้งเตือน (Alert
หรื อ Push notification) แทนการส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ การใช้บริ การเว็บเพื่อการทางาน
ร่ วมกัน (Collaborative web services) ในการประชุ มหรื อทางานร่ วมกัน การใช้ระบบคลาวด์ใน
การจัดเก็บข้อมูลเพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดการลงทุนด้านฮาร์ ดแวร์ ทาให้เกิดความคล่องตัวในการขยาย
การบริ การ
3. แนวทางด้า นระบบอัตโนมัติ (Automation) หรื อระบบส านัก งานอัตโนมัติ
(Office Automation) หมายถึ ง ส านักงานที่มี อุปกรณ์ ที่ทนั สมัยเพื่ออานวยความสะดวกใน
หลากหลายมิ ติ ในบางครั้ งระบบส านัก งานอัต โนมัติ จ ะหมายรวมไปถึ ง ระบบคอมพิ ว เตอร์
สารสนเทศและการสื่ อสาร
ส าหรั บ ระบบสารสนเทศของส านัก งาน ก.พ.ร. สามารถใช้ส นับ สนุ น การเป็ น
สานักงานสมัยใหม่ (Modern Office) ตามแนวทางที่ 2 และ 3 ได้ในการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม
พร้ อ มทั้ง ช่ ว ยในการอ านวยความสะดวกในการบริ ห าร การท างาน ส่ ง ผลให้ ก ารท างานมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลสู งขึ้น
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ลังษณะระบบสารสนเทศและข้ องาหนดขอาระบบทีป่ รับเปลีย่ นไปจางระบบปัจจุบัน

ภาพที่ 19 แสดงการจัดกลุ่มของระบบสารสนเทศที่มีในปั จจุบนั
ลักษณะระบบสารสนเทศและข้อกาหนดของระบบที่ปรับเปลี่ยนไปจากระบบปั จจุบนั
แสดงดังภาพที่ 19 แสดงการจัดกลุ่มของระบบสารสนเทศปั จจุบนั เป็ น 3 กลุ่มโดยในการจัดกลุ่มใช้
หลัก ของฟั ง ก์ชั่นการใช้ง านของระบบที่ มี ค วามเหมื อน ซ้ า ซ้อน และคล้า ยคลึ งกันคื อ กลุ่ ม ที่ 1
Modern Office กลุ่มที่ 2 OPDC Intelligence System และกลุ่มที่ 3 KPI Monitoring โดยทุก
ระบบจะสามารถใช้งานโดยผูใ้ ช้มีการใส่ รหัสผ่านครั้งเดียวและสามารถเข้าใช้ได้ทุกระบบตามสิ ทธิ
ที่ได้รับ (Single Sign On) มีรายละเอียดดังนี้
งลุ่มที่ 1 Modern Office
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานปั จจุบนั ที่มีลกั ษณะฟั งก์ชนั่ การทางานของระบบที่มีความ
เหมือน ซ้ าซ้อน และคล้ายคลึงกันคือ ระบบ E-Office ระบบ Intranet ระบบ Web OPDC และ
ระบบ GES ถูกยุบรวมเป็ นระบบเดี ยวกันเรี ยก Modern Office โดยในการปรับเปลี่ยนต้องมี
ข้อกาหนดคือ
ก. ต้องทาการนาข้อมูลที่ มีในฐานข้อมูลเดิ มทั้งหมดมาทาการโยกย้าย (Migration)
โดยตัดความซ้ าซ้อนของข้อมูล จัดการข้อมูลใหม่โดยหลักการ Data Cleansing
ข. ฟั งก์ชั่นการทางานเดิ ม ต้องสามารถท างานในระบบใหม่ได้ครบถ้วนโดยต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลดีข้ ึน
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ค. ระบบตั้งอยูบ่ น Cloud Computing ที่ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และ Mobile Device บน Platform มาตรฐานได้ครบ โดยมีระดับชั้นความ
ปลอดภัยหลายระดับตามที่กาหนด
ง. ระบบต้องรองรับกระบวนการทางานสาคัญทั้ง 11 กระบวนการดังตารางที่ 1
จ. ระบบต้องสามารถลดเวลา ขั้นตอนในกระบวนการทางาน และค่าใช้จ่ายในการ
ทางานเมื่อเทียบกับระบบเดิม
ฉ. ระบบย่อยที่ตอ้ งมีเพิ่มเติมคือ
ฉ.1. ระบบช่วยสนับสนุนกระบวนการพิจารณารางวัล โดยมีขอ้ กาหนดคือ
ฉ.1.1 ต้องรองรับกระบวนการพิจารณาของทั้ง 3 รางวัลคื อ รางวัล คุ ณภาพ
การบริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) รางวัลบริ การภาครั ฐแห่ งชาติ รางวัลความเป็ นเลิ ศด้านการ
บริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม เป็ นอย่างน้อย
ฉ.1.2 ต้องทาการ Survey Online ตามเงื่อนไขคาถามที่แตกต่าง
ฉ.1.3 แสดงผลการสารวจได้ในลักษณะที่ผใู ้ ช้งานต้องการ (รู ปหน้ายิ้ม หน้า
เฉยหน้าบึ้งฯ)
ฉ.1.4 ผูใ้ ช้สามารถใส่ สูตรสมการที่ตอ้ งการในการคานวณคะแนนได้
ฉ.1.5 ผูใ้ ช้สามารถกาหนดเตือนหน่วยงานต่างๆตามเงื่อนไขที่กาหนดเองได้
เช่น ตามเวลา ตามคะแนน ตามเอกสารที่ยงั ส่ งไม่ครบ ฯ
ฉ.1.6 ระบบสามารถแจ้งกลับกรรมการหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องเมื่อข้อมูลหน่ วยงาน
ใดได้ครบถ้วนแล้ว
ฉ.1.7 ระบบต้อ งสามารถบัน ทึ ก และสื บค้น ประวัติ ข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ในการ
พิจารณาในปี ต่างๆได้ โดยเฉพาะข้อมูลเดิมของระบบ GES และสามารถออกรายงานได้
ฉ.1.8 ต้องสามารถรวบรวมคาตอบได้จากทั้งจากระบบ Call Center (ที่ทา
หน้าที่ Survey ผ่านโทรศัพท์) และระบบ Survey Online ผ่าน Smart Phone และคอมพิวเตอร์
ช. เ ว็ บ ไ ซ ต์ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ส า นั ก ง า น ก . พ . ร . ต้ อ ง บู ร ณ า ก า ร ร ว ม อ ยู่ ใ น
WWW.OPDC.GO.TH โดยต้องมีรูปแบบลักษณะการใช้งานเหมือนกัน มีการบริ หารจัดการที่ง่าย
สะดวกต่อผูบ้ ริ หารเว็บไซต์ ต้องมีมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และเป็ นไปตามภาคผนวก ข.และ ค.
งลุ่มที่ 2 OPDC Intelligence System
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานปั จจุบนั ที่ตอ้ งปรับเปลี่ ยน คือ ระบบสารสนเทศสาหรั บ
ผูบ้ ริ หาร (EIS) (Executive Information System) โดยในการปรับเปลี่ยนต้องมีขอ้ กาหนดคือ
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ก. ต้องทาการนาข้อมูลที่ มีในฐานข้อมูลเดิ มทั้งหมดมาทาการโยกย้าย (Migration)
โดยตัดความซ้ าซ้อนของข้อมูล จัดการข้อมูลใหม่โดยหลักการ Data Cleansing
ข. ฟั งก์ชั่นการทางานเดิ ม ต้องสามารถท างานในระบบใหม่ได้ครบถ้วนโดยต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลดีข้ ึน มีความเป็ นอัจฉริ ยะดังแสดงในภาพที่ 17
ค. ระบบตั้งอยูบ่ น Cloud Computing ที่ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และ Mobile Device บน Platform มาตรฐานได้ครบ โดยมีระดับชั้นความ
ปลอดภัยหลายระดับตามที่กาหนด
ง. ระบบต้องสามารถบูรณาการข้อมูลจากฐานข้อมูลจากแหล่งภายนอก และแหล่ ง
ภายในสานักงาน ก.พ.ร. รวมทั้ง BIG DATA, Modern Office และ KPI Monitoring โดยต้อง
เป็ นไปตามแนวทางที่กล่าวไว้ขา้ งต้นด้านการบูรณาการข้อมูลและด้านคลังข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
มีความถูกต้องแม่นยาตรงตามความต้องการในการออกรายงานเพื่อผูบ้ ริ หารสานักงาน ก.พ.ร. ใน
ลักษณะที่เป็ นรายงานตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ หารที่มีความหลากหลาย และปรับเปลี่ ย น
รู ปแบบการนาเสนอได้ง่าย สะดวกต่ อผูใ้ ช้ง าน ดัง ที่ กล่ าวข้างต้นในด้านการนาเสนอข้อมูลเพื่ อ
วิเคราะห์เชิ งบริ หาร และด้านการนาเสนอข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์เพื่อการบริ หารจัดการด้านการ
พัฒนาระบบราชการ
จ. ระบบต้องสามารถลดเวลา ขั้นตอนในกระบวนการทางาน และค่าใช้จ่ายในการ
ทางานเมื่อเทียบกับระบบเดิม
ฉ. ต้องมีรายงานเปรี ยบเทียบการให้บริ การภาครัฐ
ช. ต้องมีรายงานการเปรี ยบเทียบความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ ระดับกระทรวง
ระดับชาติกบั ภารกิจสาคัญ
ซ. ต้องมีรายงานเปรี ยบเทียบขั้นตอนการปฏิบตั ิงานประเทศไทยกับประเทศอื่น
กลุ่มที่ 3 KPI Monitoring
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานปั จจุบนั ที่มีลกั ษณะฟั งก์ชนั่ การทางานของระบบที่มีความ
เหมือน ซ้ าซ้อน และคล้ายคลึงกันคือ ระบบ e-SAR Card, ระบบ GSMS และระบบ PMOC ถูก
ยุบรวมเป็ นระบบเดียวกันเรี ยก KPI Monitoring โดยในการปรับเปลี่ยนต้องมีขอ้ กาหนดคือ
ก. ต้องทาการนาข้อมูลที่ มีในฐานข้อมูลเดิ มทั้งหมดมาทาการโยกย้าย (Migration)
โดยตัดความซ้ าซ้อนของข้อมูล จัดการข้อมูลใหม่โดยหลักการ Data Cleansing
ข. ฟั งก์ชั่นการทางานเดิ ม ต้องสามารถท างานในระบบใหม่ได้ครบถ้วนโดยต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลดีข้ ึน มีความเป็ นอัจฉริ ยะดังแสดงในภาพที่ 17
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ค. ระบบตั้งอยูบ่ น Cloud Computing ที่ผใู้ ช้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาบนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และ Mobile Device บน Platform มาตรฐานได้ครบ โดยมีระดับชั้นความ
ปลอดภัยหลายระดับตามที่กาหนด
ง. ระบบต้องสามารถสร้างรายงานในลักษณะ AD Hoc Report ได้สะดวก รวดเร็ ว
ง่ายต่อผูใ้ ช้งาน ดังที่ กล่าวข้างต้นในด้านการนาเสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชิ งบริ หาร และด้านการ
นาเสนอข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์เพื่อการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาระบบราชการ
จ. ระบบต้องสามารถนาเข้าข้อมูลได้จากระบบ Modern Office และจากการกาหนด
ฐานข้อมูล Text หรื อ CSV Files ใหม่เพิ่มเติมได้อย่างอิสระ
ฉ. ระบบต้องสามารถบู รณาการข้อมู ล และจัดท าด้า นคลัง ข้อ มู ล สู่ ศู นย์ป ฏิ บ ตั ิ ก าร
นายกรัฐมนตรี ได้สะดวก แยกอิสระกับระบบ OPDC Intelligence
ช. ระบบต้องสามารถลดเวลา ขั้นตอนในกระบวนการทางาน และค่าใช้จ่ายในการ
ทางานเมื่อเทียบกับระบบเดิม
ซ. ระบบต้องสามารถจัดทา Balanced Scorecard ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan
และ David P. Norton ได้
ฌ. ระบบต้องสามารถใช้ฟังก์ชนั่ วิเคราะห์ What if analysis และ Goal Seek ได้
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3.2.2. ด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
3.2.2.1 แนวคิด
การจัดโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้สามารถรองรับการเป็ นระบบคลาวด์แบบส่ วนตัว (Private Cloud) ใน
อนาคตได้น้ นั มีลาดับขั้นตอนดังนี้
1. จัดโซนระบบเครื อข่าย (Network Zoning) : ทาการจัดโซนของระบบ
เครื อข่ายตามการใช้งานที่มีอยูท่ ้ งั หมดให้มีความเหมาะสม
2. วางระบบที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility) : สามารถขยายการทางาน
ออกไปได้หรื อปรับเปลี่ยนการทางานได้ง่ายไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
• ใช้เทคโนโลยีเบลดคอมพิวเตอร์ (Blade Computer) : เพื่อลดพื้นที่
ในการติดตั้งคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และยังช่วยลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ แล้ว
ยังช่วยให้การจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสารองในกรณี ฉุกเฉิ นทาได้สะดวกรวดเร็ ว
• ใช้เทคโนโลยีบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบเสมือน
(Virtualization) : เพื่อใช้ในการบริ หารทรัพยากรของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายทั้งหมดมาไว้ที่จุด
เดียว ทาให้สามารถปรับเปลี่ยนการทางานทรัพยากรของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตามสภาพโหลดที่มีการ
ใช้งานอยู่
• ใช้เทคโนโลยี NAS (Network Attached System) : เพื่อทดแทน
การใช้ระบบจัดเก็บแบบ SAN ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อให้การใช้งานสะดวก รวดเร็ ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้
3. วางระบบรองรับคลาวด์ (Cloud Services) : สามารถขยายการทางาน
ออกไปได้หรื อปรับเปลี่ยนการทางานได้ง่ายไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
• ระยะที่ 2 : วางโครงสร้ า งระบบเครื อข่ า ยเพื่ อ รองรั บ คลาวด์ แบบ
Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ซึ่ งจะรองรับโครงสร้างระบบเครื อข่ายที่มีเครื่ องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) ระบบนี้ ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึ งได้ผ่านเครื อข่าย และช่ วยรองรับ
ความต้องการใช้งานในการประมวลผลหรื อการจัดเก็บข้อมูล
• ระยะที่ 3 : ขยายโครงสร้ างระบบเครื อข่ายเพื่ อรองรั บคลาวด์แบบ
Platform-as-a-Service (PaaS) ซึ่ งเหมาะกับงานบริ การด้านแพลตฟอร์ มสาหรับซอฟต์แวร์ เช่น
เว็บแอพพลิเคชัน ดาต้าเบสเซิ ร์ฟเวอร์ ระบบประมวลผลกลางสาหรับองค์กรขนาดใหญ่ และมิดเดิล
แวร์ อื่นๆ โดยทางานภายใต้การควบคุมด้านความปลอดภัยสู ง มีการเรี ยกใช้งานผ่านเว็บแอพพลิเค
ชันได้
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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3.2.2.2 เส้ นทาางารปรับปรุ าและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ าย
(1) ระยะสั้น (ปี ที่ 1-2)
จากโครงสร้าง Cisco SAFE ที่กล่าวมาข้างต้น นามาประยุกต์ใช้กบั
โครงสร้างของระบบเครื อข่ายของสานักงาน ก.พ.ร. จะดาเนินการปรับปรุ งในระยะสั้นดังต่อไปนี้
ก. จัด หาเครื่ องคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยแบบเบลดมาทดแทนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแต่ละชุดที่มีอยูเ่ ดิม พร้อมระบบปฏิบตั ิการใหม่ล่าสุ ด
ข. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่ายมาทดแทนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย
แต่ละชุดที่มีอยูเ่ ดิม พร้อมระบบปฏิบตั ิการใหม่ล่าสุ ด
ค. จัดหมวดหมู่ของกลุ่มเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่มีอยู่ ตามลักษณะ
งานและการเข้าถึง โดยใช้เงื่อนไขของการเข้าใช้ระบบงานเป็ นหลัก คือ
• ผูใ้ ช้ง านเป็ นกลุ่ ม คนภายใน/ภายนอกแต่ ท างานในหน่ วยงาน/
ภายนอกแต่เป็ นหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง/ทัว่ ไป
• ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานผ่านเครื อข่ายใดได้บา้ ง อาทิ ผ่านระบบไร้
สายในองค์กร ผ่านเครื อข่ายแลนภายใน ผ่านมื อถื อหรื อแทปเล็ต (2G/3G/4G) ผ่านเครื อข่าย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่าน VPN จากเครื อข่ายทัว่ ไปหรื อเครื อข่ายของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง หรื อ
ผ่านเครื อข่ายทัว่ ไปได้โดยตรง เป็ นต้น
• ผูใ้ ช้งานที่เข้ามาในระบบได้แล้ว มีสิทธิ ในการใช้งานในเครื อข่าย
หรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายใดบ้าง
ง. ก าหนดล าดับ ความส าคัญ ของระบบงานที่ ใ ช้ ท้ ัง หมดว่ า แต่ ล ะ
ระบบงานและระบบฐานข้อมูล สามารถให้หยุดชะงัก หรื อล่ มสลายได้นานเท่าใด จุ ดใดเป็ นจุ ด
วิกฤตของการใช้งาน (critical application/data) โดยข้อมูลใดบ้างที่มีความสาคัญอย่างมากต่อ
องค์กรและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
จ. กาหนดโซนของกลุ่มเครื อข่ายให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแต่ละ
ชุ ด ว่าควรอยูใ่ นโซนใดบ้าง ตามประเภทของโซนที่แจกแจงของ Cisco SAFE ซึ่ งเมื่อตรวจสอบ
ลักษณะโครงสร้างเดิมและระบบงานแล้ว พบว่ามีโซนจาเป็ นของสานักงาน ก.พ.ร. ทั้งหมด 8 โซน
ดังนี้
• โซนบริ หารจัดการ (Management)
• โซนใช้งานภายในองค์กร (Campus)
• โซนข้อมูล (Data Center)
• โซนเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet Edge)
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• โซนเชื่ อมโยงกับคนในองค์กรที่ตอ้ งทางานในพื้นที่ภายนอก
(Teleworker)
• โซนเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายระยะไกล (WAN Edge)
• โซนเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่อยูภ่ ายนอก
(Extranet)
• โซนเครื อข่ายสาขา (Branch)

ภาพที่ 20 โครงสร้างระบบเครื อข่ายใหม่ของสานักงาน ก.พ.ร.
ก. เมื่ อได้โซนนิ่ งทั้ง หมดของระบบเครื อข่า ยในองค์กรแล้ว และ
กาหนดลาดับ ความส าคัญของระบบงานและระบบฐานข้อมู ล
แล้ว จึ ง น ามาออกแบบระบบโครงสร้ า งทั้ง หมดให้ ส ามารถ
รองรับการหยุดชะงัก ตามความจาเป็ นหรื อความสาคัญ หากจุด
ใดถือเป็ นจุดวิกฤต จะต้องมีระบบการใช้งานสารอง (Redundant
system) รองรับตลอดตั้งแต่ตน้ ทางถึงปลายทาง เพื่อให้มนั่ ใจได้
ว่าจะมีโอกาสเกิดวิกฤตขึ้นน้อยที่สุดที่ยอมรับได้ และสามารถกู้
คืนระบบกลับมาได้อย่างรวดเร็ ว ข้อมูลสู ญหายน้อยที่สุด ซึ่ งจะ
ไปเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบคลาวด์ขององค์กร เนื่องจาก
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ระบบคลาวด์ เป็ นระบบที่ ป้องกันการล่ มสลายของการใช้งาน
ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
ข. โครงสร้างที่ได้จากข้อ ฉ. จะเป็ นตัวระบุได้ว่าอุปกรณ์ Firewall,
IDS/IPS, VPN, VLAN จะเชื่ อมโยงกันอย่างไร ต้องใช้จานวน
มากน้อยแค่ ไหนในแต่ ล ะจุ ด พร้ อมระบบส ารองและเรี ยกคื น
ข้อมูล (Backup & Restore System) และต้องกาหนดนโยบาย
(Network policy & Security policy) ให้กบั อุปกรณ์ เหล่านั้น
อย่างไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและโซนที่วางไว้ ดัง
รู ปที่ x
ค. ในโครงสร้ า งที่ ป รั บ ใหม่ น้ ี จะยัง คงไม่ มี ร ะบบ Virtualization
สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย เนื่ องจากต้องมีการปรับปรุ ง
เกี่ ย วกั บ ระบบโปรแกรมที่ พ ัฒ นาให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
โครงสร้ า งระบบเครื อ ข่ า ยใหม่ ใ ห้ ส ามารถท างานได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพก่อน

ภาพที่ 21 แสดงโครงสร้างระบบเครื อข่ายใหม่ของสานักงาน ก.พ.ร.
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(2) ระยะกลาง (ปี ที่ 2-3)
จากโครงสร้างของระบบเครื อข่ายที่ปรับปรุ งใหม่แล้ว และเส้นทางการ
ปรับปรุ ง (Road map) ที่วางไว้ สาหรับการสร้ างระบบคลาวด์ของหน่วยงานในระยะที่ 2 นั้น ต้อง
คานึ งถึ งลักษณะตามที่ กล่ าวมาข้างต้น เพราะหากระบบงานที่ ไม่มีความสาคัญ สามารถล่ มสลาย
หรื อหยุดชะงักได้ อาจไม่จาเป็ นที่จะต้องวางอยู่ในคลาวด์ เนื่ องจากจะทาให้ตอ้ งลงทุนสู งขึ้น แต่
หากเป็ นระบบงานที่มีความสาคัญโดยระบบงานนี้เป็ นระบบงานที่อนุญาตให้ผใู ้ ช้ทวั่ ไปที่เข้าถึงด้วย
เครื อข่ายสาธารณะหรื อไร้สายได้ จะพิจารณาวางใน Public Cloud ก่อน
ส่ วนโครงสร้ างระบบเครื อข่ายที่ได้ปรับปรุ งในระยะแรกนั้น จะทาการ
ปรับปรุ งเพื่อรองรับคลาวด์แบบ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ซึ่ งในระยะนี้ จะดาเนินการ
ติดตั้งโปรแกรมบริ หารจัดการระบบคลาวด์ให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย และทาการปรับเปลี่ยน
หรื อเพิ่มเติมอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น Load Balancer และการเพิ่มจานวน Redundancy ให้กบั
อุปกรณ์หลักเช่น Core Switch, Firewall ทั้งหมดในเครื อข่ายเป็ นต้น
(3) ระยะยาว (ปี ที่ 3 ขึ้นไป)
จากโครงสร้ า งของระบบเครื อ ข่ า ยระยะกลางและแผนเส้ น ทางการ
ปรับปรุ ง (Road map) ในระยะยาว เราจะมุ่งประเด็นสาคัญของระบบคือ ระบบต้องสามารถ
ป้ องกันการล่มสลายหรื อหยุดชะงักได้ โดยจะพิจารณาโครงสร้างเป็ น Private Cloud และปรับปรุ ง
ให้รองรับคลาวด์แบบ Platform-as-a-Service (PaaS)

ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างโครงสร้างการจัดวางระบบเครื อข่ายเพื่อรองรับระบบคลาวด์
แบบผสมผสาน
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3.2.3.ด้ านบุคลางรและงารบริหารจัดงาร
(1) ระยะสั้น (ปี ที่ 1-2)
 ก าหนดนโยบายลดการใช้ก ระดาษและนโยบายการเป็ น
Modern Office ของสานักงาน ก.พ.ร. และกาหนดเป็ น KPI
ขององค์กร
 ทาการพัฒนาและปรับปรุ งระบบ Modern Office เพื่อให้
สามารถทดแทนขั้นตอนการทางานที่ใช้กระดาษให้ได้มาก
ที่สุด
 กาหนดให้ก ารรั บ ส่ ง ข้อมูล ต้องอยู่ใ นรู ป ของไฟล์เอกสาร
หรื อไฟล์ ข ้อ มู ล ที่ ส ามารถน าไปผ่ า นกระบวนการ ETL
(Extract-Transfer-Load) เข้าสู่ ระบบได้ เป็ นการลดการใช้
กระดาษในการทางานหรื อการรับส่ งข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิม
 สร้างฟอร์ มอิเลคทรอนิกส์ทดแทนฟอร์ มกระดาษซึ่ งมีอยูเ่ ดิม
 จัด อบรมการใช้ง าน เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจและ
ความสาคัญในการเป็ น Modern Office
(2) ระยะกลาง (ปี ที่ 2-3)
 กาหนดนโยบายให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับระบบ Modern
Office, KPI Monitoring หรื อ OPDC Intelligence เตรี ยมงาน
ให้ความร่ วมมือ และความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในการ
ใช้งานระบบ และฝึ กอบรมการใช้งานระบบ
 เปลี่ยนแปลงการทางานจากเดิมมาใช้ระบบ Modern Office,
KPI Monitoring หรื อ OPDC Intelligence
(3) ระยะยาว (ปี ที่ 3 ขึ้นไป)
 กาหนดนโยบายให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้องกับระบบ Modern
Office, KPI Monitoring หรื อ OPDC Intelligence และ
เตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิงานในทุกที่ ทุกเวลาโดยใช้
งานระบบบน Cloud Computing

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 110

 เปลี่ยนแปลงการทางานจากเดิมมาใช้ระบบ Modern Office,
KPI Monitoring หรื อ OPDC Intelligence บนระบบ Cloud
Computing
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ส่ วนที่ 4
งารบริหารจัดงารและแผนงารดาเนินงาร
4.1 งารบริหารจัดงาร
การบริ หารจัดการต้องนาหลักของการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management) ซึ่งจะต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ของสานักงาน ก.พ.ร. โดยใช้แนวทาง
ในการบริ หารจัดการ 7 ประการ2,3 คือ
1. การให้บริ การที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
2. การคานึงถึงความต้องการของประชาชนเป็ นหลัก
3. รัฐพึงทาบทบาทเฉพาะที่รัฐทาได้ดีเท่านั้น
4. การลดการควบคุมจากส่ วนกลาง เพิ่มความอิสระแก่หน่วยงาน
5. ระบบการบริ หารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
6. การมีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยี
7. เน้นการแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน
บทบาทความรับผิดชอบของสานักงาน ก.พ.ร. ต้องสามารถพัฒนาระบบราชการไทย
ให้เกิดการบริ หารจัดการตามแนวทางนี้ รวมทั้งต้องทาให้เกิดเป็ นต้นแบบในการทางาน โดยระบบ
สารสนเทศเป็ นส่ วนที่สนับสนุ นการพัฒนาระบบราชการที่สามารถทาให้เกิดการพัฒนาความรู้ จาก
เนื้ อหาสาระที่เป็ นองค์ความรู้ จากบุคลากรของสานักงาน ก.พ.ร. ที่ร่วมกันสร้ างองค์ความรู ้ ผ่าน
ระบบ Modern Office ที่สามารถเรี ยนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลา โดยต้องให้ความสาคัญในส่ วนนี้ ดัง
แสดงในภาคผนวก จ. ผลการสารวจ ที่ตอ้ งมีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบ และผูไ้ ด้ประโยชน์จากองค์
ความรู ้น้ นั และต้องทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู ้ที่สามารถนาไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆที่มี
การเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วทั้งในและต่างประเทศ การบริ หารจัดการต้องให้ความสาคัญกับ
องค์ค วามรู้ ที่ ส ามารถใช้เป็ นเครื่ องมือที่ ผูบ้ ริ หารส านัก งาน ก.พ.ร. นามาใช้ก ารบริ หารภายใน
สานักงาน ก.พ.ร. ให้การเกิดการพัฒนาความรู ้ควบคู่กบั การดาเนิ นงาน โดยมุ่งให้เกิดการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิราชการ ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และการบริ หารจัดการใน
การทาให้ระบบสารสนเทศเกิ ดประโยชน์ต่อการปฏิ บตั ิ ราชการ การบริ หารงานที่ ทาให้เกิ ดการ
พัฒนาระบบราชการอย่า งต่ อเนื่ องมี ป ระสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลตามยุท ธศาสตร์ ช าติ ที่ตอ้ งมี การ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ โดยบุคลากรของสานักงาน ก.พ.ร. มีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการทาให้เกิดความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิราชการ เพราะระบบสารสนเทศเป็ นเพียงเครื่ องมือที่ใช้
ในการสนับสนุ นเท่ านั้น โดยการบริ หารจัดการตามแผนพัฒนาฯ นี้ ต้องให้บ รรลุ ตามเป้ าหมาย
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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เป้ าประสงค์ที่วดั ประเมินได้ โดยแต่ละโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาฯ เป็ นโครงการที่มีการบูรณา
การข้อ มู ล ร่ วมกัน จึ ง ต้องท างานให้ บ รรลุ ต ามเวลาที่ ก าหนดในแผนงบประมาณและแผนการ
ด าเนิ น งานโดยต้อ งค านึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรทั้ง ด้า นบุ ค ลากร งบประมาณ เวลา ผลลัพ ธ์ เป้ าหมาย
เป้ าประสงค์ตามที่ กาหนดไว้ รวมทั้งใช้หลักการแนวทางและข้อกาหนดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดัง ที่ ก ล่ า วไว้ใ นส่ ว นที่ 3 ทางด้า นการน าเข้า ข้อ มู ล ด้า นการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
อิเล็กทรอนิ กส์ ด้านการเชื่ อมโยงสู่ ศูนย์ปฏิบตั ินายกรัฐมนตรี ด้านการบูรณาการและจัดการข้อมูล
ด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse) ด้านการประมวลผล ด้านการนาเสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชิ ง
บริ หาร และด้านการนาเสนอข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ เพื่อการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาระบบ
ราชการเป็ นส่ วนสาคัญในการดาเนินการ

4.2 แผนาบประมาณ และแผนงารดาเนินงาร
แผนงบประมาณและแผนด าเนิ น การแสดงดัง ตารางที่ 12 แสดงกิ จ กรรม ระยะเวลา
ดาเนิ นการและงบประมาณที่ ใ ช้ส าหรั บ กิ จกรรมตามแนวทางและข้อก าหนดการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่กล่าวไว้ในส่ วนที่ 3
ตาราาที่ 12 แสดงกิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการและงบประมาณที่ใช้สาหรับกิจกรรม
ลาดับ
ที่

1

2

3

4

งิจงรรม
โครางารจัดหาเครื่อาคอมพิวเตอร์
และอุปงรณ์ คอมพิวเตอร์ พร้ อม
ซอฟต์ แวร์ ลขิ สิ ทธิ์สนับสนุนงาร
ทาาานขอาผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่
ขอาสานังาาน ง.พ.ร.
โครางารจัดหาเครื่อาคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ายและซอฟต์ แวร์ สาหรับงาร
ประมวลผลแบบเสมือน
โครางารบูรณางารและรังษาความ
ปลอดภัยระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ สานังาาน ง.พ.ร.
โครางารส่ าเสริมให้ บุคลางรมี
ทังษะความรู้ ทาาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินงาร
(ปี าบประมาณ)
2559
2560
2561

รวม

3,350,000

2,595,000

2,595,000

8,540,000

20,950,000

8,000,000

7,000,000

35,950,000

24,040,000

3,600,000

3,600,000

31,240,000

5,000,000

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

5,000,000

5,000,000

15,000,000
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ลาดับ
ที่

5

6

7
8

งิจงรรม
โครางาร Modern Office (รวม
ส่ วนขอางารพัฒนาเว็บไซต์ ขอา
สานังาาน ง.พ.ร และระบบสื่อ
สัมพันธ์ ภาครัฐงับประชาชนผ่ าน
ระบบโทรศัพท์ (Call Center))
-Implementation Services &
Software
โครางาร OPDC Intelligence
System
(รวมส่ วนขอางารบูรณางารข้ อมูล
และงารจัดทา BIG DATA)
- Implementation Services &
Software
โครางาร KPI Monitoring Implementation Services &
Software
โครางารจัดจ้ าาที่ปรึงษาด้ าน ICT
รวมาบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาร
(ปี าบประมาณ)
2559
2560
2561

รวม

36,000,000

9,000,000

9,000,000

54,000,000

90,000,000

22,500,000

22,500,000

135,000,000

40,000,000

10,000,000

10,000,000

60,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

223,340,000

64,695,000

63,695,000

351,730,000

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 114

4.3 แผนบุคลางร
แผนบุ ค ลากรเพื่ อให้บ รรลุ ต ามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ใ นแผนงบประมาณ และแผนการ
ดาเนินงานเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ให้การพัฒนาระบบสารสนเทศได้นาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
การปฏิ บตั ิราชการของสานักงาน ก.พ.ร. โดยแผนบุ คลากรมี กิจกรรมในการพัฒนาบุ คลากรให้
สอดรับกับแผนการดาเนินการดังตารางที่ 13
ตาราาที่ 13 แสดงแผนบุคลากร
ลาดับ
ที่

ระยะเวลาดาเนินงาร
งิจงรรม
2559

1

ฝึ กอ บ ร มบุ ค ลากร ข อ ง
ส า นั ก ง า น ก . พ . ร . ใ ห้
บุ ค ลากรมี ทั ก ษะความรู ้
ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
โดยค่ า ฝึ กอบรม 50,000
บาทต่ อ บุ ค ลากร 1 คน
จานวนประมาณาการ 100
คน
รวมาบประมาณ

(ปี าบประมาณ)
2560

รวม
2561

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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4.4. ขั้นตอนงารดาเนินาาน
ขั้นตอนการดาเนิ นงานเพื่อให้บ รรลุ ตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ใ นแผนงบประมาณ
และแผนการดาเนินงานมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
(1) โครงการทุกโครงการต้องเป็ นไปตามการสรรหาฯ และข้อกาหนดฯ แสดงดัง
ภาคผนวก ข. และ ค.โดยระบบสารสนเทศใดที่มีการปรับเปลี่ยนระบบเดิมต้องให้ความสาคัญกับ
ข้อมูลที่อยูใ่ นระบบเดิมโดยทาการโอนถ่ายข้อมูลที่มีในระบบเดิมให้สามารถนามาใช้ประโยชน์กบั
ระบบที่ พฒั นาใหม่ และต้องให้ความสาคัญในการทางานของบุคลากรของสานักงาน ก.พ.ร. ที่
สะดวก รวดเร็ ว ง่ายกว่าระบบเดิม โดยประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลของงานต้องสู งกว่าระบบเดิม ใน
การปรับเปลี่ยนการทางานจากระบบเดิมต้องทาคู่ขนานกับระบบเดิม ให้แน่ใจว่าระบบใหม่สามารถ
ทดแทนระบบเดิมได้ครบถ้วนสมบูรณ์
(2) การดาเนินงานปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเป็ นไปตามตารางที่ 18
แสดงลาดับการดาเนิ นการโครงการสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบสารสนเทศของ
สานักงาน ก.พ.ร. (Implementation Plan) ในระยะเวลา 3 ปี
(3) ทุกโครงการต้องวางแผนการดาเนิ นงาน ปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของ
โครงการ
(4) ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนการดาเนิ นงาน โดยลาดับความสาคัญของแผนงาน
แผนงบประมาณ แผนบุ ค ลากร และขั้นตอนการด าเนิ น งาน รวมทั้ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ และ
เครื อข่ายที่เกี่ยวข้อง ว่าอุปกรณ์ใดควรจะเปลี่ยนก่อน หลัง โดยเทียบเป็ นรายปี แสดงดังตารางที่ 15
(5) ประเมินผลความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานโครงการ
(6) สรุ ปผลโครงการ รายงานผลการดาเนินงานต่อผูเ้ กี่ยวข้อง

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ตาราาที่ 14 แสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (Implementation Plan)
ในระยะเวลา 3 ปี
ปี /เดือน
งิจงรรม

2559
2560
2561
2562
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ลิขสิ ทธิ์
สนับสนุนการทางานของผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.พ.ร.
2. จัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
ซอฟต์แวร์สาหรับการประมวลผลแบบ
เสมือน
3. บูรณาการและรักษาความปลอดภัยระบบ
เครื อข่าย คอมพิวเตอร์สานักงาน ก.พ.ร.
4. จัดจ้างที่ปรึ กษาด้าน ICT
5. ส่งเสริ มให้บุคลากรมีทกั ษะความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอาสานังาาน ง.พ.ร.
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ตาราาที่ 14 (ต่ อ) แสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (Implementation Plan)
ในระยะเวลา 3 ปี
ปี /เดือน 2559
2560
2561
2562
งิจงรรม

1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. โครงการ Modern Office
จัดทาแผนการดาเนินงานโดย
ละเอียด
วิเคราะห์ความต้องการระบบ โดย
ครอบคลุมถึงหัวข้อดังต่อไปนี้
- ระบบบริ หารจัดการการประชุม
และห้องประชุม (e-Meeting)
- ระบบบริ หารจัดการเนื้อหา
(Content Management System) ทั้ง
ในส่วนที่เป็ น Intranet และ Internet
(รวมพัฒนาเว็บไซต์สานักงาน
ก.พ.ร.)
ส่ง Data Dictionary ให้กบั ผูพ้ ฒั นา
ระบบ OPDC Intelligence
ออกแบบระบบและนาเสนอ
ระบบงานต้นแบบ
พัฒนาและติดตั้งระบบ
ทดสอบระบบงาน

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ตาราาที่ 14 (ต่ อ) แสดาลาดับงารดาเนินงารโครางารสาหรับงารพัฒนาปรับปรุ าหรือพัฒนาระบบสารสนเทศขอาสานังาาน ง.พ.ร. (Implementation Plan) ใน
ระยะเวลา 3 ปี
2560
2561
2562
ปี /เดือน 2559
งิจงรรม

1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2
0 1 2
0 1 2

นาเข้าข้อมูลและเตรี ยมความพร้อมใน
การขึ้นระบบ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน
สนับสนุนการใช้งาน
การรับประกันการใช้งาน 12 เดือน
7. โครงการ OPDC Intelligence
จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
วิเคราะห์ความต้องการระบบ โดย
ครอบคลุมถึงระบบงานย่อย
ดังต่อไปนี้ :
- ระบบคลังข้อมูลของ OPDC (OPDC
Data Warehouse)
- ระบบการบูรณาการข้อมูลสู่ ศูนย์
ปฏิบตั ิการนายกรัฐมนตรี
- ระบบบริ หารจัดการกลยุทธ์และ
ตัวชี้วดั การดาเนินงาน (Balanced
Scorecard
(BSC) and Strategic Management)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ตาราาที่ 14 (ต่ อ) แสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (Implementation Plan)
ในระยะเวลา 3 ปี
2560
2561
2562
ปี /เดือน 2559
งิจงรรม

1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2
0 1 2
0 1 2

- ระบบบริ หารจัดการโครงการ
(Project Management)
- ระบบบริ หารจัดการเอกสารและ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Content
Management System)
- ระบบสนันสนุนการตัดสิ นใจทาง
ธุรกิจ (Business Intelligence)
ออกแบบระบบและนาเสนอ
ระบบงานต้นแบบ
พัฒนาและติดตั้งระบบ (รวมถึงการ
เชื่อมโยงกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง)
ทดสอบระบบงาน
นาเข้าหรื อโอนย้ายข้อมูล บูรณาการ
ข้อมูลและเตรี ยมความพร้อมในการ
ขึ้นระบบ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน
สนับสนุนการใช้งาน
การรับประกันการใช้งาน 12 เดือน

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 120

ตาราาที่ 14 (ต่ อ) แสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (Implementation Plan)
ในระยะเวลา 3 ปี
2560
2561
2562
ปี /เดือน 2559
งิจงรรม

1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2
0 1 2
0 1 2

8. โครงการ KPI Monitoring
จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
วิเคราะห์ความต้องการระบบโดย
ระบบจะต้องสามารถทางานทดแทน
PMOC, GSMS และ E-SarCard ได้
รวมถึงเชื่อมโยงกับข้อมูลกับระบบ
Modern Office, GFMIS และ PADME
ออกแบบระบบและนาเสนอระบบงาน
ต้นแบบ
ส่ง Data Dictionary ให้กบั ผูพ้ ฒั นา
ระบบ OPDC Intelligence System
พัฒนาและติดตั้งระบบ (รวมถึงการ
เชื่อมโยงกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง)
ทดสอบระบบงาน
นาเข้าหรื อโอนย้ายข้อมูลและเตรี ยม
ความพร้อมในการขึ้นระบบ
¤ ฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน
สนับสนุนการใช้งาน

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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ตาราาที่ 14 (ต่ อ) แสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (Implementation Plan)
ในระยะเวลา 3 ปี
2560
2561
2562
ปี /เดือน 2559
งิจงรรม

1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2
0 1 2
0 1 2

9. โครงการ KPI Monitoring
การรับประกันการใช้งาน 12 เดือน

หมายเหตุ
1. อาจมีการปรับเปลี่ยนการทางานตามความเหมาะสม

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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4.5 เรียาลาดับความสาคัญขอาแผนาาน แผนาบประมาณ แผนบุคลางร และขั้นตอน
งารดาเนินาาน
ในการเรี ยงล าดั บ ความส าคัญ ของแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนบุ ค ลากร
แสดงดังตารางที่ 13 นี้ ใช้หลักการให้ความสาคัญเรื่ องความพร้ อมของหน่ วยงาน และลักษณะของ
งานที่ตอ้ งเกิ ดก่อนหลังของการดาเนิ นงานดังแสดงในตารางที่ 14 โดยที่ปรึ กษาฯ มีความเห็ นว่า
ควรดาเนินโครงการความปลอดภัยของข้อมูลและเครื อข่ายพร้อมการจัดหาทรัพยากรพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร์ ให้กบั เจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริ หารเป็ นลาดับแรก แต่อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก เป็ นการลงทุน
ที่ค่อนข้างสู ง จึงควรแบ่งการจัดหาเป็ น 3 ระยะ เพื่อให้การทางานปกติสามารถดาเนิ นการได้อย่าง
ไ ม่ ส ะ ดุ ด ต า ม ม า ด้ ว ย ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ เ ดิ ม ทั้ ง นี้ ต้ อ ง ใ ห้ เ กิ ด
การยอมรับ สร้างความร่ วมมือและความพร้อมของบุคลากรที่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบ และ
การปรับเปลี่ยนโดยเริ่ มดาเนินการในปี แรกถึงปี ที่ 2 ซึ่งในปี ที่ 2 ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมด
ในปลายปี ที่ 2 เป็ นการเริ่ มใช้ระบบใหม่ และในปี ที่ 3 ต้องมีการบารุ งรักษาระบบให้สามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ตาราาที่ 15 แสดงลาดับความสาคัญของแผนงาน แผนงบประมาณ แผนบุคลากร
ลาดับ
ความ
สาคัญ
1

1

1
1
1

งิจงรรม
โครางารจัดหาเครื่อาคอมพิวเตอร์
และอุปงรณ์ คอมพิวเตอร์ พร้ อม
ซอฟต์ แวร์ ลขิ สิทธิ์สนับสนุนงาร
ทาาานขอาผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่
ขอาสานังาาน ง.พ.ร.
โครางารจัดหาเครื่อาคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ายและซอฟต์ แวร์ สาหรับงาร
ประมวลผลแบบเสมือน
โครางารบูรณางารและรังษาความ
ปลอดภัยระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ สานังาาน ง.พ.ร.
โครางารจัดจ้ าาที่ปรึงษาด้ าน ICT
โครางารส่ าเสริมให้ บุคลางรมี
ทังษะความรู้ทาาด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระยะเวลาดาเนินงาร
(ปี าบประมาณ)
2559
2560
2561

รวม

3,350,000

2,595,000

2,595,000

8,540,000

20,950,000

8,000,000

7,000,000

35,950,000

24,040,000

3,600,000

3,600,000

31,240,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขอาสานังาาน ง.พ.ร.
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ลาดับ
ความ
สาคัญ

2

2

3

งิจงรรม
โครางาร Modern Office (รวม
ส่ วนขอางารพัฒนาเว็บไซต์ ขอา
สานังาาน ง.พ.ร และระบบสื่อ
สัมพันธ์ ภาครัฐงับประชาชนผ่ าน
ระบบโทรศัพท์ (Call Center))
-Implementation Services &
Software
โครางาร OPDC Intelligence
System
(รวมส่ วนขอางารบูรณางารข้ อมูล
และงารจัดทา BIG DATA)
- Implementation Services &
Software
โครางาร KPI Monitoring Implementation Services &
Software
รวมาบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินงาร
(ปี าบประมาณ)
2559
2560
2561

รวม

36,000,000

9,000,000

9,000,000

54,000,000

90,000,000

22,500,000

22,500,000

135,000,000

40,000,000

10,000,000

10,000,000

60,000,000

223,340,000

64,695,000

63,695,000

351,730,000

ข้อสรุ ปการดาเนิ นงานใน 2 ระดับ คือ ระดับ 1 ภาพรวมของสานักงาน ก.พ.ร. และ
ระดับ ที่ 2 การวิเคราะห์ระบบย่อยต่างๆ ของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อลดช่ องว่างที่จะพัฒนา ของ
ระบบสารสนเทศปั จจุบนั ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อต่าง ๆ คือ
1. “ข้อบกพร่ องปั ญหาและอุปสรรค” ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ที่

ทาให้ตอ้ งพัฒนาระบบอนาคตของกระบวนการทางานทั้ง 11 กระบวนงาน แสดงในตารางที่ 1 หน้า
16-21
2. “ข้อบกพร่ องปั ญหาและอุปสรรค” ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ที่

ทาให้ตอ้ งพัฒนาระบบสารสนเทศอนาคตของระบบสารสนเทศปัจจุบนั แสดงดังนี้
(ก) การวิเคราะห์สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ และความต้องการ
ของ สานักงาน ก.พ.ร. ดังหน้า 22-35 บทสรุ ปด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายดังหน้า 35-52
ด้านบุคลากร ดังหน้า 53 ด้านข้อมูลสารสนเทศ ดังหน้า 53 และด้านการบริ หารจัดการ ดังหน้า 54

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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(ข) ตารางที่ 9 แสดงจุดอ่อนจุดแข็งและปั ญหาทางด้านเทคโนโลยีสารเทศของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาราชการ หน้าที่ 55-64
(ค) ตารางที่ 10 แสดงปั จจัยหรื ออิทธิ พลจากภายนอก ที่สร้ างโอกาส หรื อมี
ผลกระทบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. หน้าที่ 65-67
ดัง นั้นในการปรั บเปลี่ ย นระบบสารสนเทศนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะลดช่ องว่า งที่ จะ
พัฒนาเหล่านี้ เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่เป็ นไปตามความต้องการของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้
การดาเนินงานใน 2 ระดับเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล คือ
ระดับที่ 1 ภาพรวมขอาสานังาาน ง.พ.ร.
การดาเนินงานต้องเป็ นไปดังภาพที่ 23 แผนภาพแสดงขั้นตอนการปรับเปลี่ยน
ก่อนการดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ
1. ทุกหน่วยงานต้องขออนุมตั ิการพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ที่มี
ผลกระทบต่อแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
2. ทุกหน่ วยงานในสานักงาน ก.พ.ร. ร่ วมประชุมหารื อในเรื่ องข้อมูล
(Data : ภาพ ตัวหนังสื อ เสี ยง วิดิทศั น์) สารสนเทศ (Information :
รายงานที่ พิ ม พ์ ล งกระดาษ หรื อแส ดงบนหน้ า จอ ซึ่ งอาจ
ประกอบด้วยภาพ ตัวหนังสื อ เสี ยง วิดิทศั น์ ) ที่ มีความจาเป็ นต่อ
กระบวนการทางานปั จจุบนั และอนาคต เพื่อมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
ข้อ มู ล (อาจเป็ นบุ ค ลากร หรื อผู ้บ ริ หารภายใน หรื อภายนอก
สานัก งาน ก.พ.ร. ) ที่ มีและไม่มี อยู่ใ นระบบสารสนเทศปั จจุ บัน
มอบหมาย 3 สถานะด้วยกันคือ
(1) สิ ทธิในการใช้งานหรื อดู (View/Report)
(2) สิ ทธิในการปรับปรุ งแก้ไข (Update)
(3) สิ ทธิในการลบ (Delete)
กรณี เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก และ
อาจต้องทาข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ให้ทาการมอบหมายเพื่อให้เกิด
ความร่ วมมือนั้น เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปแจ้งทางผูพ้ ฒั นาระบบสารสนเทศ
1

ภาพที่ 23 แผนภาพแสดงขั้นตอนการปรับเปลี่ยนภาพรวมของสานักงาน ก.พ.ร.

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
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1
เริ่ มดาเนินการตามแผนพัฒนาฯ
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล หรื อสารสนเทศในข้อ 2 ต้องเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล แก่
ผูพ้ ฒั นาระบบที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรื อสารสนเทศนั้น และเป็ นผู ้
ทดสอบระบบและให้ความเห็ น ต่ า งๆที่ เ กี่ ยวข้อ งกับ ข้อ มู ล หรื อ
สารสนเทศนั้น โดยการเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ดของการให้ขอ้ มูล และ
การทดสอบระบบเป็ นไปตามตารางที่ 17

ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับระบบสารสนเทศใดต้องทดสอบการใช้งานระบบ
สารสนเทศนั้น และให้ความคิดเห็นกลับเพื่อให้ทางกรรมการตรวจ
รับฯรับทราบและใช้เป็ นเกณฑ์ในการรับงาน
ปรับเปลี่ยนระบบเดิมเป็ นระบบใหม่โดยการทาแบบคู่ขนาน เพื่อให้
มัน่ ใจว่างานที่ได้จากระบบใหม่สามารถทางานได้ทดแทนระบบเดิม
ทั้งหมดก่อนการใช้ระบบไหม่ตามที่กาหนดไว้ในตารางที่ 17
กรณี ที่ตอ้ งมีการเปลี่ยนฮาร์ ดแวร์ ครุ ภณ
ั ฑ์ และซอฟต์แวร์ ให้ทาตาม
ระเบี ยบพัสดุ ให้มีการจัดตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาครุ ภณ
ั ฑ์เป็ นราย
รายการ
กรณี ที่ ต ้อ งมี ก ารให้ ส่ ว นราชการ ส่ ว นจัง หวัด องค์ ก ารมหาชน
ประชาชน ใช้งานระบบใหม่
สิ้นสุดการดาเนินการ

ภาพที่ 23 (ต่ อ) แผนภาพแสดงขั้นตอนการปรับเปลี่ยนภาพรวมของสานักงาน ก.พ.ร.
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ระดับที่ 2 งารวิเคราะห์ ระบบย่อยต่ าา ๆ ขอาสานังาาน ง.พ.ร.
ระบบย่อยต่ าง ๆ ของสานักงาน ก.พ.ร. ที่ต้องมี การปรั บเปลี่ ย นดังแสดงภาพที่ 19
แสดงการจัดกลุ่มของระบบสารสนเทศที่มีในปั จจุบนั ต้องมีการดาเนิ นการการตกลงร่ วมกัน ใน
เรื่ องของผูร้ ับผิดชอบข้อมูล และสารสนเทศ ฟั งก์ชนั่ การทางาน หน้าที่ความรับผิดชอบในรายการ
ย่อยตามระบบปั จจุบนั ที่อยู่ในกลุ่มนั้น เพื่อกาหนดผูร้ ับผิดชอบให้ชดั เจน กาหนดข้อมูลที่ซ้ าซ้อน
ให้ เป็ นข้อมู ล เดี ย ว รวมทั้ง ฟั ง ก์ชั่นการท างานให้มี ค วามชัดเจนและเป็ นเอกภาพ โดยขั้นตอน
การปรับเปลี่ยนระบบย่อยต่าง ๆ ของสานักงาน ก.พ.ร. ก็เป็ นไปเช่นเดียวกับภาพที่ 18 เพียงแต่ตอ้ ง
ทาการตกลงกันในกลุ่มระบบสารสนเทศนั้น ๆ ก่อนทาการดาเนินการตามแผนพัฒนาในตารางที่ 13
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ก. คาศัพท์ ทางเทคนิค
1. Cloud Computing (การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ) 10-13
Cloud Computing หรื อ การประมวลผลแบบกลุ่ มเมฆ เป็ นการให้บ ริ การ Services หรื อ
Application กับผูใ้ ช้ผา่ นระบบอินเทอร์ เน็ต ลักษณะการทางานเป็ นการทางานร่ วมกันของคอมพิวเตอร์
หลายตัวจนเป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การจะแบ่งปั นทรัพยากรให้กบั ผูต้ อ้ งการใช้
งานนั้น โดยที่ผใู ้ ช้ระบบไม่ตอ้ งมีทรัพยากรสู ง ใช้เพียงเว็บบราวเซอร์ เท่านั้น
แกนหลักของโครงสร้าง Cloud คือ เวอร์ ชวลไลเซชัน่ (Virtualization) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้เวอร์ ชวลเซิ ร์ฟเวอร์ ในดาต้าเซนเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่ จาเป็ นต้องมีการลงทุนและการบารุ งรักษาที่
สู ง ในส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ แต่ ก็ มี ข ้อ ดี คื อ เป็ นการใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกัน ส าหรั บ การประมวลผลและ
Application ที่มีขนาดใหญ่
วิธีการประมวลผลแบบกลุ่ มเมฆ จะอิ งกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยผูใ้ ช้สามารถระบุ
ความต้องการไปยังซอฟต์แวร์ ของระบบฯ จากนั้นซอฟต์แวร์ จะร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและ
บริ การให้ตรงกับความต้องการผูใ้ ช้ ทั้งนี้ ระบบสามารถเพิ่มและลดจานวนของทรัพยากร รวมถึงเสนอ
บริ การให้พ อเหมาะกับความต้องการของผูใ้ ช้ได้ตลอดเวลา โดยที่ ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องทราบเลยว่าการ
ทางานหรื อเหตุการณ์เบื้องหลังเป็ นเช่นไร
การบริ การบนระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆสามารถ แบ่งรู ปแบบของชั้น ดังนี้
1) การให้ บ ริ การซอฟต์ แ วร์ หรื อ Software as a Service (SaaS) จะให้ บ ริ การการประมวลผล
แอปพลิเคชันที่แม่ข่ายของผูใ้ ห้บริ การ และเปิ ดให้การบริ การทางด้านซอฟต์แวร์ ต่างๆ
2) การให้ บ ริ การแพ ลตฟอร์ ม หรื อ Platform as a Service (PaaS) เป็ น การประมวลผล ซึ่ งมี
ระบบปฏิบตั ิการ และการสนับสนุนเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาร่ วมด้วย
3) การให้บริ การโครงสร้ างพื้นฐาน หรื อ Infrastructure as a Service (IaaS) เป็ นการให้บริ การเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐาน มีประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจานวนมาก
4) บริ การระบบจัดเก็บข้อมูล หรื อ Data Storage as a Service (dSaaS) ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาด
ใหญ่ไม่จากัด รองรับการสื บค้นและการจัดการข้อมูลขั้นสู ง
5) บริ ก ารร่ ว มรวมล าดั บ ความเชื่ อ มโยง หรื อ Composite Service (CaaS) คื อ ส่ ว นท าหน้ า ที่ ร วม
โปรแกรมประยุก ต์ หรื อจัดล าดับ การเชื่ อมโยงแบบ workflow ข้ามเครื อข่ าย รวมถึ งการจัดการ
ด้านความปลอดภัย
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โดยระบบการประมวลผลแบบกลุ่ มเมฆในภาครั ฐ จะสามารถลดช่ องว่างในการเข้าถึ ง
เทคโนโลยี ในการด าเนิ น งานของภาครั ฐ ได้ จะช่ ว ยให้ ก ารบริ ก ารต่ อ หรื อ Government to Citizen
(G2C) ภาคธุ ร กิ จ หรื อ Government to Business (G2B) ภาคราชการ หรื อ Government to Employee
(G2E) และภาครัฐ หรื อ Government to Government (G2G) ด้วยกัน มีการบริ การที่ มีความรวดเร็ วมาก
ขึ้น
รู ปแบบระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในภาครัฐ
1) สาหรับงานทัว่ ไป ที่ สามารถเปิ ดเผยข้อมูลออกสู่ สาธารณะได้ โดยมี ผูใ้ ห้บริ การเป็ น
ผูด้ ูแลระบบ
2) ระบบรัฐบาลระบบรัฐบาลแบบกลุ่มเมฆ (เปิ ด) สาธารณะ (Government Public Cloud)
จะ ใช้ เป็ น ท างเลื อ ก แ บ บ ก ลุ่ ม เม ฆ ปิ ด ส่ ว น ต น (Government Private Cloud Dedicated) จ ะ มี
ความคล้ า ยกับ ระบบรั ฐ บาลแบบกลุ่ ม เมฆ (ปิ ด) ส่ ว นตัว (Government Private Cloud) ซึ่ งใช้ เป็ น
ทางเลื อ กเฉพาะงานภายในกลุ่ ม ขององค์ ก รนั้ นๆ จะไม่ เปิ ดเผยข้ อ มู ล ออกสู่ สาธารณะ โดยมี
ผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูด้ ู แลระบบ แต่ศูนย์ขอ้ มู ลจะตั้งอยู่ในประเทศของรั ฐที่ เป็ นผูใ้ ช้ระบบ เนื่ องจากการ
ป้ องกันปั ญหาด้านความปลอดภัยในความเป็ นส่ วนตัว
3) ระบบรั ฐบาลแบบกลุ่ ม เมฆส่ วนตนเฉพาะ (Government Private Cloud Self Hosted)
เป็ นการสร้ างพื้ น ที่ ระบบของตนเอง ขึ้ นเป็ นเจ้าของ ซึ่ งวิธี ก ารนี้ จะได้ระบบตามความต้องการของ
ภาครัฐเอง
4) ระบบรั ฐ บาลแบบกลุ่ ม เมฆส่ ว นตนเอง (Government Private Cloud Hosted) ระบบ
และแบนด์วดิ ท์จะเป็ นของภายในประเทศทั้งหมด รัฐเป็ นผูด้ ูแลบริ การเอง
2. Big Data (ข้ อมูลขนาดใหญ่ ) 14-16
Big Data หรื อ ข้อมูลขนาดใหญ่ คือ การนาข้อมูลที่มีปริ มาณและความซับซ้อนมาก ๆ มา
ผ่านการประมวลผล การวิเคราะห์ และแสดงผลด้วยวิธีที่ เหมาะสม เพื่ อนาข้อมู ลเหล่ านี้ มาใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์ทางธุ รกิจ
แนวโน้มของชุ ดข้อมูลต่าง ๆ จะใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ ซึ่ งเป็ นผลจากสารสนเทศเพิ่มเติมที่ได้มา
จากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลชุดใหญ่ชุดเดียวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน เทียบกับชุดข้อมูลย่อย ๆ หลายชุดที่
แยกจากกันที่ มีขนาดรวมกันแล้วเท่ากัน สิ่ งนี้ ทาให้ความเชื่ อมโยงถู กค้นพบได้ เพื่อหาแนวโน้มทาง
ธุ ร กิ จ อาทิ เช่ น ตัด สิ นคุ ณ ภาพของงานวิ จ ัย ป้ อ งกัน โรค วิ เคราะห์ ก ารอ้า งอิ ง กฎหมาย ต่ อ สู ้ ก ับ
อาชญากรรม และบอกสภาพการจราจรตามเวลาจริ ง เป็ นต้น
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จะเห็ นได้ว่าในยุค ปั จจุบ นั มี การใช้อุป กรณ์ ป ระเภทสมาร์ ท โฟนและแท็บเลทกันอย่าง
แพร่ หลาย มี Application ที่ถูกพัฒนามาเพื่อสนับสนุน Platform ดังกล่าวมากมาย รวมถึ งความนิ ยมใน
การใช้ Social Network และการท าธุ รกิ จหรื อธุ รกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ทาให้มีข ้อมู ลเกิ ดขึ้ นในระบบ
ออนไลน์เหล่านี้ เป็ นจานวนมาก และอยูใ่ นรู ปแบบ Unstructured การจัดการกับข้อมูลจานวนมากและ
เกิดขึ้นตลอดเวลาประเภทนี้ ไม่สามารถทาได้ดว้ ยวิธีการจัดเก็บไว้ใน Database รู ปแบบเดิม ๆ ได้ดี หรื อ
ถ้าทาได้ก็ไม่สะดวกสบายนัก และการจะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ยาก ดังนั้นองค์กรต่างๆ ส่ วนมากจึง
มักจะมีแต่การจัดเก็บสะสมไปเรื่ อยๆแต่ไม่ได้มีการนามาใช้งานใดๆ สุ ดท้ายก็เป็ นเหมือนขยะกองโต
ขององค์กร ที่สิ้นเปลื องทรัพยากรในการเก็บรักษาหรื อไม่ก็ถูกปล่อยให้สูญหายไปอย่างไร้ค่า ทั้งที่จริ ง
แล้ว ถ้ามีการจัดเก็บและนามาวิเคราะห์ ให้ดี จะพบว่าข้อมู ลเหล่ านี้ เปรี ยบเสมื อนขุมทรัพย์ที่จะทาให้
ธุ รกิ จเติ บโตได้อย่างมาก เพราะอุ ดมไปด้วยข้อมู ลที่ หลากหลาย สามารถนามาสร้ างมู ลค่าเพิ่มให้กบั
องค์กรได้ในหลายๆ มุมมอง รวมถึงสามารถนาข้อมูลที่ ได้มาใช้เพื่อการป้ องกันหรื อปิ ดช่องโหว่ที่มีอยู่
ในทั้งระบบออนไลน์และระบบภายในขององค์กรได้ และหากมีเครื่ องมือที่เหมาะสมก็ยิ่งจะช่วยให้การ
นาข้อมู ลออนไลน์ มาใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จนั้นเกิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล จนสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ดียงิ่ ขึ้น ทาให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ สามารถมองเห็นในสิ่ งที่คู่แข่งยังมองไม่เห็นหรื อ
ไม่ได้ใส่ ใจที่จะนามาใช้ ทาให้องค์กรของเราได้เปรี ยบหรื อมีความเหนือชั้นกว่าในการดาเนิ นธุ รกิจ และ
มี โอกาสประสบความส าเร็ จมากกว่า ยกตัวอย่างบริ ษ ัท ที่ นา Big Data เข้ามาใช้งานและสร้ างความ
เติ บ โตให้ อ งค์ ก รจนประสบความส าเร็ จ จนสามารถอยู่ ใ นกลุ่ ม ผู ้น าของธุ ร กิ จ อาทิ เช่ น Google,
Facebook,Twitter,Yahoo เป็ นต้น
Big data คือ ข้อมูลที่มีลกั ษณะสาคัญ 3 ข้อคือ
ปริ ม าณข้อมู ล (Volume) : ข้อมู ล มี ป ริ ม าณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้ น ไป จนท าให้
การจัดเก็บในรู ปแบบฐานข้อมูลเดิมๆ ทาได้ยากอีกทั้งยังไม่สามารถจัดเก็บได้หมด
ความหลากหลายของข้อมูล (Variety) : ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น
 Structure: Relational database
 Semi-Structure: XML Data files
 Quasi-Structure: Text Document
 Unstructured: Image and Video
3) ความเร็ วในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (Velocity) : ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และรวดเร็ ว ซึ่ งมักจะเป็ นข้อมูลประเภท “Real-Time” เช่ นข้อมูลจาก Social Media ข้อมูล Transaction
ทางการเงินต่าง ๆ
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ตัวอย่างของ Big Data เช่ น ปูมบันทึกการใช้งานเว็บ, RFID, เครื อข่ายเซ็ นเซอร์ , เครื อข่าย
สังคม, ข้อมูลสังคม (social data) , เอกสารและข้อความบนอินเทอร์ เน็ต, การทาดัชนีคน้ หาอินเทอร์ เน็ต,
บัน ทึ ก การโทรศัพ ท์ , ดาราศาสตร์ , วิท ยาศาสตร์ ส ภาพอากาศ, จี โนมิ ก ส์ , การวิจยั ทางชี ว ธรณี เคมี
ชีววิทยา และการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ ที่ซบั ซ้อนและมักจะข้ามสาขา, การสอดส่ องทางการทหาร, เวช
ระเบียน, คลังภาพถ่าย, คลังภาพเคลื่อนไหว, และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่
3. ASP (Active Server Page) 17-19
ASP ย่อ มาจาก Active Server Page คื อ เทคโนโลยีส าหรั บ การพัฒ นาเว็บ ไซต์ เว็บ แอป
พลิเคชัน (Web Application) และเว็บเซอร์ วิส (Web Service) พัฒนาโดยบริ ษทั ไมโครซอฟท์ โดย ASP
เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Microsoft Internet Information Server (IIS) ซึ่ งถู กออกแบบมาให้ง่ายต่อการพัฒนา
แอปพลิเคชันผ่านเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server)
สาหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ ASP นั้นใช้ภาษาสคริ ปต์ VBScript, JScript หรื อ PerlScript ใน
การเขียน โดยเว็บเพจที่ใช้ ASP เขียน จะระบุเป็ นตระกูลไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .asp ซึ่ ง ASP ยังสามารถใช้
เขี ยนเพื่อควบคุ มฐานข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน ODBC, ADO, DAO, JET และอื่น ๆ เมื่อมีการเรี ยกใช้งานจาก
เบราว์เซอร์ ไฟล์เอกสาร ASP ก็จะถู กแปลโดย Server Interpreter แล้วส่ งผลที่ได้ส่งกลับไปเป็ นภาษา
HTML ให้ เบราว์เซอร์ ที่ เรี ย กดัง กล่ าว เนื่ อ งจาก ASP สามารถรองรั บ ได้ห ลายภาษา เช่ น VBScript,
Jscript, Perl และภาษาสคริ ป ต์อื่น ๆ ดังนั้น นัก พัฒ นาเว็บ ไซต์จึง ไม่ มี ค วามจาเป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ ห รื อ
ต้องศึกษาในทุกภาษาเนื่ องจาก ASP ได้ถูกออกแบบมาให้ข้ ึนกับความรู ้ ของนักพัฒนาเว็บไซต์นนั่ เอง
การทางานของโปรแกรม ASP นั้นจะท างานอยู่ที่ฝั่งของ Server เท่ านั้น เราจึ งเรี ยกว่าเป็ นการท างาน
แบบ Server Side ซึ่ งจากการทางานทางฝั่ง Server ของ ASP นั้น ทาให้ Web Browser ของฝั่ง Client จะ
ทาหน้าที่เพียงรับผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานทางฝั่ง Server เท่านั้น
4. API (Application Programming Interface) 20,21
เอพีไอ (API) หรื อ ส่ วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ คือ โปรแกรมหรื อชุ ดคาสั่ง กลุ่ม
ของฟั ง ชั่น ขั้น ตอน คลาส (Class) หรื อช่ อ งทางส าหรั บ การเชื่ อ มต่ อระหว่า งซอฟต์แ วร์ (Software,
Application) หนึ่ งไปยัง อี ก ซอฟต์ แ วร์ ห นึ่ ง ทั้ง นี้ ยัง รวมถึ ง การเชื่ อ มต่ อ ระหว่า ง Application ไปยัง
เว็บไซต์และ Application กับระบบปฏิ บตั ิการด้วย วัตถุ ประสงค์ก็เพื่อการเข้าถึงข้อมูลหรื อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่าง Application นัน่ เอง ซึ่ งมักจะถู กจัดทาให้อยู่ในรู ปแบบ Syntax หรื อ Element ที่สามารถ
นาไปใช้ได้อย่างสะดวกสบาย โดย เอพีไอ (API) จะแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทดังนี้
1) เอพีไอที่ข้ ึนกับภาษา (language-dependent API) คือ เอพีไอ ที่สามารถการเรี ยกใช้จาก
โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาเพียงภาษาใดภาษาหนึ่ง
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2) เอพีไอที่ไม่ข้ ึนกับภาษา (language-independent API) คือ เอพีไอ ที่สามารถเรี ยกได้จาก
โปรแกรมหลาย ๆ ภาษา
ประโยชน์ ข องเอพี ไ อ (API) คื อ ท าให้ ส ามารถรั บ ส่ งข้ อ มู ล ข้ า ม Server ได้ โดยไม่
จาเป็ นต้องเข้าหน้าเว็บหลัก ก็สามารถขอข้อมูลของเว็บหลักได้ จากเว็บที่ดึง API
5. IVR (Interactive Voice Response)
IVR คื อ ระบบที่ อ าศั ย ระบบโทรศัพ ท์ เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารระหว่ า งคนกั บ
คอมพิวเตอร์ ในกรณี ที่คนไม่สามารถสื่ อสารด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออินเตอร์ เน็ตได้ โดยระบบนี้ จะ
มีการโต้ตอบกับผูท้ ี่ โทรเข้ามาด้วยเสี ยง และผูท้ ี่โทรเข้ามาสามารถสั่งการ หรื อขอรับบริ การกับระบบ
โดยกดปุ่ มตัวเลขบนหน้าปั ดโทรศัพท์บา้ น หรื อโทรศัพท์มือถื อปกติที่ไม่จาเป็ นต้องเป็ น Smart Phone
และสามารถใช้ระบบนี้ ในการสารวจความคิดเห็น หรื อให้แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตได้ ในกรณี ที่ผู ้
ที่โทรเข้ามาไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์ เน็ตได้ โดยข้อมูลในการตอบแบบสารวจนั้นสามารถเข้าไป
บันทึกไว้ในฐานข้อมูลที่ได้เตรี ยมไว้ในการนาไปวิเคราะห์ผลสารวจได้โดยไม่ตอ้ งกรอกอีกครั้ง
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ข. การสรรหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารรวมทั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครื อข่ าย
การสรรหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครื อข่ายต้องเป็ นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2547 เรื่ อง “หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิ บ ัติ ก ารจัด หาระบบคอมพิ วเตอร์ ข องรั ฐ ” ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2444 เรื่ อ ง
“แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของรัฐ” ตาม โดยโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ
รัฐ หรื อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ครอบคลุ มถึ งการจัดซื้ อ การจ้าง
การจ้า งที่ ป รึ ก ษา การจ้า งออกแบบและควบคุ ม งาน และการเช่ า คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ เชื่ อ มโยง
ซอฟต์แวร์ ระบบต่ างๆ โปรแกรมประยุก ต์ ระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ วเตอร์ และการสื่ อ สาร ตลอดจน
อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ อื่ น ใดที่ มี ล ัก ษณะเป็ นครุ ภ ัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามที่ หน่ ว ยงานกลาง
(กรมบัญชี กลาง สานักงบประมาณ หรื อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) กาหนด โดย
ครอบคลุมการจัดหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของส่ วนราชการ ที่ใช้เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เอกสารอ้างอิง
1) มติ ค ณะรั ฐ มนตรี วัน ที่ 23 มี น าคม 2547 เรื่ อง “หลัก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บ ัติ ก ารจัด หา
ระบบคอมพิวเตอร์ ของรัฐ” ตามหนังสื อสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/4956
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2447
2) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤษภาคม 2444 เรื่ อง “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ
รัฐ” ตามหนังสื อสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0404/13176 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม
2444
3) “เกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพื้นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2558” ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
http://www.mict.go.th/assets/portals//1files/download/580219_Spec_กลาง_2558_Full_18022558P.pdf
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ค. ร่ างขอบเขตข้ อกาหนดการจัดซื้อจัดจ้ าง (TOR)
ที่ ปรึ กษาฯ ขอนาเสนอร่ างขอบเขตข้อกาหนดการจัดซื้ อจัดจ้าง (Term of Reference: TOR) โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของ สานักงาน ก.พ.ร. จานวน 5 โครงการเพื่อให้ทางสานักงาน ก.พ.ร. ใช้เป็ นแนวทางในการ
เป็ นขอบเขตข้อกาหนดการจัดซื้อจัดจ้างสาหรับโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ เพื่อให้บรรลุตาม ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย/
เป้ าประสงค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยร่ างขอบเขตข้อกาหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ มีดงั นี้
ค.1 ร่ างขอบเขตข้อกาหนดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พร้อมซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์ สนับสนุ นการทางานของผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ ของสานักงาน ก.พ.ร. (เพื่อจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์สาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานภายในสานักงาน ก.พ.ร.)
ค.2 ร่ างขอบเขตข้อ ก าหนดโครงการจัด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ ายและซอฟต์แ วร์ ส าหรั บ การ
ประมวลผลแบบเสมื อ น (เพื่ อ จัด หาอุ ป กรณ์ ค อมพิ วเตอร์ แ ม่ ข่ ายแบบเสมื อ น รองรั บ โครงการการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานภายในสานักงาน ก.พ.ร.)
ค.3 ร่ างขอบเขตข้อกาหนดการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการบูรณาการและรักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ สานักงาน ก.พ.ร. (เพื่อจัดหาอุปกรณ์เชื่ อมโยงเครื อข่าย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครื อข่ายและ
เครื อข่ายไร้สาย เป็ นการป้ องกันระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และป้ องกันระบบฐานข้อมูลจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สร้าง
ความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลรวมทั้งตรวจสอบการใช้งานและเก็บเป็ นหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550)
ค.4 ร่ า งขอบเขตข้อ ก าหนดการจัด ซื้ อ จัด จ้างโครงการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของ
สานักงาน ก.พ.ร. ประจาปี พ.ศ. 2559-2561(เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน ก.พ.ร. ให้เป็ นไปตาม
แผนพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ ป รับเปลี่ ยนเป็ น 3 ระบบ คื อ ระบบ Modern Office, OPDC Intelligence
System, Monitoring)
ค.4.1 โครงการ Modern Office (Implementation Services & Software)
ค.4.2 โครงการ OPDC Intelligence System (Implementation Services & Software)
ค.4.3 โครงการ KPI Monitoring (Implementation Services & Software)
ค.5 ร่ างขอบเขตข้อกาหนดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างที่ปรึ กษาด้าน ICT ของสานักงาน ก.พ.ร.
ประจาปี พ.ศ. 2559-2561 (เพื่อควบคุมการดาเนินงานโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2559-2561 ดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ)

…………………………………………………….
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ค.1 ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ พร้ อมซอฟต์ แวร์ ลขิ สิ ทธิ์สนับสนุน
การทางานของผู้บริหารและเจ้ าหน้ าทีข่ องสานักงาน ก.พ.ร.
รายละเอียดตามข้ อกาหนดของงาน (Terms of Reference: TOR)
1. ความเป็ นมา
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้มี ก ารติ ด ตั้ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ อาทิ
เครื่ องพิมพ์ เครื่ องสแกนเนอร์ และเครื่ องสารองไฟ เป็ นต้น เพื่อใช้สาหรับการปฏิบตั ิงานประจาวันของ
ผูบ้ ริ หาร ผูป้ ฏิ บตั ิงาน ภายในสานักงาน ก.พ.ร. แต่โดยที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ที่ใช้งานอยูใ่ น
ปั จจุบนั มีการจัดซื้ อหลายช่วง โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกิ น
กว่า 5 ปี ที่เสื่ อมสภาพ หมดประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน ไม่คุม้ ค่ากับการซ่ อมแซม สานักงาน ก.พ.ร. จึงมี
ความจาเป็ นต้องจัดซื้ อเครื่ องใหม่เพื่อทดแทนเครื่ องดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสานักงาน ก.พ.ร. ที่มี
อายุการใช้งานเกิน 5 ปี
ลาดับ
รายการ
จานวน
วันทีจ่ ดั ซื้อ
หมายเหตุ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ้คพร้ อมสิทธิการใช้ งานโปรแกรมระบบปฏิบัตกิ ารและโปรแกรมสานักงาน
1 Toshiba รุ่ น Satellite Pro300
27 รายการ 25/11/51 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
2 Asus รุ่ น N81V
38 รายการ 29/09/52 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
3 HP รุ่ น Compaq 2230s
2 รายการ
29/09/52 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
รวม 67 รายการ
เครื่ องพิมพ์ (Printer) เครื่ องสแกนเนอร์ (Scanner) เครื่ องโปรเจ็คเตอร์ (Projector)
เครื่ องพิมพ์ขาวดา1
HP LASERJET 1200
2 รายการ
01/06/47 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
2 HP LASER 2200 D
1 รายการ
01/06/47 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
3 HP LASERJET 1015
7 รายการ
24/01/48 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
4 HP LASERJET 3380 (All-in-One)
1 รายการ
04/10/48 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
5 FUJI XEROX รุ่ น Docuprint 255
2 รายการ
11/11/48 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
6 HP LASERJET 1320N "O5928A"
1 รายการ
15/11/48 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
7 HP LASERJET 5200n
1 รายการ
13/10/49 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
8 HP LaserJet (P3005n, 5200tn (A3))
4 รายการ
16/11/50 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
9 Samsung ML-4551ND
2 รายการ
16/10/51 อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)
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ลาดับ
รายการ
10 Samsung (ML-2855ND, ML-4551ND)
รวม
เครื่ องพิมพ์ สี
1 HP รุ่ น 5652
2 HP รุ่ น Officejet G55
3 HP รุ่ น 970CXI
4 HP รุ่ น 9860
5 Brother รุ่ น MFC-5890CN
6 HP CP1515n
รวม
เครื่ อง Scanner
1 Fujitsu รุ่ น F4530-1C
2 Fujitsu รุ่ น F1-4530C
3 Fujitsu รุ่ น F1-5015C
4 HP SCANJET 5590
5 HP SCANJET 8270
6 Fujitsu รุ่ น fi-6230
รวม
เครื่ อง Projector
1 NEC M300XG
2 NEC M300X
3 Sony VPL-CX120
4 Gygar (4,000)
รวม

จานวน
9 รายการ
30 รายการ

วันทีจ่ ดั ซื้อ
21/10/52

หมายเหตุ
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5

4 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
2 รายการ
5 รายการ
1 รายการ
14 รายการ

18/11/46
01/07/47
01/07/47
28/12/48
29/09/53
28/10/53

อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5

1 รายการ
1 รายการ
2 รายการ
3 รายการ
5 รายการ
2 รายการ
14 รายการ

11/11/48
16/03/49
13/10/49
28/09/50
25/11/51
16/09/52

อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5

1 รายการ
1 รายการ
1 รายการ
3 รายการ
6 รายการ

12/12/54
20/07/55
26/11/50
29/09/52

อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5
อายุการใช้งานเกินกว่า ปี 5

จากการวิเคราะห์ พบว่า สานักงาน ก.พ.ร. ควรจะดาเนิ นการจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทดแทนเครื่ องที่เสื่ อมสภาพ เป็ น 3 ช่วง (Phase) ดังนี้
ปี ที่

1

รายการทีต่ ้ องจัดซื้อทดแทน
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ พร้อมสิ ทธิ
การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและ
โปรแกรมสานักงาน
2. เครื่ องพิมพ์ขาวดาแบบเครื อข่าย
3. เครื่ องพิมพ์สี

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จานวน

วงเงิน (บาท)

27 รายการ
3,350,000
10 รายการ
5 รายการ
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ปี ที่

2

3

รายการทีต่ ้ องจัดซื้อทดแทน
4. เครื่ องสแกนเนอร์
5. เครื่ องโปรเจ็คเตอร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ พร้อมสิ ทธิ
การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและ
โปรแกรมสานักงาน
2. เครื่ องพิมพ์ขาวดาแบบเครื อข่าย
3. เครื่ องพิมพ์สี
4. เครื่ องสแกนเนอร์
5. เครื่ องโปรเจ็คเตอร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ พร้อมสิ ทธิ
การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและ
โปรแกรมสานักงาน
2. เครื่ องพิมพ์ขาวดาแบบเครื อข่าย
3. เครื่ องพิมพ์สี
4. เครื่ องสแกนเนอร์
5. เครื่ องโปรเจ็คเตอร์
รวม

จานวน
5 รายการ
2 รายการ

วงเงิน (บาท)

20 รายการ
10 รายการ
5 รายการ
5 รายการ
2 รายการ

2,595,000

20 รายการ
10 รายการ
4 รายการ
5 รายการ
2 รายการ
131 รายการ

2,595,000

8,540,000

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ จัด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ อาทิ เครื่ อ งพิ ม พ์ เครื่ อ ง
สแกนเนอร์ และเครื่ องสารองไฟ เป็ นต้นทดแทนเครื่ องเดิม
2.2 เพื่อจัดหาครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ สาหรับใช้ในการปฏิบตั ิงานประจาวันเพิม่ เติม
2.3 เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานภายในสานักงาน ก.พ.ร.
3. ระยะเวลาดาเนินการ
แบ่งการจัดซื้ อเป็ น 3 ช่วง (Phase) ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
4. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดซื้ อ เป็ นจานวนเงิน 8,540,000 บาท (แปดล้านห้าแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน)
5. คุณลักษณะเฉพาะของครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
อ้างอิงจาก “เกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพื้นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ.
2558” จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)
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ค.2 ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายแบบเสมือน
รายละเอียดตามข้ อกาหนดของงาน (Terms of Reference: TOR)
1. ความเป็ นมา
สานักงาน ก.พ.ร. ได้มี การติ ดตั้งอุ ป กรณ์ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ณ ห้องเซิ ร์ฟ เวอร์ (Server
Room) บริ เวณ ห้องกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานเลขาธิ การ ชั้น 2 อาคารสานักงาน ก.พ.ร.
เพื่ อ สนับ สนุ น การท างานของระบบงานสารสนเทศที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. พัฒ นาขึ้ น ใช้ ง านภายใน
สานักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย ระบบ e-Office ระบบอินทราเน็ต ระบบ EIS เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมี
เครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ายส าหรั บ งานอื่ น ๆ เช่ น Anti Virus Server, DNS Server, Backup Server เป็ น
ต้น อย่างไรก็ตาม สานักงาน ก.พ.ร. ยังมีระบบงานสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นเพื่อสนับสนุนงานด้านอื่น ๆ ที่
ติ ด ตั้ งใช้ ง านนอกส านั ก งาน ก.พ.ร. อาทิ ระบบ GSMS ติ ด ตั้ งที่ KCS ภายใต้ ค วามดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง ระบบ e-Sar Card ติ ดตั้ง ที่ ห้ อง Data Center ของส านัก งานรัฐบาลอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่ งเป็ นการใช้บริ การคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบเสมือน สาหรับหน่วยงานรัฐ ที่
เรี ยกว่า Government Cloud หรื อ G-Cloud
ในส่ ว นของอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยนั้ น มี ก ารใช้ ง านมาตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2549 และ
ถึงแม้วา่ จะมีการบารุ งรักษามาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์แม่ข่ายก็เริ่ มเสื่ อมสภาพ และลิขสิ ทธิ์
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการก็มีความล้าสมัย จึงเห็ นควรจัดซื้ ออุปกรณ์ แม่ข่ายทดแทนอุปกรณ์ เดิม ทั้งนี้
จะต้องคานึงด้วยว่า ระบบงานสารสนเทศที่ใช้งานอยูน่ ้ นั มีความจาเป็ นต้องปรับปรุ งหรื อพัฒนาใหม่ดว้ ย
ดังนี้ อุปกรณ์ เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายที่จะจัดซื้ อจึงเป็ นไปตามโครงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ค.5.1 – ค.5.2 ที่ที่ปรึ กษาฯ เสนอ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ จัด หาอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยแบบเสมื อ น เพื่ อ รองรั บ โครงการพัฒ นา
ระบบงานสารสนเทศ ค.5.1 – ค.5.2 ที่ที่ปรึ กษาฯ เสนอ
2.2 เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการทางานภายในสานักงาน ก.พ.ร.
3. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดซื้ อในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
4. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดซื้ อ เป็ นจานวนเงิน 35,950,000 บาท (สามสิ บห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)
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ตารางที่ 1 รายการอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบเสมือน
รายการ
อุปกรณ์
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
1
ตู ้ Blade Enclosure
2
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบ
Blade Server สาหรับสนับสนุน
การทางานของ สานักงาน ก.พ.ร.
3
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสาหรับ
เป็ น Cloud System Management
Server
4
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสาหรับ
เป็ น Backup Server
5
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ SAN
Switch
6
ระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายนอก
(SAN Storage)
7
ระบบสารองและกูค้ ืนข้อมูลแบบ
Disk to disk พร้อมซอฟต์แวร์
สารองข้อมูล
8
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการเสมือน
(per processor license)
9
ซอฟต์แวร์บริ หารจัดการ
ระบบปฏิบตั ิการเสมือน
10
ซอฟต์แวร์สาหรับบริ หารจัดการ
ระบบ Cloud System
(per server license)
11
อุปกรณ์ Network Switch สาหรับ
Data Center
12
ตู ้ Rack และอุปกรณ์ต่อพ่วง
13
ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จานวน

ราคาต่ อหน่ วย

ราคารวม

1
10

1,300,000
400,000

1,300,000
4,000,000

3

600,000

1,800,000

1

500,000

500,000

2

400,000

800,000

1

4,900,000

4,900,000

1

1,400,000

1,400,000

20

150,000

3,000,000

1

330,000

330,000

10

120,000

1,200,000

2

650,000

1,300,000

1
1

70,000
300,000

70,000
300,000
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รายการ
14

อุปกรณ์
การฝึ กอบรม (คน)

จานวน
5

ราคาต่ อหน่ วย
10,000

ราคารวม
50,000
20,950,000

1 รายการ

8,000,000

8,000,000

1 รายการ

7,000,000

7,000,000

ราคารวม
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
1
ระบบ Virtualization
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
11
อุปกรณ์ Load Balance สาหรับ
อุปกรณ์หลัก เช่น Core Switch ,
Firewall
ราคารวม

35,950,000

ข้ อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
1. ตู้ Blade Enclosure จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.1. รองรับ Blade Server จานวนไม่นอ้ ยกว่า 16 server ภายในตู ้ Blade
1.2. มี Management Module จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ชุด และสามารถทางานแบบ Redundant ได้
1.3. มีแหล่งจ่ายไฟและพัดลมแบบ Redundant และเสนอเต็มจานวนที่ตู้ Blade Enclosure รองรับได้
สู งสุ ด โดยจะต้องรองรับการถอดเปลี่ยนแบบ Hot Plug หรื อ Hot Swap ได้
1.4. รองรับการใส่ Interconnect Module ได้รวมสู งสุ ดจานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วย
1.5. มี Ethernet Module จานวนอย่า งน้ อ ย 2 ชุ ด โดยแต่ ล ะชุ ด มี Downlink Port แบบ 10GE หรื อ
ดี กว่า สาหรั บเชื่ อมต่อเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ข่ายภายในตู ้ จานวนไม่น้อยกว่า 16 ports และมี
Uplink Port แบบ 10GE หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ports และ แบบ Gigabit Ethernet หรื อ
ดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ports เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
1.6. มี Fiber Channel Module จานวนอย่างน้อย 2 ชุ ด โดยแต่ ล ะชุ ดมี Downlink Port แบบ 8Gbps
FC หรื อดี กว่า สาหรับเชื่ อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายภายในตู ้ จานวนไม่น้อยกว่า 16 ports
และมี Uplink Port แบบ 8Gbps FC หรื อ ดี ก ว่า จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า 8 ports เพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กับ
อุปกรณ์ภายนอก
1.7. มีซอฟต์แวร์ สาหรับบริ หารจัดการ ดูแลระบบ (System Health) เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและ
ระบบหน่ วยจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เสนอ โดยจะต้ อ งสามารถท า Server Profile และ Storage
Provisioning ได้ และสามารถ integrate เข้ากับ ซอฟต์แวร์ บ ริ หารจัดการอื่ น ๆ เช่ น Microsoft
System Center, VMWare VCenter, Red Hat Linux Virtualization ได้เป็ นอย่างน้อย
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2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายแบบ Blade Server สาหรั บสนั บสนุ นการทางานของสานั กงาน ก.พ.ร.
จานวน 10 ชุด แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
2.1 มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel Xeon แบบ 10-core หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วย
แต่ละหน่วยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.0 GHz
2.2 มีหน่วยความจาหลักแบบ DDR4 หรื อดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 128 GB
2.3 มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วย แต่ละหน่วยมีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 300 GB และมีความเร็ วจานแม่เหล็กไม่นอ้ ยกว่า 10,000 RPM
2.4 มี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
2.5 มี Fiber Channel Interface แบบ 8 Gbps หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
2.6 มีระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 2012 Server Standard Edition หรื อดีกว่า พร้อมลิขสิ ทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
3. ระบบหน่ ว ยจั ด เก็บ ข้ อ มู ล ภายนอก (SAN Storage) จานวน 1 ชุ ด มี คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะอย่างน้อ ย
ดังต่อไปนี้
3.1 รองรับการทางานได้ ทั้งแบบ DAS, NAS และ SAN เป็ นอย่างน้อย
3.2 สามารถทางานร่ วมกับ Protocol NFS, CIFS (หรื อ SMB) ได้เป็ นอย่างน้อย
3.3 มี Controller จานวนอย่างน้อย 2 หน่วย โดยเมื่อ Controller ตัวใดตัวหนึ่งเสี ย ตัวที่เหลือสามารถ
ทางานต่อได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผูใ้ ช้งาน และสามารถทางานแบบ Fully Active/Active โดย
สามารถเข้าถึง Volume ได้จากทุก Controller พร้อมกัน
3.4 มี Cache Memory ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 40 GB
3.5 มี Host Interface แบบ Fiber Channel รั บ ส่ งข้อมู ล ได้ไม่ ต่ ากว่า 8 Gbps จานวนไม่ น้อยกว่า 4
ช่อง
3.6 มี Host Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ช่อง
3.7 มี Hard Disk แบบ SSD จานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วย แต่ละหน่วย มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 480 GB
3.8 มี Hard Disk แบบ SAS จานวนไม่น้อยกว่า 56 หน่ วย แต่ละหน่ วยมีขนาดไม่น้อยกว่า 900 GB
และมีความเร็ วจานแม่เหล็กไม่นอ้ ยกว่า 10K RPM
3.9 สามารถท า Thin Provisioning โดยจะต้อ งท าการเพิ่ ม และลด (Space Reclaimed) เนื้ อ ที่ ข อง
Thin Provisioning Pool ได้ และพร้อมลิขสิ ทธิ์ การใช้งานแบบไม่จากัดพื้นที่ความจุ
3.10 สามารถทา Snapshot และ Full Copy หรื อ Volume Clone ได้
3.11 สนับสนุนการทางานแบบ RAID ได้ท้ งั แบบ RAID 0, 1, 5 และ 6 หรื อเทียบเท่า และสามารถทา
การปรับเปลี่ยน RAID แบบ Online รวมถึงสามารถทา Auto Tiering ได้
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3.12 สามารถท างานร่ วมกัน ระหว่างเทคโนโลยี Snapshot และ Application ต่ าง ๆ โดยจะต้อ งมี
Recovery Agent สาหรับ Hypervisor ที่เสนอ ได้
4. ระบบส ารองและกู้ คื น ข้ อ มู ล แบบ Disk to disk พร้ อ มซอฟต์แ วร์ ส ารองข้อ มู ล จ านวน 1 ชุ ด มี
คุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
4.1 เป็ นอุปกรณ์สาหรับรองรับการทาการ Backup แบบ Disk to Disk โดยสามารถทางานได้ท้ งั ใน
แบบ virtual tape library และ เเบบ NAS Target
4.2 สามารถจาลองเป็ น Tape library ได้ไม่นอ้ ยกว่า 24 ชุด
4.3 รองรับการจาลองเป็ น Cartridges ได้ไม่นอ้ ยกว่า 24,000 ชุด
4.4 มีขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 72TB แบบ raw capacity และสามารถทา RAID 5 หรื อ 6 ได้
4.5 Virtual Tape Library ที่ นาเสนอต้องมี Interface แบบ fiber channel ที่ มีความเร็ วไม่น้อยกว่า 8
Gbps จานวนไม่น้อยกว่า 2 port และมี Interface แบบ Ethernet ที่ มีความเร็ วไม่น้อยกว่า 1 GB
จ านวนไม่ น้ อ ยกว่า 4 port และมี Interface แบบ Ethernet ที่ มี ค วามเร็ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 10 GB
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 port
4.6 มี ซ อฟต์แวร์ ส ารองและกู้คื นข้อมู ลแบบ Centralized Management พร้ อมลิ ขสิ ท ธิ์ ถู กต้องตาม
กฎหมาย จานวนไม่นอ้ ยกว่าพื้นที่เก็บข้อมูลที่เสนอ
5. ซอฟต์ แวร์ ระบบปฏิบัติการเสมือน (per processor license) จานวน 20 license มีคุณลักษณะเฉพาะ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
5.1 รองรับการให้บริ การด้าน Cloud Computing ในรู ปแบบ IT as a Service (IaaS) ได้
5.2 รองรับการบริ หารจัดการผ่านบราวเซอร์ ได้
5.3 รองรั บ การแบ่ ง ทรั พ ยากรของ Hardware ตามสถาปั ต ยกรรม Hypervisor ออกเป็ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้มากกว่า 1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือน
5.4 สามารถก าหนด CPU, Memory และ Hard Disk ให้ เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ เสมื อน (Virtual
Machine) ได้ โดยจะต้อ งสามารถก าหนด vCPU สู ง สุ ด ได้ไ ม่ ต่ ากว่า 32 vCPU ต่ อ VM และ
กาหนด Memory ได้ไม่นอ้ ยกว่า 1TB ต่อ VM
5.5 สามารถย้ายเครื่ องคอมพิ วเตอร์ เสมื อน (Virtual Machine) ข้ามเครื่ องเซิ ร์ฟ เวอร์ (Server) เมื่ อ
ต้ อ งการบ ารุ งรั ก ษาเครื่ องเซิ ร์ ฟ เวอร์ โ ดยไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อ งานที่ ท าบน
เครื่ องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) หรื อส่ งผลต่อผูใ้ ช้งานที่รับบริ การอยู่
5.6 สามารถเพิ่มขยาย CPU, Memory และ Disk ให้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือน (Virtual Machine)
โดยไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายหรื อหยุดให้บริ การได้
5.7 สามารถก าหนดให้เครื่ องคอมพิ วเตอร์ เสมื อนย้ายข้ามเครื่ องเซิ ร์ฟ เวอร์ หรื อ Storage ในแบบ
อัตโนมัติได้
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 16

5.8 มีลิขสิ ทธิ์ ในการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 20 Processor (CPU) โดยถูกต้องตามกฎหมาย
6. ซอฟต์ แวร์ บริหารจัดการระบบปฏิบัติการเสมื อน จานวน 1 License มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
6.1 เป็ นระบบบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมื อนจากส่ วนกลาง ที่ ทางานร่ วมกับโปรแกรม
จัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนที่เสนอได้เป็ นอย่างดี
6.2 สามารถจัดการทรัพยากรสาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนจากส่ วนกลาง เช่ น CPU, Memory,
Storage และ Network
6.3 สามารถควบคุ มสิ ทธิ์ แบบ Role-Based Access Control และสามารถเชื่ อมต่อกับ User ที่ อยู่ใน
Active Directory ได้
6.4 มีระบบจัดการ Patches และ Update จากส่ วนกลางกับ Software Hypervisor
6.5 สามารถบริ หารจัดการผ่านทาง Web Browser Interface หรื อ GUI
6.6 มี ร ะบบตรวจสอบและ Alarm แจ้งเตื อ น ส าหรั บ Server Hardware, Virtual Machine, Host,
Storage และ Network
6.7 สามารถ สร้าง แก้ไข และทาซ้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เสมือนผ่านทาง Graphic User Interface ได้
7. อุปกรณ์ Network Switch ส าหรั บ Data Center จานวน 2 ชุ ด แต่ ละชุ ดมี คุ ณ ลักษณะเฉพาะอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
7.1 เป็ นอุปกรณ์ที่ทางานแบบ Wire speed และมีลกั ษณะการทางานไม่นอ้ ยกว่า Layer 2 และ Layer
3 ของ OSI Model
7.2 มี ช่ อ งเชื่ อ มต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยแบบ 10Gigabit Ethernet (SFP+) พร้ อ มติ ด ตั้ง 10GBase-SR
Transceiver จานวน 24 Transceiver
7.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายแบบ 40Gigabit Ethernet (QSFP+)
7.4 อุปกรณ์ที่เสนอต้องมีแหล่งจ่ายไฟสารองภายใน และสามารถทางานแบบ Redundant และ Hotpluggable ได้
7.5 รองรับการต่อเชื่ อมเพื่อทางานเสมือนเป็ นอุปกรณ์เสมือนชุ ดเดียวกัน โดยบริ หารจัดการด้วย IP
address หมายเลขเดี ยว และท า Link Aggregation ระหว่างอุ ป กรณ์ ได้โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
Intelligent Resilient Framework (IRF) ได้
7.6 อุปกรณ์ตอ้ งมี Switching Capacity ไม่นอ้ ยกว่า 1,280 Gbps (Gigabit per second)
7.7 รองรับการทา Per VLAN Spanning Tree (PVST) ได้
7.8 สนั บ สนุ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพเส้ น ทางการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล แบบ Network Quality Analyst
(NQA) ได้
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7.9 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอต้อ งมี อ ัต ราการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล Throughput รวมสู งสุ ดไม่ ต่ า กว่ า 952 Mpps
(Million Packet per second)
7.10 สามารถทา IPv4 Routing แบบ RIP, IS-IS, BGP และ OSPF โดยตัว Switch เองได้
7.11 สามารถทา IPv6 Routing แบบ RIPng, BGP4+, IS-ISv6 และ OSPFv3 โดยตัว Switch เองได้
7.12 เป็ นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1s, IEEE 802.1W, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q และ
IEEE 802.3ad
7.13 รองรับจานวน MAC Address ได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 128,000 MAC Address
7.14 สนับสนุนการ Upgrade แบบ In-service software upgrade (ISSU) ได้
7.15 สนั บ สนุ น การท างาน High Availability แบบ Hot Standby Routing Protocol (HSRP) หรื อ
Virtual Redundancy Routing Protocol (VRRP) ได้เป็ นอย่างน้อย
7.16 สามารถทา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ไม่นอ้ ยกว่า 4,090 VLAN
7.17 สนับสนุนการทางานแบบ Policy-Based routing ได้
7.18 สนับสนุนการทางานแบบ DHCP Server และ DHCP Relay ได้เป็ นอย่างน้อย
7.19 รองรับการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ การใช้งานเครื อข่าย แบบ NetFlow หรื อ sFlow ได้
7.20 มีคุณสมบัติ Bidirectional Forwarding Detection (BFD) ในการตรวจสอบการทางานของ RIP,
OSFP, BGP, IS-IS, MPLS และ VRRPได้
7.21 มีฟังก์ชนั่ ที่สามารถป้ องกันการโจมตี หรื อบุกรุ กด้วย DoS attack, DHCP snooping, ARP attack
protection และ IP source guard ได้เป็ นอย่างน้อย
7.22 สนับ สนุ น ระบบ Network Management ตามมาตรฐาน SNMP V1, V2c, V3, OpenFlow และ
CLI ได้
7.23 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN, FCC และ UL เป็ นอย่างน้อย
7.24 สามารถรองรับการทางานที่อุณหภูมิ 0 ถึง 45 องศาเซลเซี ยสหรื อดีกว่า
7.25 สามารถทางานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได้
7.26 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอต้อ งมี ร ะบปฏิ บ ัติ ก าร (Firmware) พร้ อ มใช้งาน ที่ เป็ น version ล่ า สุ ด และมี
คุณสมบัติสูงสุ ดของรุ่ นที่เสนอ
7.27 อุป กรณ์ หลัก , อุ ป กรณ์ ต่อพ่วง (กรณี ที่ เสนอเพิ่ ม เติ ม ) และTransceiver ที่ เสนอต้อ งอยู่ภายใต้
เครื่ องหมายการค้าเดี ยวกัน เพื่อประสิ ทธิ ภาพการทางานและการรับประกันหลังการขายจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
7.28 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอได้ รั บ Certificate ตามมาตรฐานการทดสอบแบบ Protection Profile (PP)
compliant
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8. ตู้ Rack และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
8.1 มีตู้ Rack ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 42U และมีความลึกไม่นอ้ ยกว่า 110 เซนติเมตร
8.2 มี KVM Switch แบบ IP KVM ที่มีช่องเชื่ อมต่อเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจานวนไม่น้อย
กว่า 8 ช่อง พร้อมสายสัญญาณ
8.3 มี Console Monitor ขนาดหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 17 นิ้ ว สามารถพับเก็บได้ และมี ขนาด
ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 1U
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ค.3 ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการบูรณาการและรักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ สานักงาน ก.พ.ร.
รายละเอียดตามข้ อกาหนดของงาน (Terms of Reference: TOR)
1. ความเป็ นมา
ส านัก งาน ก.พ.ร. ได้น าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารมาประยุกต์ใช้ใน
องค์ก รตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 โดยมี ก ารติ ดตั้งเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ าย ส าหรั บ รองรั บ ระบบงานต่ างๆ
รวมถึ ง มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ ภ ายในอาคารและเครื อ ข่ า ยสื่ อ สารเชื่ อ มโยงกับ
เครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต เพื่อสนับสนุ นการปฏิ บ ตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ วและทันสมัย สามารถ
ให้บริ การแก่หน่วยงานภายนอก และแก่ประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้สอด คล้องตามนโยบาย e-Government
ของรัฐบาล ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีความมัน่ คง
และปลอดภัย จึงต้องปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพอุปกรณ์ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และจัดหาระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทาห้องปฏิ บตั ิการระบบเครื อข่ายใหม่และอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ าและ
เครื่ องปรับอากาศห้องระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับติดตั้งระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็ น
โครงสร้ างโครงข่ายหลักของกรมป่ าไม้ และขยายขีดความสามารถของโครงข่ายเพื่อเชื่ อมต่อกับระบบ
โครงข่ายเดิม ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้งานให้ดียงิ่ ขึ้น
อุ ปกรณ์ เครื อข่ายของส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดหาและใช้งานมาเป็ นระยะเวลานาน
อุปกรณ์ บางตัวใช้งานมาตั้งแต่ปี 2547 ปั จจุบนั อุปกรณ์ใกล้หมดอายุการใช้งานและหลายอุปกรณ์ตอ้ งมี
การซ่ อมบารุ งตลอดเวลา จึงมี ความจาเป็ นที่ จะต้องมีระบบเครื อข่าย และอุ ปกรณ์ กระจายสัญญาณที่ มี
ความสามารถในการจัดการเครื อข่าย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถควบคุ ม และบริ หารจัดการเครื อข่ายได้จาก
ส่ วนกลาง ซึ่ งจะทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาของระบบเครื อข่ายได้อย่างรวดเร็ ว และการเชื่อมต่อเครื อข่าย
มีปัญหาเมื่อมีการย้ายอุปกรณ์ เครื อข่าย (LAN) การติดตั้ง Wireless LAN ก็จะช่ วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ การบุ กรุ กของ Hacker และ Virus Computer สามารถบุกรุ กเข้ามาจากหลายด้าน
การติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ รัก ษาความปลอดภัย ระบบเครื อ ข่ าย การแยกเครื อข่ ายจะช่ วยลด traffic การแยก
เครื อข่ายจะช่ วยให้การวิเคราะห์ การใช้งานเครื อข่าย ทาได้สะดวกขึ้น การปรับปรุ งเครื อข่ายจะทาได้
สะดวกขึ้น และทาแบบแยกส่ วนตามการใช้งานในแต่ละเครื อข่ายได้ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะ
ติ ดตั้งนี้ เป็ นการติ ดตั้งอุ ป กรณ์ เครื อข่ า ยหลัก ของแต่ ล ะชั้น ภายในอาคารให้ เป็ นอุ ป กรณ์ แบบสวิต ซ์
(Switch) เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานที่ดีข้ ึน โดยจะมีการปรับการเชื่ อมต่ออุปกรณ์เครื อข่ายย่อย
ของแต่ ละส่ วนภายในชั้นเข้ามาสู่ อุป กรณ์ เครื อข่ ายหลักของชั้นนั้น ๆ และปรั บ การเชื่ อมต่ออุ ป กรณ์
เครื อข่ายหลักในแต่ละชั้นไปยังอุ ป กรณ์ ระบบเครื อข่ายหลักของอาคารส านักงาน ก.พ.ร. เพื่ อให้การ
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ติ ด ต่ อ สื่ อ สารเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เหมาะสมกับ เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บ ัน และ
สอดคล้องกับการใช้งานในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เชื่ อมโยงเครื อข่ายและแบบอุปกรณ์ เครื อข่ายแทนอุปกรณ์ เดิมที่ใช้
มาเป็ นเวลานานและใกล้หมดอายุการใช้งาน
2.2 เพื่อจัดซื้ ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครื อข่ายและเครื อข่ายไร้สาย เพื่อป้ องกันรักษา
เครื อข่ายให้มีเสถียรภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
2.3 เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมี เสถี ย รภาพและประสิ ทธิ ภ าพในการใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมู ลจาก ผูบ้ ุ กรุ กและผูท้ ี่ไม่มี
สิ ทธิ ในการเข้าใช้ระบบทั้งจากภายในและภายนอกสานักงาน ก.พ.ร.
2.5 เพื่ อ เป็ นการป้ อ งกัน ระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ และระบบฐานข้อ มู ล จากไวรั ส
คอมพิ ว เตอร์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ต่ า งๆ ที่ เป็ นอัน ตรายต่ อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ภายในสานักงาน ก.พ.ร.
2.6 เพื่อสร้ างความปลอดภัยให้กบั ข้อมู ลในระบบฐานข้อมู ล และเก็บข้อมู ลการใช้งาน
ระบบเครื อข่าย ระบบฐานข้อมู ลรวมทั้งตรวจสอบการใช้งานและเก็บเป็ นหลักฐาน
เมื่ อเกิ ด การบุ ก รุ ก ระบบ และให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ ว่าด้วยการกระท าผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
2.7 เพื่ อ สามารถวิ เคราะห์ ก ารใช้ง านคอมพิ วเตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย พร้ อ มน ามาก าหนด
นโยบายและแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
3. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
3.1 เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมี เสถี ย รภาพและประสิ ทธิ ภ าพในการใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูล
3.2 เพื่อสามารถตรวจสอบการทางานของระบบเครื อข่ายฯ และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ด
ขึ้นกับระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ ว โดยให้ระยะเวลาการขัดข้องของ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นอ้ ยที่สุด
3.3 เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ คงปลอดภัยให้กบั ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล และเก็บข้อมูล
การเข้าใช้งานระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล สาหรับตรวจสอบและ
ใช้เป็ นหลักฐาน เมื่อเกิดการบุกรุ กระบบฯ
3.4 เพื่ อ เป็ นการป้ อ งกัน ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบฐานข้อ มู ล จากไวรั ส
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่เป็ นอันตรายต่อระบบฯ
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4. แผนผังการออกแบบเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ และรายการอุปกรณ์ เครื อข่ าย และระบบทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 แผนผังการออกแบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

5.2 รายการอุปกรณ์เครื อข่ายและระบบที่เกี่ยวข้อง
รายการอุปกรณ์ บริหารจัดการเครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ สาหรับการพัฒนาระบบราชการ
รายการ
อุปกรณ์
จานวน ราคาต่ อหน่ วย
ราคารวม
1
อุปกรณ์ Core Switch
2
4,700,000
9,400,000
2
อุปกรณ์ POE Access Switch
2
300,000
600,000
3
อุปกรณ์ Wireless Controller
2
700,000
1,400,000
4
อุปกรณ์ Access Point
6
40,000
240,000
5
ระบบบริ หารจัดการเครื อข่าย
1
1,600,000
1,600,000
7
อุปกรณ์ Layer 7 Firewall สาหรับ Intranet
1
3,000,000
3,000,000
Data Center
8
อุปกรณ์ Layer 7 Firewall สาหรับ Internet
1
1,500,000
1,500,000
Tier 1 Data Center
9
อุปกรณ์ Layer 7 Firewall สาหรับ Internet
2
1,500,000
3,000,000
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10
11
12

Tier 2 Data Center
อุปกรณ์ Router
อุปกรณ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจร
คอมพิวเตอร์ (Log Management)
อุปกรณ์ DNS

1
1

300,000
2,000,000

300,000
2,000,000

1

1,000,000
1,000,000
ราคารวม
24,040,000
ตารางที่ 2 รายการอุปกรณ์บริ หารจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับการพัฒนาระบบราชการ

6. คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะทางเทคนิ ค ของอุ ปกรณ์ และระบบที่ เกี่ ยวข้ อ งต้ อ งเที ยบเท่ าหรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า ที่
กาหนด ดังนี้
ข้ อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
1. อุปกรณ์ Core Switch จานวน 2 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.1 เป็ นอุปกรณ์ที่ทางานแบบ Switch ทางานที่ Layer 2/3/4 ได้เป็ นอย่างน้อย
1.2 มีโครงสร้างแบบ Modular Chassis มีSlot I/O จานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 Slot
1.3 มี โ ครงสร้ า งแบบ CLOS โดยมี จ านวน Fabric ไม่ น้ อ ยกว่ า 4 โมดู ล และมี Management
Processor Units ไม่นอ้ ยกว่า 2 โมดูล
1.4 มี ข นาดของ Switching capacity ไม่ น้ อ ยกว่า 4.2 Tbps และมี Throughput ไม่ น้ อ ยกว่ า 1.9
Bpps
1.5 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายแบบ 40G พร้อม Transceiver จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 พอร์ ต (Port)
และมีช่องเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ายแบบ 10G พร้อม Transceiver จานวนไม่นอ้ ยกว่า 32 พอร์ ต
(Port)
1.6 สามารถทา IPv4 Routing Protocol ได้แก่ OSPF และ BGP4 ได้เป็ นอย่างน้อย
1.7 สามารถทา IPv6 Routing Protocol ได้แก่ RIPng, OSPFv3 ได้เป็ นอย่างน้อย
1.8 รองรับการต่อเชื่ อมเพื่อทางานเสมือนเป็ นอุปกรณ์ เสมือนชุ ดเดี ยวกัน โดยบริ หารจัดการด้วย
IP address หมายเลขเดี ยว และท า Link Aggregation ระหว่างอุ ป กรณ์ ไ ด้โดยใช้เทคโนโลยี
แบบ Intelligent Resilient Framework (IRF) หรื อ Virtual Chassis Ports (VCPs) หรื อ Virtual
Switch System (VSS) ได้
1.9 สนั บ สนุ นระบบ Network Management ตามมาตรฐาน SNMP V1, V2c, V3, RMON 4
Groups, OpenFlow, Web Based และ CLI ได้
1.10 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN, FCC และ UL เป็ นอย่างน้อย
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1.11 สามารถรองรับการทางานที่อุณหภูมิ 0 ถึง 45 องศาเซลเซี ยสหรื อดีกว่า
1.12 สามารถทางานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได้
1.13 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอต้อ งมี ระบปฏิ บ ัติ ก าร (Firmware) พร้ อ มใช้งาน ที่ เป็ นversion ล่ าสุ ด และมี
คุณสมบัติสูงสุ ดของรุ่ นที่เสนอ
1.14 อุปกรณ์ Transceiver ที่ เสนอต้องอยู่ภายใต้เครื่ องหมายการค้าเดี ยวกัน เพื่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานและการรับประกันหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
1.15 มีหนังสื อรับรองโดยตรงจากผูผ้ ลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) สาขาประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ที่ เสนอเป็ นของใหม่ ไ ม่ เคยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ในสายการผลิ ต ไม่ เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ น ามา
ปรับปรุ งสภาพใหม่
2. อุปกรณ์ POE Access Switch จานวน 14 ชุ ด แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
2.1 สามารถทางานในระดับ Layer 2 และ Layer 3 ได้
2.2 มี ข นาด Switching Capacity หรื อ Switching Bandwidth รวมไม่ น้ อ ยกว่ า 128 Gbps และมี
Throughput ไม่นอ้ ยกว่า 96 Mpps
2.3 มีพอร์ตแบบ 10/100/1000 Base-T จานวนรวมไม่นอ้ ยกว่า 24 พอร์ ต
2.4 มีพอร์ตแบบ 1/10G Base-X จานวนรวมไม่นอ้ ยกว่า 4 พอร์ ต
2.5 สามารถรองรับ MAC Address ได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 16,384 MAC Addresses
2.6 สามารถท า Virtual Chassis แบบ Intellegent Resilient Framwork (IRF) หรื อ Virtual System
Switch (VSS) หรื อ หรื อ Virtual Chassis System (VCS) ได้
2.7 สามารถทางานตามฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p, IEEE802.1q
และ IEEE802.3ad
2.8 สามารถทา Security ได้ดงั ต่อไปนี้
2.8.1 Access Control list (ACLs)
2.8.2 IEEE 802.1X
2.8.3 MAC-based Authentication
2.8.4 IP Source guard
2.8.5 IP Sec
2.8.6 Port Isolation
2.8.7 Port Security
2.9 สนับสนุนการทา VLAN ไม่นอ้ ยกว่า 4,000 Active VLANs
2.10 สามารถบริ หารจัดการอุป กรณ์ ด้วยวิธี Command Line Interface (CLI), SNMPv3 และ Web
Browser (HTTP) ได้
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2.11 ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC และ EN
2.12 อุปกรณ์ ตอ้ งสามารถติดตั้งบน Rack 19” ได้และ สามารถทางานภายใต้อุณหภูมิ 0 – 45 องศา
เซลเซียสได้
2.13 สามารถใช้ได้กบั ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย
2.14 อุปกรณ์ ที่เสนอต้องมีระบบปฏิ บตั ิการ (Firmware) พร้ อมใช้งาน ที่เป็ นversion ล่ าสุ ดและมี
คุณสมบัติสูงสุ ดของรุ่ นที่เสนอ
2.15 มีหนังสื อรับรองโดยตรงจากผูผ้ ลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) สาขาประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ที่ เสนอเป็ นของใหม่ ไ ม่ เคยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ในสายการผลิ ต ไม่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ น ามา
ปรับปรุ งสภาพใหม่
2.16 เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ทั ที่ อยู่ใน Leaders หรื อ Visionaries Quadrant ของ Gartner’s Magic
Quadrant สาหรับ Wired and Wireless LAN Access Infrastructure ประจาปี 2014
2.17 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอต้อ งมี ระบปฏิ บ ัติ ก าร (Firmware) พร้ อ มใช้งาน ที่ เป็ นversion ล่ าสุ ด และมี
คุณสมบัติสูงสุ ดของรุ่ นที่เสนอ
2.18 อุปกรณ์ Transceiver ที่ เสนอต้องอยู่ภายใต้เครื่ องหมายการค้าเดี ยวกัน เพื่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานและการรับประกันหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
2.19 เป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีเครื่ องหมายการค้าเดี ยวกับกับอุปกรณ์ Core Switch เพื่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานและการรับประกันหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
2.20 มีหนังสื อรับรองโดยตรงจากผูผ้ ลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) สาขาประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ที่ เสนอเป็ นของใหม่ ไ ม่ เคยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ในสายการผลิ ต ไม่ เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ น ามา
ปรับปรุ งสภาพใหม่
3. อุปกรณ์ Wireless Controller จานวน 2 ชุ ด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.1 เป็ นอุปกรณ์ ที่สามารถบริ หารจัดการอุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้ สายที่ เสนอได้ไม่น้อย
กว่า 60 อุ ป กรณ์ และรองรั บ การขยายได้ด้วยการเพิ่ ม License ได้สู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่า 512
อุปกรณ์โดยไม่ตอ้ งเพิ่ม Hardware ใด ๆ
3.2 มีพอร์ต 10/100/1000BaseT จานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 พอร์ ต (Port)
3.3 สนับสนุนการกาหนดค่าการบริ การ (SSID) ได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 64 SSID
3.4 สนับสนุนการทางานแบบ N+1 และ N+N ได้
3.5 สนับสนุนการทางาน IPv6 ได้
3.6 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเมื่อถูกรบกวนด้วยคุณสมบัติ Clear Connect
3.7 สามารถทางานแบบ S-Flow ได้
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3.8 สนับสนุนระบบ Network Management ตามมาตรฐาน SNMP, RMON, Web Based และ CLI
ได้
3.9 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN, FCC และ UL เป็ นอย่างน้อยรองรับการทางาน
3.10 สามารถทางานได้ที่สภาวะแวดล้อมอุณหภูมิ 0 ถึง 45 องศาเซลเซี ยสหรื อดีกว่า
3.11 สามารถทางานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได้
3.12 มีหนังสื อรับรองโดยตรงจากผูผ้ ลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) สาขาประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ที่ เสนอเป็ นของใหม่ ไ ม่ เคยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ในสายการผลิ ต ไม่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ น ามา
ปรับปรุ งสภาพ
3.13 เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่ องหมายการค้าเดี ยวกับกับอุปกรณ์ Core Switch เพื่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานและการรับประกันหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
4. อุปกรณ์ กระจายสั ญญาณ (Access Point) จานวน 60 ชุ ด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
4.1 เป็ นอุปกรณ์ที่มีเครื่ องหมายการค้าเดีย วกันกับอุปกรณ์ Wireless Controller เพื่อประสิ ทธิ ภาพ
การทางานสู งสุ ด
4.2 เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่วทิ ยุในการรับส่ งข้อมูลบนระบบเครื อข่าย (Network) โดยใช้งาน
ย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5GHz โดยมีโครงสร้างแบบ Dual Radio
4.3 สามารถทางาน 802.11AC ได้ที่ความเร็ วสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 866 Mbps
4.4 มีพอร์ต แบบ 10/100/1000 RJ-45 ไม่นอ้ ยกว่า 2 พอร์ ต (Port)
4.5 สามารถทางานในรู ปแบบ SSID ได้ไม่นอ้ ยกว่า 16 SSID
4.6 รองรับการใช้งาน Power over Ethernet (PoE) ตามมาตราฐาน IEEE 802.3af (PoE)
4.7 ได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน EN, UL และ FCC เป็ นอย่างน้อย
4.8 มีหนังสื อรับรองโดยตรงจากผูผ้ ลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) สาขาประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ที่ เสนอเป็ นของใหม่ ไ ม่ เคยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ในสายการผลิ ต ไม่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ น ามา
ปรับปรุ งสภาพ
4.9 เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี เครื่ อ งหมายการค้าเดี ย วกับ กับ อุ ป กรณ์ Core Switch เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
การทางานและการรับประกันหลังการขายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
5. ระบบบริหารจัดการเครื อข่ าย จานวน 1 ชุด แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
5.1 สามารถค้นหาอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ ( Auto Discovery)
5.2 สามารถทาการบริ หารจัดการอุ ป กรณ์ เครื อข่ายแบบมี สาย (Wire LAN) ได้ 50 อุปกรณ์ และ
เครื อข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) ได้ 60 อุปกรณ์เป็ นอย่างน้อย
5.3 สามารถ Import และ Export อุปกรณ์ผา่ น CSV File ได้เป็ นอย่างน้อย
5.4 สามารถทาการ Backup และ Restore ค่าการติดตั้งต่าง ๆ ของอุปกรณ์ได้
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5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

สามารถบริ หารจัดการ ACL, QoS บนอุปกรณ์เครื อข่ายที่เสนอได้
สามารถเปลี่ยนแปลง (Customization) เครื่ องมือ แบบ Widget ในการบริ หารจัดการได้
สามารถจัดเก็บ Firmware และ Configuration ของอุปกรณ์เครื อข่ายได้หลาย Version ได้
สามารถทาการ Backup/Restore Firmware และ Configuration ของอุปกรณ์เครื อข่ายได้
สามารถทาการเปรี ยบเทียบ Configuration ที่ถูกจัดเก็บ กับ Configuration ที่ใช้งาน และแสดง
ความแตกต่างที่เปลี่ยนแปลงเช่นการแสดงสี ที่แตกต่างของค่าที่
5.10 เปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
5.11 สามารถออกรายงาน (Report) ในรู ปแบบของ Topology Report, Custom Report และ
Inventory Report เพื่ อเป็ นการตรวจสอบและเก็ บ ข้อมู ล ส าหรั บ อุ ป กรณ์ เครื อข่ ายที่ มี อ ยู่ใ น
ระบบ
5.12 สนับสนุนการค้นหาตาแหน่ง หมายเลข IP address หรื อ MAC Address ในระบบเครื อข่ายได้
5.13 สามารถแสดงภาพการต่อเชื่ อมอุปกรณ์ เครื อข่าย Topology Map และสามารถทาการจัดกลุ่ ม
ของอุปกรณ์ในแผนได้ เช่นการทา Sub-View ของ Topology Map
5.14 สนับสนุนการบริ หารจัดการ Data Center โดยมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
5.14.1 สามารถสร้ าง Data Center Topology Map โดยกาหนดภาพการต่ อเชื่ อม Data Center
ในแต่ละ Site ได้
5.14.2 สามารถจ าลองภาพของศู น ย์ข้อ มู ล (Data Center) ในรู ป แบบ 3 มิ ติ โดยก าหนด
ตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ในแต่ละตู ้ RACK และแสดงสถานะของอุปกรณ์ดงั กล่าวได้
5.14.3 สามารถแสดงการเชื่ อ มต่ อ Virtual Switch ของระบบเครื่ อ งแม่ ข่ า ยเสมื อน (Virtual
Machine) เช่น VMware หรื อ XEN หรื อ Microsoft Hyper-V เป็ นอย่างน้อย
5.15 สามารถทา BYOD สาหรับอุปกรณ์ Wifi (อุปกรณ์ Wireless Controller และ อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ (Access Control) ที่นาเสนอได้
5.16 ระบบบริ หารจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เสนอต้องอยูภ่ ายใต้เครื่ องหมายการค้าเดียวกันกับ
อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ (Access Control) ที่เสนอในโครงการเพื่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ร่ วมกัน
6. อุปกรณ์ Firewall สาหรับ Intranet Data Center มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
6.1 เป็ นอุปกรณ์ ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการใช้งานและป้ องกันการโจมตี โดยอุปกรณ์ ที่เสนอ
ต้อ งถู ก ออกแบบเพื่ อ ใช้ เป็ น Firewall โดยเฉพาะ ไม่ เป็ นลัก ษณะ UTM (Unified Threat
Management) และไม่เปลี่ยน software OS เพื่อแปลงเป็ นอุปกรณ์ประเภทอื่น
6.2 อุ ป กรณ์ Appliance ที่ เสนอสามารถประมวลผล โดยมี ค่ า Typical Latency น้ อ ยกว่ า 120
microseconds
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6.3
6.4
6.5
6.6

อุปกรณ์ตอ้ งมี Firewall Throughput อย่างน้อย 10 Gbps
อุปกรณ์ตอ้ งมี Concurrent Sessions อย่างน้อย 1,000,000 Connections
อุปกรณ์ตอ้ งมี Connection per second อย่างน้อย 20,000 Connections
มี ระบบการบริ ห ารการจัดการแบบ On-Box Web-based Management และ Command Line
Interface
6.7 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอต้องมี ระบบปฏิ บ ัติก าร (Firmware) พร้ อ มใช้งาน ที่ เป็ นversion ล่ าสุ ดและ
มีคุณสมบัติสูงสุ ดของรุ่ นที่เสนอ
6.8 มีหนังสื อรับรองโดยตรงจากผูผ้ ลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) สาขาประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ที่ เสนอเป็ นของใหม่ ไ ม่ เคยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ในสายการผลิ ต ไม่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ น ามา
ปรับปรุ งสภาพใหม่
6.9 ไม่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มี เครื่ อ งหมายการค้า เดี ย วกัน กับ อุ ป กรณ์ Firewall ส าหรั บ Internet Data
Center สาหรับ Tier 1 และ Tier 2
7. อุปกรณ์ Firewall สาหรับ Internet Data Center Tier 1 มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
7.1 เป็ นอุปกรณ์ ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการใช้งานและป้ องกันการโจมตี โดยอุปกรณ์ ที่เสนอ
ต้อ งถู ก ออกแบบเพื่ อ ใช้ เป็ น Firewall โดยเฉพาะ ไม่ เป็ นลัก ษณะ UTM (Unified Threat
Management) และไม่ เปลี่ ยนซอฟต์แวร์ ระบบปฏิ บตั ิ การ (Software Operation System) เพื่ อ
แปลงเป็ นอุปกรณ์ประเภทอื่น
7.2 อุ ป กรณ์ Appliance ที่ เสนอสามารถประมวลผล โดยมี ค่ า Typical Latency น้ อ ยกว่ า 120
microseconds
7.3 อุปกรณ์ตอ้ งมี Firewall Throughput อย่างน้อย 2 Gbps
7.4 อุปกรณ์ตอ้ งมี Concurrent Sessions อย่างน้อย 1,000,000 Connections
7.5 อุปกรณ์ตอ้ งมี Connection per second อย่างน้อย 20,000 Connections
7.6 มี ระบบการบริ ห ารการจัดการแบบ On-Box Web-based Management และ Command Line
Interface
7.7 อุปกรณ์ ที่เสนอต้องมีระบบปฏิ บตั ิการ (Firmware) พร้ อมใช้งาน ที่เป็ นversion ล่ าสุ ดและมี
คุณสมบัติสูงสุ ดของรุ่ นที่เสนอ
7.8 มีหนังสื อรับรองโดยตรงจากผูผ้ ลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) สาขาประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ที่ เสนอเป็ นของใหม่ ไ ม่ เคยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ในสายการผลิ ต ไม่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ น ามา
ปรับปรุ งสภาพใหม่
7.9 ไม่เป็ นอุปกรณ์ที่มีเครื่ องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์ Firewall สาหรับ Internet datacenter
สาหรับ Tier 2 และ Firewall สาหรับ Intranet Datacenter
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8. อุปกรณ์ Firewall สาหรับ Internet Data Center Tier 2 มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
8.1 เป็ นอุปกรณ์ ทาหน้าที่กาหนดนโยบายการใช้งานและป้ องกันการโจมตี โดยอุปกรณ์ ที่เสนอ
ต้อ งถู ก ออกแบบเพื่ อ ใช้ เป็ น Firewall โดยเฉพาะ ไม่ เป็ นลัก ษณะ UTM (Unified Threat
Management) และไม่เปลี่ยน software OS เพื่อแปลงเป็ นอุปกรณ์ประเภทอื่น
8.2 อุ ป กรณ์ Appliance ที่ เสนอสามารถประมวลผล โดยมี ค่ า Typical Latency น้ อ ยกว่ า 120
microseconds
8.3 อุปกรณ์ตอ้ งมี Firewall Throughput อย่างน้อย 2 Gbps
8.4 อุปกรณ์ตอ้ งมี Concurrent Sessions อย่างน้อย 1,000,000 Connections
8.5 อุปกรณ์ตอ้ งมี Connection per second อย่างน้อย 20,000 Connections
8.6 มี ระบบการบริ ห ารการจัดการแบบ On-Box Web-based Management และ Command Line
Interface
8.7 อุปกรณ์ ที่เสนอต้องมีระบบปฏิ บตั ิการ (Firmware) พร้ อมใช้งาน ที่เป็ นversion ล่ าสุ ดและมี
คุณสมบัติสูงสุ ดของรุ่ นที่เสนอ
8.8 มีหนังสื อรับรองโดยตรงจากผูผ้ ลิต (เจ้าของผลิตภัณฑ์) สาขาประเทศไทย รับรองว่าผลิตภัณฑ์
ที่ เสนอเป็ นของใหม่ ไ ม่ เคยใช้ง านมาก่ อน และอยู่ในสายการผลิ ต ไม่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ น ามา
ปรับปรุ งสภาพใหม่
8.9 ไม่ เป็ นอุ ป กรณ์ ที่ มี เครื่ อ งหมายการค้า เดี ย วกัน กับ อุ ป กรณ์ Firewall ส าหรั บ Internet Data
Center สาหรับ Tier 1 และ Firewall สาหรับ Intranet Data Center
9. อุปกรณ์ เก็บข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management) จานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติตาม
ข้อกาหนดขั้นต่าเทียบเท่าหรื อดีกว่าดังต่อไปนี้
9.1 เป็ นอุ ป กรณ์ ป ระเภท Hardware Appliance ที่ ไ ด้รับ การปรับ ปรุ ง firmware เพื่ อปิ ดช่ องโหว่
(hardened) เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผลิตโดยผูผ้ ลิตเดียวกันกับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เสนอ
หรื อได้รับ การรั บ รองจากผูผ้ ลิ ตอุ ป กรณ์ รัก ษาความปลอดภัย ที่ เสนอมาว่าสามารถใช้ง าน
ร่ วมกันได้
9.2 สามารถรองรับการเก็บข้อมูลจราจรฯ โดยรู ปแบบ Syslog, WUC, ODBC, JDBC, File Reader
ได้
9.3 มี Interface 10/100/1000Base-T จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 พอร์ ต (Port)
9.4 สามารถทางานเก็บข้อมูล (Log) ที่เป็ นข้อมูลตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6
9.5 สามารถรับข้อมูลจราจรได้ไม่นอ้ ยกว่า 10,000 Log ต่อวินาที หรื อปริ มาณ 80 GB ต่อวัน
9.6 มีหน่วยความจาหลักจานวน 64 GB
9.7 อุปกรณ์มีหน่วยเก็บข้อมูล Hard Disk ความจุไม่นอ้ ยกว่า 8 TB
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9.8 ระบบบริ หารจัดการ Log ที่เสนอ ต้องสนับสนุ นการจัดเก็บข้อมูล Log ในแบบ Distribute ได้
โดยมีชุดจัดเก็บข้อมูลที่ปลายทาง (agent) ทาหน้าที่ลดภาระของ ระบบบริ หารจัดการ Log ที่
ส่ วนกลาง โดยใช้เทคนิ คการทา filtering, aggregation, compression, และ encryption ได้เป็ น
อย่างน้อย
9.9 ระบบจัดเก็บข้อมู ล Log ที่ ปลายทาง ต้องสามารถเก็บ cache เพื่ อป้ องกัน log สู ญหายได้ใน
กรณี ที่การเชื่อมต่อกับศูนย์กลางไม่สามารถใช้งานได้
9.10 ระบบจัดเก็บ ข้อมู ล Log ที่ ปลายทาง ต้องสามารถก าหนดค่าเหตุ การณ์ ต่อวินาที (Event Per
Second: EPS) หรื อ Bandwidth ที่ ใ ช้ ใ นการส่ ง Log ไปยัง ศู น ย์ ก ลางได้ เพื่ อ ประหยัด
Bandwidth ในการรับส่ งข้อมูล
9.11 อุปกรณ์ตอ้ งสามารถบีบอัดข้อมูลบนพื้นที่จดั เก็บได้อย่างต่า 10:1 เท่า
9.12 มีระบบตรวจสอบความถู ก ต้องของข้อมู ล โดยใช้ อัล กอริ ท่ ึ ม SHA-1, SHA-256, SHA512
และ MD5 เพื่อรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
9.13 Agent ที่ จดั เก็บ log ต้องสามารถทาการส่ งข้อมู ลจราจรฯ แบบเข้ารหัส ได้ หรื อผูเ้ สนอราคา
ต้องจัดการหรื อจัดหาอุปกรณ์ให้มีการเข้ารหัสในการส่ งข้อมูลจราจรฯ นี้
9.14 อุ ป กรณ์ มี สิ ทธิ ในการรั บข้อมู ลจราจรฯ จากอุ ป กรณ์ ป ระเภทเครื อข่ายได้ไม่ น้อยกว่า 5000
เครื่ อง หรื อไม่จากัด
9.15 สามารถเก็บข้อมูลจราจรดังต่อไปนี้ได้เป็ นอย่างน้อย
9.15.6 IP Address ต้นทาง
9.15.7 IP Address ปลายทาง
9.15.8 Service Port ปลายทาง (Destination Port) เช่น tcp port 80 เป็ นต้น
9.15.9 วันและเวลาของการเชื่อมต่อ
9.15.10 วันและเวลาของการเก็บข้อมูลจราจร
9.15.11 ชื่อของผูใ้ ช้งาน เมื่อมีการระบุตวั บุคคล (Authentication)
9.16 สามารถกาหนดสิ ทธิ และระดับความสาคัญให้กบั ผูด้ ูแลระบบฯ ที่จะเข้ามาใช้งานอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลจราจรฯ นี้ ได้ อย่างน้อยที่สุดต้องสามารถกาหนดได้ว่ามีสิทธิ ในการอ่านอย่างเดี ยวได้
(Read-only Administrator)
9.17 มี ร ะบบในการค้น หาเชิ ง นิ ติ ไ ด้โ ดยมี ก ารใช้ง าน Boolean, Regular Expression เพื่ อ ค้น หา
ข้อมูลและต้นตอของเหตุการณ์ได้ (Root Cause Analysis)
9.18 มีระบบในการทา Peer Searching เพื่อทาการส่ งคาสั่งการค้นหาข้ามไปยังอุปกรณ์ อีกตัวหนึ่ ง
ผ่าน Web Interface เดียวกันได้โดยไม่ตอ้ งทาการล็อกอินเข้าไปยังอุปกรณ์น้ นั ๆ
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9.19 สามารถทา Static Correlation เพื่อตรวจสอบข้อมูลจราจรที่ ใช้งาน เทียบกับข้อมูลที่ตอ้ งการ
monitor ได้
9.20 สามารถ Export ข้อมูลจราจรฯ ออกไปในรู ปแบบรายงานดังต่อไปนี้ PDF, HTML ได้
9.21 มีรูปแบบรายงาน (Predefine Report) และสามารถสร้าง (Custom) รู ปแบบรายงานได้เองและ
สามารถจัดส่ งรายงานให้กบั ผูด้ ูแลระบบตามช่วงเวลาได้
9.22 สามารถท าการส่ งต่อ (Forwarding) Log ไปยังอุปกรณ์ Log Server อื่นๆหรื ออุปกรณ์ SIEM
ได้
10. อุปกรณ์ DNS โดยมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดขั้นต่าเทียบเท่าหรื อดีกว่าดังต่อไปนี้
10.1 มีความสามารถในการจัดการให้บริ การ DNS, DNSSEC, DHCP, NTP, TFTP และ IP Address
Management ได้
10.2 สามารถทางานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6
10.3 สามารถทา HA ได้
10.4 ส าม ารถ ท า TSIG (Secret key transaction authentication), DNSSEC ห รื อ ระบ บ Secure
Transfer อื่นๆ ที่ดีกว่า
10.5 สามารถกาหนดระดับของ Admin ให้มีสิทธิ ในการจัดการแยกแต่ละเครื อข่าย (Network) หรื อ
ระบบ (System) หรื ออุปกรณ์ (Device) ได้
10.6 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยดังต่อไปนี้ เป็ นอย่างน้อย UL, FCC, CE และ RoSH
10.7 มีระบบ Time Synchronize service โดยผ่านทาง NTP protocol
11. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดซื้ อ เป็ นจานวนเงิน 24,040,000 บาท (ยีส่ ิ บสี่ ลา้ นสี่ หมื่นบาทถ้วน)
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ค.5 ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
ประจาปี พ.ศ. 2559-2561
รายละเอียดตามข้ อกาหนดของงาน (Terms of Reference: TOR)
1. บทนา
สานักงาน ก.พ.ร. มีทิศทาง ระเบียบแบบแผน ที่มุ่งสู่ การขับเคลื่อนให้เกิดภาครัฐสมัยใหม่
(Modern Government) ของประเทศไทย ในการที่จะทาให้เกิดการพัฒนาระบบสารสนเทศใน 2 ส่ วนคือ
การทาให้ระบบราชการมีความง่าย และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นในลักษณะที่ลดความเป็ นระบบราชการ
(Bureaucracy) และการช่ วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริ ง
ต่ อประชาชน ตามจุ ด มุ่ ง หมายของ “โครงการการพัฒ นาการท างานสู่ ส านัก งานสมัย ใหม่ (Modern
Office)”
ดัง นั้น การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารของส านัก งาน ก.พ.ร.
จะต้องเป็ นไปตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ก.พ.ร. ประจาปี พ.ศ. 2559-2561
ซึ่ งจะต้อ งด าเนิ น การตามแผนการบริ ห ารจัด การด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
สานักงาน ก.พ.ร. ให้มีความพร้ อมและทันสมัย ประกอบกับต้องมีการเสริ มสร้างความเสถี ยรภาพและ
ความมัน่ คง ปลอดภัยของข้อมู ลที่ มีความน่ าเชื่ อถื อได้อย่างต่อเนื่ อง โดยการบูรณาการความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารระหว่างหน่วยงานภายในสานักงาน ก.พ.ร. และระหว่าง
หน่ วยงานภายนอก (ส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การมหาชน ประชาชนทัว่ ไป) เพื่ อให้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของสานักงาน ก.พ.ร. มีความสอดคล้องและส่ งเสริ มสนับสนุ น
กระบวนการทางานสาคัญ 11 กระบวนงาน ซึ่ งจะทาให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ก่อเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด ตามภารกิ จและหน้าที่ ของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่ออานวยความสะดวกให้ผูใ้ ช้ทุกกลุ่ ม
พร้ อมท าให้ เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของ ส านัก งาน
ก.พ.ร.
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร. ให้เป็ นไปตามแผนพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงาน ก.พ.ร. ประจาปี พ.ศ. 2559-2561
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2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของสานักงาน ก.พ.ร. มีใน
ปั จจุบนั ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้นโดยปรับเปลี่ยนเป็ น 3 ระบบ คือระบบ Modern Office และ
ระบบ OPDC Intelligence System และระบบ KPI Monitoring
2.3 ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศส านัก งาน ก.พ.ร. จะมี ก ารพัฒ นาระบบในส่ ว นที่ มุ่ ง เน้น เพื่ อ
การทางานเป็ นที มและสามารถใช้งานข้อมูลร่ วมกัน รวมถึ งการพัฒนาในเรื่ องของระบบการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่อช่วยในการแก้ไขปั ญหาและป้ องกันภัยพิบตั ิที่อาจเกิ ดขึ้นกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้เป็ นไปตามตัวชี้วดั ของสานักงาน ก.พ.ร.
3. เป้ าหมาย
3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน ก.พ.ร. จะมีการพัฒนาระบบในส่ วนที่ มุ่งเน้นเพื่อการ
ทางานเป็ นทีมและสามารถใช้งานข้อมูลร่ วมกัน รวมถึงการพัฒนาในเรื่ องของระบบการบริ หาร
จัด การความเสี่ ย งเพื่ อ ช่ ว ยในการแก้ไ ขปั ญ หาและป้ อ งกัน ภัย พิ บ ัติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กับ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสานักงาน ก.พ.ร.เพื่อให้เป็ นไปตามตัวชี้วดั ของสานักงาน ก.พ.ร.
4. ภาพรวมความต้ องการระบบงาน
ความต้องการระบบงานแบ่งเป็ น 3 โครงการ โดยพิจารณาลาดับความสาคัญในการจัดหา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครื อข่าย ก่อน แล้วจึง
พัฒนาระบบงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยสามารถทาตามศักยภาพของทางสานักงาน
ก.พ.ร. ดังนี้
4.1 โครงการ Modern Office
สานักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์ที่จะจัดจ้างพัฒนาติดตั้งระบบ Modern Office โดย
จะต้องทาหน้าที่ทดแทนขีดความสามารถของระบบงานเดิมดังต่อไปนี้ :
 ระบบ E-Office
 ระบบ Intranet
 ระบบ Web OPDC
 ระบบ GES
รวมถึงจะต้องมีการพัฒนาระบบงานย่อยที่มีขีดความสามารถเพิ่มเติมอันได้แก่ ระบบช่วย
สนับสนุ นกระบวนการพิจารณารางวัล โดยร่ างขอบเขตข้อกาหนดการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการแสดงดัง
หน้า 52

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 33

4.2 โครงการ OPDC Intelligence System
ส านักงาน ก.พ.ร. มี ความประสงค์ที่ จะจัดจ้างพัฒ นาติ ดตั้งระบบประมวลผลชาญ
ฉลาดของสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC Intelligence System : OPDC IS) เพื่อพัฒนาระบบประมวลผลชาญ
ฉลาด (Intelligence System) และรายงานสนับ สนุ น ที่ เกี่ ย วข้อ งโดยใช้ ข ้อ มู ล จากระบบคลัง ข้อ มู ล ที่
พัฒ นาขึ้ น จากการพัฒ นาระบบการบู รณาการข้อ มู ล สู่ ศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางในการนาเสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชิ งบริ หาร โดยระบบงานดังกล่าวต้องมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย ของข้อมู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและสะดวกแก่ ก ารใช้งาน เป็ นระบบที่ ผูบ้ ริ ห ารและเจ้าหน้าที่
สามารถใช้งานข้อมู ล ในการตัดสิ น ใจหรื อปฏิ บ ัติ ง านได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ งส่ วนราชการ
สามารถนารายงานที่ได้จากระบบไปพัฒนาขีดสมรรถนะของการบริ การและการบริ หารจัดการองค์กร
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดแก่สานักงาน ก.พ.ร. ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องให้
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ มในส่ วนของมุ มมองทางการบริ หารจัดการ การกาหนดรู ปแบบรายงานหรื อการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลในมุมองใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ ตามประสบการณ์ที่เคยดาเนินการ
ระบบงานในกลุ่ม OPDC Intelligence System :OPDC IS ประกอบไปด้วยระบบงานย่อย
ดังนี้:
- ระบบคลังข้อมูลของสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC Data Warehouse)
- ระบบการบูรณาการข้อมูลสู่ ศูนย์ปฏิบตั ิการนายกรัฐมนตรี
- ระบบบริ หารจัดการกลยุทธ์และตัวชี้วดั การดาเนินงาน (Balanced Scorecard (BSC) and
Strategic Management)
- ระบบบริ หารจัดการโครงการ (Project Management)
- ระบบบริ หารจัดการเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Content Management
System)
- ระบบสนันสนุนการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ (Business Intelligence)
4.3 โครงการ KPI Monitoring
ส านัก งาน ก.พ.ร. มี ค วามประสงค์ที่ จะจัดจ้างพัฒ นาติ ดตั้ง ระบบ KPI Monitoring
เพื่อทาให้เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลที่สาคัญต่อการบริ หารราชการแผ่นดินและการตัดสิ นใจไปยัง
ศูนย์ปฏิบตั ิการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิ ดการตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความเป็ นปั จจุบนั และ
ถูกต้อง
ระบบงานดัง กล่ า วข้า งต้น ทั้ง ระบบงานใหญ่ แ ละระบบงานย่อ ยจะต้อ งสามารถ
เชื่ อมโยงถึงกันได้ และ สามารถเชื่ อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
และโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องของ สานักงาน ก.พ.ร. ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 34

ตารางที่ 3 ตารางแสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
(Implementation Plan) ในระยะเวลา 3 ปี
ปี เดือน/
กิจกรรม
โครงการ OPDC Intelligence System
จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
วิเคราะห์ความต้องการระบบ โดย
ครอบคลุมถึงระบบงานย่อย
ดังต่อไปนี้ :
- ระบบคลังข้อมูลของ OPDC (OPDC
Data Warehouse)
- ระบบการบูรณาการข้อมูลสู่ ศูนย์
ปฏิบตั ิการนายกรัฐมนตรี
- ระบบบริ หารจัดการกลยุทธ์และ
ตัวชี้วดั การดาเนินงาน(Balanced
Scorecard
(BSC) and Strategic Management)
- ระบบบริ หารจัดการโครงการ
(Project Management)
- ระบบบริ หารจัดการเอกสารและ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Content
Management System)
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
(Implementation Plan) ในระยะเวลา 3 ปี (ต่อ)
ปี เดือน/
กิจกรรม
- ระบบสนันสนุนการตัดสิ นใจทาง
ธุรกิจ (Business Intelligence)
- ออกแบบระบบและนาเสนอ
ระบบงานต้นแบบ
พัฒนาและติดตั้งระบบ (รวมถึงการ
เชื่อมโยงกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง)
ทดสอบระบบงาน
นาเข้าหรื อโอนย้ายข้อมูล บูรณาการ
ข้อมูลและเตรี ยมความพร้อมในการ
ขึ้นระบบ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน
สนับสนุนการใช้งาน
การรับประกันการใช้งาน เดือน 12
โครงการ KPI Monitoring
จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
(Implementation Plan) ในระยะเวลา 3 ปี (ต่อ)
ปี เดือน/

¤

กิจกรรม
วิเคราะห์ความต้องการระบบโดย
ระบบจะต้องสามารถทางานทดแทน
PMOC, GSMS และ E-SarCard ได้
รวมถึงเชื่อมโยงกับข้อมูลกับระบบ
GFMIS และ PADME
ออกแบบระบบและนาเสนอ
ระบบงานต้นแบบ
ส่ง Data Dictionary ให้กบั ผูพ้ ฒั นา
ระบบ OPDC Intelligent System
ผ่านทางผูร้ ับผิดชอบของสานักงาน
ก.พ.ร.
พัฒนาและติดตั้งระบบ (รวมถึงการ
เชื่อมโยงกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง)
ทดสอบระบบงาน
นาเข้าหรื อโอนย้ายข้อมูลและเตรี ยม
ความพร้ อมในการขึ้นระบบ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
(Implementation Plan) ในระยะเวลา 3 ปี (ต่อ)
ปี เดือน/
กิจกรรม
สนับสนุนการใช้งาน
การรับประกันการใช้งาน 12 เดือน
โครงการ Modern Office
จัดทาแผนการดาเนินงานโดย
ละเอียด
วิเคราะห์ความต้องการระบบ โดย
ครอบคลุมถึงหัวข้อดังต่อไปนี้
- ระบบบริ หารจัดการการประชุม
และห้องประชุม (e-Meeting)
- ระบบบริ หารจัดการเนื้อหา
(Content Management System) ทั้ง
ในส่วนที่เป็ น Intranet และ Internet
(รวมพัฒนาเว็บไซต์สานักงาน
ก.พ.ร.)
ส่ง Data Dictionary ให้กบั ผูพ้ ฒั นา
ระบบ OPDC Intelligence System
ผูร้ ับผิดชอบของสานักงาน ก.พ.ร.
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงลาดับการดาเนินการโครงการสาหรับการพัฒนาหรื อปรับปรุ งระบบสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
(Implementation Plan) ในระยะเวลา 3 ปี (ต่อ)
ปี เดือน/
กิจกรรม
ออกแบบระบบและนาเสนอ
ระบบงานต้นแบบ
พัฒนาและติดตั้งระบบ
ทดสอบระบบงาน
นาเข้าข้อมูลและเตรี ยมความพร้อม
ในการขึ้นระบบ
ฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน
สนับสนุนการใช้งาน
การรับประกันการใช้งาน 12 เดือน

2559
2560
2561
2562
1 1 1
1 1 1
1 1 1
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หมายเหตุ
1. อาจมีการปรับเปลี่ยนการทางานตามความเหมาะสม
5. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้ าง
ผูร้ ับจ้างจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 จัดหาและพัฒนาโครงการและระบบงานย่อยต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์
ของผูว้ า่ จ้าง พร้อมทั้งดาเนินการติดตั้งระบบงานดังกล่าว
5.2 ด าเนิ น การบริ หารการเปลี่ ย นแปลง (Change Management) เพื่ อ ให้ ม ั่ น ใจได้ ว่ า
ระบบงานดังกล่าวจะถูกนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3 ด าเนิ น การออกแบบและปรั บ ปรุ ง กระบวนการปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
การปฏิบตั ิงานของระบบ
5.4 ดาเนิ น การฝึ กอบรมผูบ้ ริ ห าร ผูใ้ ช้ระบบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กลุ่ ม งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักงานเลขาธิการ เพื่อให้สามารถเข้าใจและปฏิบตั ิงานในระบบได้จริ ง
และสามารถกระทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5.5 ดาเนินการจัดทากรณี ทดสอบระบบร่ วมกับคณะทางานของ สานักงาน ก.พ.ร. และให้
การสนับสนุนตลอดระยะเวลาในการดาเนินการทดสอบระบบโดยผูใ้ ช้งาน
5.6 ดาเนินการนาเข้าหรื อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าคลังข้อมูลและระบบงานย่อย
5.7 ดาเนินการนาระบบงานไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง
6. คุณสมบัติผ้ ปู ระสงค์ จะเสนอราคา ข้ อกาหนดการเสนอราคา และข้ อกาหนดในการพิจารณาคัดเลือก
6.1 คุณสมบัติผ้ ปู ระสงค์ จะเสนอราคา
ข้อก าหนดด้านคุ ณ สมบัติข องผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิ บ ัติตามประกาศ
คณะกรรมการการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดง
บัญชี รายการรับ จ่ายของโครงการที่ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 6.1.1 ถึง 6.1.12 หรื อเป็ น หน่วยงานของรัฐ
6.1.1 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ณ วันยืน่ ซองเสนอราคา และมีทุนจดทะเบียนไม่นอ้ ยกว่า 200
ล้านบาท
6.1.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบธุ ร กิ จการขายระบบ
เครื อข่ายคอมพิ วเตอร์ หรื อพัฒนาระบบคอมพิ วเตอร์ ในประเทศมาแล้วไม่
น้อยกว่า 3 ปี ณ วันที่เสนอราคา
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6.1.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ ถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงาน
ของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
6.1.4 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคา
6.1.5 กรณี มอบหมายให้บุคคลซึ่ งมิใช่กรรมการหรื อหุ ้นส่ วนผูม้ ีอานาจเต็มทาการยื่น
ซองแทน หรื อ ผูก พัน ในนามนิ ติ บุ ค คลนั้น ต้อ งมอบอ านาจเป็ นหนัง สื อ ให้
บุคคลนั้นเป็ นผูม้ ีอานาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย
6.1.6 นิ ติบุคคลที่ จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรั บ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.1.7 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานการปรับปรุ งหรื อการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้แก่ หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อบริ ษทั เอกชนที่ ก.พ.ร.
เชื่ อถื อ อย่างน้อย 1 แห่ ง โดยมี มู ลค่ าในวงเงิ นโครงการไม่น้อยกว่า 10 ล้าน
บาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา โดยผูเ้ สนอราคา
ต้องจัดส่ งสาเนาหนังสื อรับรองผลงานจากหน่วยงานดังกล่าว
6.1.8 ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งเป็ นผู ้มี สิ ทธิ์ ในการจ าหน่ า ยและพัฒ นา
ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ใช้การพัฒนาระบบงานต่างๆตามขอบเขตของโครงการ ที่ เป็ น
ผลิตภัณฑ์เดียวกันทั้งหมด หรื อ สามารถทางานเข้ากันได้ท้ งั หมด
6.1.9 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามีคณะทางานที่มีความรู ้ความสามารถในการประเมิน
และรวบรวมตัวชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานขององค์กรขนาดใหญ่ (KPIs) และมี
ความชานาญในการออกแบบคลังข้อมูลและพัฒนาระบบรายงาน
6.1.10 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามีคณะทางานที่มีความรู ้ความสามารถและความชานาญ
ในการออกแบบระบบ Intranet ระบบ Web Site ระบบจัด การเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
6.1.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมี ค ณะท างานที่ ส ามารถให้ก ารสนับ สนุ น การ
บารุ งรักษาและรักษาระบบหลังจากส่ งมอบระบบ และสามารถให้การบริ การ
ลักษณะครบวงจร
6.1.12 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องมี ทีมงานที่มีประสบการณ์ ดา้ นการเป็ นที่ปรึ กษา
และ/หรื อการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
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ตารางที่ 4 แสดงคุณสมบัติของทีมงาน
ลาดับ

บุคลากร

1

ผูจ้ ดั การโครงการ
(1 ท่าน)

2

นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
(อย่างน้อย 3 ท่าน)
นักวิชาการด้าน
ระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจทาง
ธุ รกิจ (Business
Intelligence)
(อย่างน้อย 2 ท่าน)

3

คุณสมบัติ

ประสบการณ์

สาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริ ญญาตรี
ไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี
มีประสบการณ์ในการบริ หารงานโครงการใน
ตาแหน่งผูจ้ ดั การโครงการอย่างน้อย 1 โครงการ ซึ่งมี
มูลค่าโครงการไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท
สาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริ ญญาตรี
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
มีประสบการณ์ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
สาเร็ จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริ ญญาตรี
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
มีประสบการณ์ในงานด้านการวางระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ (Business Intelligence) และ
ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ (Data Warehouse) ให้กบั
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อ เอกชนที่
สานักงาน ก.พ.ร. เชื่อถือ

ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและที ม งานที่ เสนอต้องสามารถสื่ อสารด้วยภาษาไทยได้ รวมทั้งต้องมี
หลัก ฐานยื น ยัน การเข้า ร่ ว มตลอดทั้ง โครงการมาเสนอพร้ อ มกับ เอกสารทางเทคนิ ค ในกรณี ที่ มี
ความจาเป็ นต้องเปลี่ ยนแปลงตัวบุ คคล ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่ อและคุ ณสมบัติให้ผูว้ ่าจ้าง พิจารณา
ก่อนเปลี่ยนแปลงไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
6.2 ข้ อกาหนดการเสนอราคา
6.2.1 ผู ้ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเสนอราคารวมทั้ง ค่ า ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์
การศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบงาน การนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบ การฝึ กอบรม พร้อมการติดตั้งและการ
ทดสอบเพื่ อให้ ท้ งั ระบบท างานเข้ากันได้ และราคาที่ เสนอเป็ นราคารวมภาษี ต่าง ๆ ทั้งหมดรวมทั้ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว โดยจะต้องยืนราคาที่เสนอเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน
6.2.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องนาเสนอข้อเสนอทางเทคนิค พร้อมอธิ บายโดย
ละเอียด ประกอบการเสนอราคา ดังนี้
6.2.2.1 สรุ ปสาระสาคัญ (Executive Summary)
6.2.2.2 สถาปั ต ยกรรมของโครงการ ทั้ง ส่ ว นของระบบงาน ซอฟต์ แ วร์
ฮาร์ดแวร์ และส่ วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แสดงให้เห็นแนวทางการออกแบบ ที่สอดคล้องกับสิ่ งที่เสนอ
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6.2.2.3 แนวทางการพัฒนาระบบงานทั้งหมดที่สอดคล้องกับสถาปั ตยกรรม
ของโครงการ ทั้งนี้ ตอ้ งแสดงถึ งความสามารถในการนาชุ ดซอฟต์แวร์ ที่เสนอ มาใช้สาหรับการพัฒนา
ระบบงานแต่ละระบบงาน และรองรับการขยายระบบงานในอนาคตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6.2.2.4 แนวทางการบริ หารจัดการโครงการ
6.2.2.5 รายละเอี ย ดแผนการปฏิ บ ัติ ง าน โดยอย่ า งน้ อ ยต้อ งประกอบด้ว ย
รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน กาหนดแล้วเสร็ จ
6.2.2.6 รายละเอียดแผนการฝึ กอบรม
6.2.2.7 รายละเอี ย ดข้อ เสนอแนวทางการจัด ตั้ง คณะท างาน หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ รวมทั้งบุคลากรของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทั้งหมด
6.2.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องทาตารางเปรี ยบเทียบรายละเอียดและเงื่อนไข
เฉพาะต่ อ ข้อ ก าหนดและรายละเอี ย ดคุ ณ ลัก ษณะ (Specification) เป็ นรายข้อ ทุ ก ข้อ (Statement of
Compliance) ของเอกสารโครงการ โดยใช้ตวั อย่างแบบฟอร์ มการเปรี ยบเทียบตามตารางที่ กาหนด ใน
การเปรี ยบเที ยบรายการดังกล่ าวหากมีกรณี ที่ตอ้ งมีการอ้างอิงข้อความหรื อเอกสารในส่ วนอื่ นที่ จดั ทา
เสนอมา ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสาร
เปรี ยบเทียบด้วยว่า สิ่ งที่ตอ้ งการอ้างอิงถึ งนั้น อยูใ่ นส่ วนใดตาแหน่ งใดของเอกสารอื่น ๆ ที่จดั ทาเสนอ
มา ส าหรั บ เอกสารที่ อ้างอิ งถึ ง ให้ ห มายเหตุ ห รื อขี ดเส้ น ใต้ห รื อระบายสี พ ร้ อมเขี ยนหัวข้อก ากับ ไว้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบกับเอกสารเปรี ยบเทียบได้ง่ายและตรงกันด้วย หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาไม่
ดาเนิ นการตามข้อนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่พิจารณาข้อเสนอ
ของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา และผูเ้ สนอราคาต้องลงลายมือชื่ อและประทับตรา (ถ้ามี) แคตตาล็อกและ
เอกสารประกอบทุกแผ่นให้ ถูกต้องเรี ยบร้อย โดยมีผลผูกพันตามกฎหมาย
6.2.4 เงื่อนไขทัว่ ไป
6.2.4.1 ผูเ้ สนอราคาจะต้องแจ้งสถานที่ เบอร์ โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อเร่ งด่วน
และชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานที่ติดต่อได้โดยตรงในข้อเสนอโครงการ
6.2.4.2 ก่ อ นเข้า ด าเนิ น การพัฒ นาระบบ หรื อ ติ ด ตั้งผู เ้ สนอราคาจะต้อ งท า
แผนการดาเนินการเพื่อขออนุมตั ิการดาเนินการ
6.2.4.3 ก่อนพัฒนาระบบต้องสารวจความต้องการ วิเคราะห์ออกแบบระบบ
ให้คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบและอนุมตั ิการพัฒนาระบบ
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ตารางที่ 5 เปรี ยบเทียบคุณสมบัติขอ้ กาหนดและรายละเอียดข้อเสนอโครงการ
อ้างถึงข้ อ
ข้ อกาหนด/อุปกรณ์ ที่ ข้ อกาหนด/อุปกรณ์ เปรียบเทียบ
ต้ องการ
ทีน่ าเสนอ
ระบุหวั ข้อให้ตรง ให้คดั ลอกคุณลักษณะ ให้ระบุคุณลักษณะ ตรงตาม
กับหัวข้อที่ระบุใน เฉพาะที่ผวู ้ า่ จ้างกาหนด เฉพาะที่บริ ษทั ฯ
ข้อกาหนด/
เอกสารประกวด มากรอกในช่องนี้
เสนอ
ดีกว่า
ราคา
ข้อกาหนด

เอกสาร
อ้างอิง
ระบุหมายเลข
หน้าของ
เอกสารอ้างอิง
ของบริ ษทั ฯ

6.2.4.4 ระบบที่พฒั นาได้เป็ นลิขสิ ทธิ์ ของสานักงาน ก.พ.ร.
6.2.4.5 อุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ และการสื่ อสารที่ ใช้กบั ระบบทั้งหมดต้องเป็ น
ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
6.2.4.6 เงื่อนไขการรับประกัน การบารุ งรักษา และซ่อมแซมแก้ไข
ผูเ้ สนอราคาต้องบารุ งรักษา ซ่อมแซม แก้ไข หรื อเปลี่ยนแทนเป็ นเวลา
1 ปี นับถัดจากวันตรวจรับ เสร็ จสมบู รณ์ ท้ งั หมด โดยในระยะเวลารับประกันต้องปฏิ บตั ิตามเงื่ อนไข
ดังต่อไปนี้
6.2.4.6.1 ผู ้ ข ายต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ งห มดที่ เกิ ดขึ้ น ใน
การบารุ งรักษาอุปกรณ์
6.2.4.6.2 ผูข้ ายต้องให้คาปรึ กษาแนะนาและตอบปั ญหาทางโทรศัพท์
ในวันและเวลาราชการ
6.2.4.6.3 ผูข้ ายต้องแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแทนอุปกรณ์ หรื อแก้โปรแกรม
ให้สามารถใช้งานได้ดีดงั เดิมภายใน 6 ชัว่ โมง นับแต่ได้รับแจ้งจากสานักงาน ก.พ.ร. สาหรับปั ญหาที่มี
ระดับความรุ นแรงสู งและมี ผลกระทบต่อการท างาน นอกจากนั้นให้เป็ นไปตามระดับการให้บริ การ
(Service Level Agreement) ที่ได้ตกลงร่ วมกัน
6.2.4.6.4 ซอฟต์แวร์ ที่เสนอต้องเป็ นรุ่ นล่าสุ ดที่มีลิขสิ ทธิ์ ถู กต้องตาม
กฎหมาย
6.2.4.6.5 ทรัพยากรที่ นามาใช้ในการพัฒนาระบบงานของโครงการ
อาทิ ไอคอน ตัวอักษร รู ปภาพ รู ปเคลื่อนไหว ภายใต้โครงการต้องมีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
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6.3 ข้อกาหนดในการพิจารณาคัดเลือก
สานักงาน ก.พ.ร. มีหวั ข้อในการให้คะแนนดังนี้
- ประสบการณ์และคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
- ประสบการณ์ของทีมงาน
- แผนและแนวทางการดาเนินโครงการ
- การออกแบบเบื้องต้นและระบบงานที่นาเสนอ
- ข้อเสนอด้านราคา
รวม

15 คะแนน
10 คะแนน
15 คะแนน
30 คะแนน
30 คะแนน
100 คะแนน

7. ขอบเขตการดาเนินโครงการ

ภาพที่ 1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบประมวลผลชาญฉลาดของสานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC Intelligence System: OPDC IS)
จากภาพเป็ นภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบงานในกลุ่ม OPDC Intelligence System:
(OPDC IS) โดยที่ในรายละเอียดขององค์ประกอบระบบงานรวมถึงกลุ่ม KPI Monitoring นั้นจะเป็ นไป
ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงระบบธุ รกิจชาญฉลาดของ สานักงาน ก.พ.ร.
โดยรายละเอียดของขอบเขตงานของโครงการ KPI Monitoring ในภาพรวมนั้น ผูร้ ับจ้าง
จะต้องศึกษา สารวจและวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียด ซึ่ งประกอบด้วยงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1 จัดทาแผนการดาเนินงานโดยละเอียด (Detailed Implementation Plan)
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทาแผนการดาเนิ นงานโดยละเอียด ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และข้อกาหนดของผุว้ า่ จ้าง อันประกอบไปด้วย
- แนวทางการดาเนิ นงาน วิธีการปฏิ บตั ิงาน แนวทางการบริ หารจัดการโครงการ
ไปสู่ ความสาเร็ จบรรลุเป้ าหมายในระยะเวลาที่กาหนด
- แผนในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
- แผนการประชาสัมพันธ์และแผนการสื่ อสาร เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ ยวข้อง มีความรู ้
และความเข้าใจในโครงการฯ
- กาหนดโครงสร้างคณะทางานและบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องในแต่ละหน้าที่งาน
- แผนการส่ งมอบงาน และ สิ่ งที่จะส่ งมอบในแต่ละงวด
- แผนการติ ดตั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ประกอบ และ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ใน
โครงการฯ
ผูร้ ับจ้างจะต้องนาเสนอต่อผูว้ า่ จ้างภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญาว่าจ้าง เพื่อให้ผวู ้ า่ จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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7.2 การวิเคราะห์ความต้องการระบบ
7.2.1 ศึ กษา ทบทวน วิเคราะห์ โครงสร้ างองค์กร นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนธุ รกิ จ
ระบบบริ หาร ระบบบริ การ ระบบปฏิบตั ิงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานในปั จจุบนั ของ
สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. โดยครอบคลุม
ถึงกระบวนการบริ หารจัดการและความต้องการระบบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรื อระบบต่อไปนี้ :
 ศึกษาระบบงานปั จจุบนั อันได้แก่
o ระบบ E-Office
o ระบบ Intranet
o ระบบ Web OPDC
o ระบบ GES
o ระบบ EIS
o ระบบ e-SAR Card
o ระบบ GSMS
o ระบบ PMOC
 ศึ ก ษา ทบทวนความต้ อ งการเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ ระบบช่ ว ยสนั บ สนุ น
กระบวนการพิจารณารางวัล โดยครอบคลุมอย่างน้อยรายละเอียดดังต่อไปนี้
o ต้องรองรั บกระบวนการพิจารณาของทั้ง 3 รางวัล คื อ รางวัลคุ ณภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ(PMQA) รางวัลบริ การภาครัฐแห่ งชาติ รางวัลความเป็ นเลิศด้านการบริ หารราชการ
แบบมีส่วนร่ วม เป็ นอย่างน้อย
o ต้องทาการ Survey Online ตามเงื่อนไขคาถามที่แตกต่าง
o แสดงผลการสารวจได้ในลักษณะที่ ผใู ้ ช้งานต้องการ (รู ปหน้ายิม้ หน้าเฉย
หน้าบึ้งฯ)
o ผูใ้ ช้สามารถใส่ สูตรสมการที่ตอ้ งการในการคานวณคะแนนได้
o ผูใ้ ช้สามารถกาหนดเตือนหน่ วยงานต่างๆตามเงื่อนไขที่กาหนดเองได้ เช่ น
ตามเวลา ตามคะแนน ตามเอกสารที่ยงั ส่ งไม่ครบ ฯ
o ระบบสามารถแจ้งกลับกรรมการหรื อผูเ้ กี่ยวข้องเมื่อข้อมูลหน่วยงานใดได้
ครบถ้วนแล้ว
o ระบบต้องสามารถบันทึกและสื บค้นประวัติขอ้ มูลที่สาคัญในการพิจารณา
ในปี ต่างๆได้ โดยเฉพาะข้อมูลเดิมของระบบ GES และสามารถออกรายงานได้
o ต้องสามารถรวบรวมคาตอบได้จากทั้งจากระบบ Call Center (ที่ทาหน้าที่
Survey ผ่านโทรศัพท์) และระบบ Survey Online ผ่าน Smart Phone และคอมพิวเตอร์
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- ศึก ษา ทบทวนความต้องการในด้าน Balanced Scorecard and Strategic
Management: ครอบคลุ ม การรายงานผลตามยุทธศาสตร์ ในทุ ก มิ ติ ทุ ก เป้ าประสงค์ และ Balanced
Scorecard
- ศึกษา ทบทวนความต้องการในด้าน Project Management: ครอบคลุมการ
ติดตามโครงการ รายงานผลการดาเนินงาน และ การรายงานติดตามการใช้งบประมาณ
- ศึกษา ทบทวนความต้องการในด้าน Content Management: ครอบคลุมการ
เก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามการแก้ไขเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและรายงานผล
- ศึ ก ษา ทบทวนความต้อ งการในด้า น Ad hoc report and dashboard:
ครอบคลุมการรายงานผลการปฏิ บตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการทางอิเล็กทรอนิ กส์ การ
จัดทาตัวชี้วดั เพิ่มเติมจากกลุ่มตัวชี้วดั ที่มีอยูเ่ พื่อจัดทารายงานเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการในการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารตามสถานการณ์อย่างฉับไว (Ad hoc report) การนาเสนอตัวชี้ วดั แบบปฏิสัมพันธ์
เพื่อการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินสถานการณ์ (Dashboard)
7.2.2 ทบทวนแหล่ งข้อมู ลต้นทางที่ จะโอนย้ายและเชื่ อมโยงข้อมู ลจากคลังข้อมู ล
หรื อแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาในโครงการฯ
7.3 การออกแบบระบบและการนาเสนอระบบงานต้นแบบ (Prototyping)
7.3.1 ผูร้ ับจ้างจะต้องดาเนินการออกแบบระบบ โดยครอบคลุมถึง
- การทบทวนและออกแบบสถาปั ตยกรรมของโครงการฯ (System
Architecture)
- การออกแบบระบบ Modern Office โดยครอบคลุมหัวข้อตามข้อสรุ ปด้าน
ความต้องการที่ได้รับ อันประกอบไปด้วยหัวข้อหลักดังต่อไปนี้
o ระบบงานใหม่ที่มีขีดความสามารถของระบบงานเดิม คือ
- ระบบ e-Office
- ระบบ Intranet
- ระบบ Web OPDC
- ระบบ GES
o ระบบบริ หารจัดการการประชุมและห้องประชุม (e-Meeting)
o ระบบบริ หารจัดการเนื้ อหา (Content Management System) ทั้งในส่ วนที่
เป็ น Intranet และ Internet
- การออกแบบวิธีการและรู ปแบบในการจัดทาตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพต่าง
ๆ Balanced Scorecard และ การจัดการกลยุทธ์
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- การออกแบบวิธีการและรู ปแบบในการบริ หารจัดการโครงการต่าง ๆ
รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงาน
- การออกแบบวิธี ก ารจัดเก็ บ เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เกี่ ยวข้องในการ
รายงานผลการดาเนินงาน
- การออกแบบวิธี ก ารและรู ป แบบในการน าเสนอข้อ มู ล และรายงาน
สาหรับผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ ให้เป็ นการนาเสนอในลักษณะที่ง่ายต่อการแปลความหมาย สามารถเจาะลึก พลิก
และปรับเปลี่ยนมุมมอง เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจในเชิ งวิเคราะห์ของผูบ้ ริ หาร สอดคล้องกับประเด็น
การตัดสิ นใจที่สาคัญ (CEO’s Agenda/Management Issue) และสามารถนาเสนอสารสนเทศสาคัญใน
ลักษณะที่เป็ นพลวัต (Dynamic) สามารถหมุนเปลี่ ยน (Shift & Rotate) ให้เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
เฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวข้อง
- การออกแบบวิธีการและรู ปแบบในการบันทึกข้อมูล และ การติดตาม
ผล KPI Monitoring
7.3.2 พัฒ นาและน าเสนอระบบต้น แบบ (Prototype) เพื่ อรับ ฟั งความคิ ดเห็ น จาก
ผูบ้ ริ หารในการออกแบบชุดรายงานและระบบงานต่าง ๆ
7.3.3 ปรับปรุ งเอกสารการออกแบบชุ ดรายงานและระบบงานต่าง ๆ หลังจากได้รับ
ความคิดเห็นในการนาเสนอระบบต้นแบบ (Prototype)
7.3.4 จัดประชุมนาเสนอสรุ ปชุดรายงานและระบบงานต่าง ๆ ทั้งหมดที่ได้ออกแบบ
เพื่ อให้ผูบ้ ริ หารมี ส่ วนร่ วมในการวิเคราะห์ และปรั บ ปรุ งรู ป แบบชุ ดรายงานและระบบงานต่ าง ๆ ที่
นาเสนอ
7.3.5 ปรับปรุ งเอกสารรายงานการออกแบบระบบให้สมบูรณ์ สาหรับนาไปพัฒนา
ระบบงาน
7.4 การพัฒนาและติดตั้งระบบ
ติ ดตั้ง ทดสอบ โปรแกรมประยุก ต์ (ซอฟต์แวร์ ) ส าหรับ การพัฒ นาระบบงานบน
เครื่ องแม่ข่าย (Server) และเครื่ องลู กข่าย (Client) ที่ สานักงาน ก.พ.ร. ได้จดั เตรี ยม ตามคุณลักษณะที่
ระบุในภาคผนวก ข.
7.4.1. พัฒ นาระบบงานต่ าง ๆ ให้ค รอบคลุ ม ขอบเขตงานและตามเอกสารรายงาน
การออกแบบระบบฉบับสมบูรณ์
7.5 การทดสอบระบบงาน
ผูร้ ับจ้างต้องดาเนิ นการทดสอบระบบงานโดยครอบคลุมถึงการทดสอบทางด้านต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
7.5.1 การทดสอบการทางานของแต่ละโปรแกรม (Unit Test)
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ผูร้ ั บ จ้า งต้องวางแผนและทดสอบการท างานของแต่ ล ะโปรแกรม ส าหรั บ แต่ ล ะ
ระบบงานย่อยของโครงการฯ
7.5.2 การทดสอบการเชื่ อ มโยงระบบงานย่อ ยทั้ง หมดของโครงการฯ (System
Integration Test - SIT)
ผูร้ ับจ้างต้องวางแผนและทดสอบการเชื่ อมโยงระหว่างโครงการฯ กับระบบงานอื่นๆ
รวมถึ งการเชื่ อมโยงระหว่างระบบงานย่อยต่ างๆในโครงการ รวมถึ งการรั บ -ส่ งข้อมู ลโดยอัตโนมัติ
ระหว่างระบบงานอื่นๆ
7.5.3 การทดสอบเพื่อการตรวจรับโครงการโดยผูใ้ ช้งาน (User Acceptance Test –
UAT)
ผูร้ ับจ้างต้องวางแผนและทดสอบโครงการฯ เมื่อพัฒนาและติดตั้งระบบงานเสร็ จสิ้ น
รวมทั้งการสารองและการกูค้ ืนระบบทั้งหมดของโครงการฯ เพื่อให้ผูใ้ ช้ระบบเกิ ดความพึงพอใจและ
ตรวจรับงานโครงการฯการฝึ กอบรมผูใ้ ช้งาน
7.6 ฝึ กอบรมแยกตามกลุ่มคือ
7.6.1 ระบบ Modern Office
7.6.1.1 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
150 คน
7.6.1.2 ผูบ้ ริ หาร
30 คน
7.6.1.3 เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
5 คน
7.6.2 ระบบ OPDC Intelligence System
7.6.2.1 ผูบ้ ริ หาร
30 คน
7.6.2.2 เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
5 คน
7.6.3 ระบบ KPI Monitoring
7.6.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
50 คน
7.6.3.2 ผูบ้ ริ หาร
30 คน
7.6.3.3 เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
5 คน
7.7 การสนับสนุนภายหลังการเริ่ มใช้งานระบบในโครงการ
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่สนับสนุ นการใช้งานระบบหลังจากเริ่ มใช้งาน
เป็ นระยะเวลาทั้งสิ้ น 60 วันหลังจากวันที่เริ่ มใช้งาน

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 50

8. ระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน 390 วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา โดยไม่รวมส่ วนสนับสนุนการ
ใช้งานอีก 60 วัน
9. ผลงานทีต่ ้ องส่ งมอบ
9.1 ส่ งแผนการดาเนินงานโดยละเอียด ภายใน 30 วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา
9.2 ส่ งมอบซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในโครงการฯ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา
9.3 สาหรับโครงการ Modern Office ให้ส่งมอบ Data Dictionary ให้กบั ผูพ้ ฒั นาระบบ
OPDC Intelligence System ผ่านผูร้ ับผิดชอบของสานักงาน ก.พ.ร.ภายใน 75 วันนับแต่วนั ลงนามใน
สัญญา
9.4 สาหรับ โครงการ KPI Monitoring และโครงการ Modern Office ให้ ส่ งมอบ Data
Dictionary ให้กบั ผูพ้ ฒ
ั นาระบบ OPDC Intelligence System ผ่านผูร้ ั บ ผิดชอบของส านักงาน ก.พ.ร.
ภายใน 75 วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา
9.5 สาหรับ โครงการ OPDC Intelligence System ให้ส่ งมอบ Data Warehouse Design
ภายใน 90 วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา
9.6 รายงานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ จานวน 5 ชุ ด พร้อมซี ดี 1 ชุ ด ภายใน 120
วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา
9.7 ส่ งมอบระบบงานพร้อมรายงานการทดสอบระบบโดยผูใ้ ช้งาน ภายใน 330 วันนับแต่
วัน ลงนามในสัญญา
9.8 จัดฝึ กอบรมหลักสู ตรการใช้งานระบบฯ ภายใน 390 วัน นับแต่วนั ลงนามในสัญญา
พร้อมส่ งมอบคู่มือการใช้งานสาหรับผูบ้ ริ หาร และผูใ้ ช้งาน
9.9 ส่ งมอบระบบงานเพื่อเริ่ มใช้งานจริ งภายใน 390 วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา
9.10 จัดส่ งเจ้าหน้าที่มาประจาที่ สานักงาน ก.พ.ร. จานวนอย่างน้อย 2 คน เป็ นระยะเวลา
อย่างน้อย 60 วันนับจากส่ งมอบงานตามข้อ 7.6 เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อสนับสนุนการใช้งานของระบบฯ
9.11 จัดส่ งรายงานฉบับสุ ดท้าย (Final Report) และบทสรุ ปย่อสาหรับผูบ้ ริ หาร ภายใน 360
วันนับแต่วนั ลงนามในสัญญา พร้อมส่ งมอบคู่มือการใช้งานโดยมีรายละเอียดดังนี้1) คู่ มื อ ผู ้ ใ ช้ ง า น
จานวน 10 ชุด พร้อมซีดี 1 ชุด
1) คู่มือผูด้ ูแลระบบ จานวน 10 ชุด พร้อมซีดี 1 ชุด
2) คู่มือการติดตั้งและกูค้ ืนระบบ จานวน 10 ชุด พร้อมซีดี 1 ชุด

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 51

10. การชาระเงิน
สานักงาน ก.พ.ร. จะชาระเงิ นให้แก่ผูร้ ับจ้างต่อเมื่อได้มีการตรวจรับระบบงาน เรี ยบร้อย
แล้ว โดยจะแบ่งการชาระเงินออกเป็ น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ชาระเงิ นร้ อยละ 10 ของค่าจ้างงาน เมื่ อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรั บ
รายการตาม ข้อ 9.1 – 9.2 เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับทุกโครงการ
งวดที่ 2 ชาระเงิ นร้ อยละ 10 ของค่าจ้างงาน เมื่ อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรั บ
รายการตาม ข้อ 9.3 เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับโครงการ Modern Office
งวดที่ 2 ชาระเงิ นร้ อยละ 10 ของค่าจ้างงาน เมื่ อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรั บ
รายการตาม ข้อ 9.4 เรี ยบร้อยแล้ว และโครงการ KPI Monitoring
งวดที่ 2 ชาระเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างงาน เมื่ อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรั บ
รายการตาม ข้อ 9.5 เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับโครงการ OPDC Intelligence System
งวดที่ 3 ชาระเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างงาน เมื่ อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรั บ
รายการตามข้อ 9.6 – 9.7 เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับทุกโครงการ
งวดที่ 4 ชาระเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างงาน เมื่ อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรั บ
รายการตามข้อ 9.8 – 9.9 เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับทุกโครงการ
งวดที่ 5 ชาระเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างงาน เมื่ อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรั บ
รายการตามข้อ 9.10 – 9.11 เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับทุกโครงการ
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ค.4.1 คุณสมบัติโครงการ Modern Office
(Implementation Service & Software)
โครงการ Modern Office เป็ นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็ นระบบที่ทาหน้าที่
ทดแทนขีดความสามารถของระบบงานเดิม คือ:
 ระบบ E-Office
 ระบบ Intranet
 ระบบ Web OPDC
 ระบบ GES
และจะต้องมีการพัฒนาระบบงานย่อยที่มีขีดความสามารถเพิ่มเติมตามความต้องการของสานักงาน
ก.พ.ร. คือ
1. ระบบช่ วยสนับสนุนกระบวนการพิจารณารางวัล ตามความต้ องการของสานักงาน ก.พ.ร.
คุณสมบัติระบบช่ วยสนับสนุนกระบวนการพิจารณารางวัล ตามความต้ องการของสานักงาน ก.พ.ร.
 ต้องรองรับ กระบวนการพิ จารณารางวัล จานวน 3 รางวัล คื อ 1) รางวัล คุ ณ ภาพการ
บริ หารจัดการภาครัฐ (PMQA) 2) รางวัลบริ การภาครัฐแห่ งชาติ 3) รางวัลความเป็ นเลิศ
ด้านการบริ หารราชการแบบมีส่วนร่ วม เป็ นอย่างน้อย
 ต้องทาการ Survey Online ตามเงื่อนไขคาถามที่แตกต่าง
 แสดงผลการสารวจได้ในลักษณะที่ผใู ้ ช้งานต้องการ (รู ปหน้ายิม้ หน้าเฉยหน้าบึ้งฯ)
 ผูใ้ ช้สามารถใส่ สูตรสมการที่ตอ้ งการในการคานวณคะแนนได้
 ผูใ้ ช้ส ามารถกาหนดเตื อนหน่ วยงานต่างๆตามเงื่ อนไขที่ กาหนดเองได้ เช่ น ตามเวลา
ตามคะแนน ตามเอกสารที่ยงั ส่ งไม่ครบ ฯ
 ระบบสามารถแจ้งกลับ กรรมการหรื อผูเ้ กี่ ยวข้องเมื่ อข้อมู ลหน่ วยงานใดได้ครบถ้วน
แล้ว
 ระบบต้องสามารถบันทึกและสื บค้นประวัติขอ้ มูลที่สาคัญในการพิจารณาในปี ต่างๆได้
โดยเฉพาะข้อมูลเดิมของระบบ GES และสามารถออกรายงานได้
 ต้องสามารถรวบรวมคาตอบได้จากทั้งจากระบบ Call Center (ที่ทาหน้าที่ Survey ผ่าน
โทรศัพท์) และระบบ Survey Online ผ่าน Smart Phone และคอมพิวเตอร์ ได้
2. ระบบสื่ อสั มพันธ์ ภาครัฐกับประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์ (Call Center) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติระบบตู้สาขาโทรศัพท์ อัตโนมัติแบบไอพี (IPPBX System) มีคุณสมบัติอย่ างน้ อยดังนี ้
2.1 เป็ นซอฟต์แวร์ ระบบตูส้ าขาโทรศัพท์อตั โนมัติแบบไอพี (IPPBX System) ที่ใช้เทคโนโลยีและ
ความสามารถของระบบโทรศัพ ท์พ้ื นฐานและระบบเครื อข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ต Voice over IP
(VoIP) ที่มีสถาปัตยกรรมการทางานแบบ Client Server
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1) เป็ นระบบเปิ ดที่ ส ามารถรองรั บ การท างานร่ วมกับ ซอฟต์แวร์ หรื ออุ ป กรณ์ ต่างๆ ที่ ใช้
เทคโนโลยี VoIP มาตรฐาน SIP โปรโตคอล (Session Initiation Protocol) ได้ เช่ น
โปรแกรม Softphone, อุปกรณ์วอยซ์เกทเวย์ (VoIP Gateway), เครื่ องโทรศัพท์แบบไอพี
(SIP IP-Phone) เป็ นต้น
2) รองรับ การให้บ ริ ก าร Voice ผ่าน Wide Area Network (WAN) ได้ท้ งั Internet (IP) และ
SIP
3) ระบบสามารถทางานบนระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ (Windows) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4) ผูด้ ู แลระบบ (Admin) สามารถเพิ่ ม/ลดจานวนผูใ้ ช้งาน (User) ของเลขหมายภายในได้
ไม่จากัด (Unlimited Extension & Phone Lines)
5) ผูใ้ ช้งาน (User) สามารถปรับแต่งค่าการทางานโทรศัพท์ของตนเองตามความเหมาะสม
เช่น Forward Calls, Voicemail เป็ นต้น
6) ผูด้ ูแลระบบ (Admin) สามารถบริ หารจัดการแก้ไขและปรับแต่งค่าการทางานต่าง ๆ ของ
โปรแกรม ผ่านทางอินเตอร์ เฟสบนเว็บบราวเซอร์ (Web-Based Configuration Interface)
7) รองรับการประชุมสายทางโทรศัพท์ (Call Conferencing) ที่สามารถประชุมสายได้พร้อม
กัน ไม่ น้ อ ยกว่ า จ านวนคู่ ส ายของระบบ โดยไม่ จ ากัด ชนิ ด ของคู่ ส ายและสามารถ
กาหนดการประชุ มสายร่ วมกันได้จากเบอร์ โทรศัพท์ท้ งั ภายนอก (C.O. Line) และภายใน
(Extension Line)
8) รองรั บ การท างานร่ วมกั น แบบ Unified Communications & Presence โดยสามารถ
ก าหนดให้ ข้อ ความเสี ย งที่ มี ผู ฝ้ ากไว้ใ นระบบ (Voice Mail) ส่ ง ต่ อ ไปทางอี เมล์ โดย
อัตโนมัติ ซึ่ งเจ้าของอีเมล์สามารถตรวจเช็คและเรี ยกดู ผ่านโปรแกรม E-mail Client ต่าง
ๆ ได้ เช่น Microsoft Outlook เป็ นต้น
9) รองรับการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์อตั โนมัติ (Call Logging) ของผูใ้ ช้งาน (User)
โดยไฟล์เสี ย งเสี ย งสนทนาเป็ นไฟล์ใ นรู ป แบบมาตรฐาน .wav ที่ ส ามารถฟั งได้ด้ว ย
โปรแกรม Microsoft Windows Media Player ได้
10) รองรั บ การสื่ อสารร่ ว มกั บ ผู ้ใ ห้ บ ริ การโทรศัพ ท์ ผ่ า นระบบอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet
Telephone Service Provider หรื อ ITSP) และชุ มสายโทรศัพ ท์ส าธารณะ PSTN (Public
Switched Telephone Network) เพื่ อ สร้ าง SIP Trunk ในการโทรศัพ ท์ จากเบอร์ ภ ายใน
(Extension) ไปยังโทรศัพ ท์ภายนอกแบบ VoIP ในราคาประหยัด ที่รองรับ SIP Server
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอนาคต
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11) รองรั บ การโทรศัพ ท์แ ละการส่ ง แฟกซ์ ระหว่างสาขา (Bridges) โดยเป็ นการเชื่ อ มต่ อ
ระหว่ า งตู ้ ส าขาโทรศั พ ท์ ไ อพี (IP-PBX) ของทั้ ง 2 สาขาเข้ า ด้ ว ยกั น ท าให้ ก าร
ติดต่อสื่ อสารได้เสมือนหนึ่งอยูภ่ ายในตูส้ าขาไอพีสานักงานเดียวกันได้ในอนาคต
ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เสนอมีคุณสมบัติดา้ นการใช้งานอย่างน้อยดังนี้
- Call Logging, Call Reporting
- Blind Call Transfer, Attended Call Transfer
- Call Forward on Busy or No Answer
- Call Routing by DID and Caller ID
- Conference Calling
- Auto Attendant / Digital Receptionist
- Voice Mail / Music on Hold
- Ring Groups & Hunt Groups
- Central Phonebook
- Call by Name
- Call Queuing
- Call Recording
- Call Parking and Pickup
- MWI - Message Waiting Indicator
- BLF Status Updates
- Conference Rooms
- Intercom / Paging
- Ring Extension and Mobile Simultaneously
- มี Application บน Smart Device เป็ นยีห่ อ้ เดียวกันระบบโทรศัพท์ที่เสนอ
บนระบบปฏิบตั ิการเหล่านี้เป็ นอย่างน้อย Android, iOS
- Application บน Smart Device จะต้องรองรับ Push Technology ที่สามารถแจ้งเตือน
สายเรี ยกเข้าหรื อข้อความได้ โดยที่เครื่ องปิ ดหน้าจอหรื อ Inactive เพื่อประหยัด
พลังงาน
- มีโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์ ที่ผใู ้ ช้งานแต่ละคนสามารถจัดวางการแสดงข้อมูลที่มา
จากระบบโทรศัพท์ เช่น สถานะสายที่รอ สถานะเบอร์ ภายในอื่นๆ ให้เหมาะสมกับตน
และเป็ นแบบลากแล้ววาง (Drag & Drop)
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- มีโปรแกรมสาหรับคอมพิวเตอร์ ที่ผใู ้ ช้งานสามารถสั่งการทางานไปยังเครื่ องโทรศัพท์
ของตัวเองให้ทางานได้อย่างน้อยดังนี้ รับสาย โอนเข้าระบบฝากข้อความ โทรออกโอน
สาย ประชุมสาย
คุณสมบัติระบบโทรศัพท์ ตอบรั บอัตโนมัติ (Computer Telephony System) มีคุณสมบัติอย่ างน้ อยดังนี ้
- ระบบโทรศัพ ท์ตอบรั บ อัตโนมัติ (Computer Telephony System) จานวน 1 ระบบ
สามารถให้บริ การพร้อมกันไม่ต่ากว่าจานวน 8 คู่สาย
- การออกแบบ พัฒนาและทดสอบการทางานของโครงสร้างเมนูในโปรแกรมของระบบ
โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (Call Flow) สามารถทาได้โดยผ่านเครื่ องมือการออกแบบ
ลัก ษณะ GUI (Graphic User Interface) เพื่ อ ป้ อ งกัน ปั ญ หาความผิ ด พลาดในการ
ออกแบบ เช่น การเชื่อมไฟล์เสี ยงผิด เป็ นต้น
- ผูใ้ ช้งานระบบ (Admin) สามารถแก้ไข เพิ่ม/ลด หรื อ เปลี่ ยนแปลงโครงสร้างเมนู ใน
โปรแกรมของระบบโทรศัพ ท์ตอบรั บ อัตโนมัติ (Call Flow) ได้โดยง่ าย ด้วยค าสั่ ง
Drag and Drop/ Cut/ Copy-Paste โดยไม่ตอ้ งหยุดระบบ
- ผูใ้ ช้งานระบบ (Admin) สามารถก าหนด แก้ไ ข หรื อ เปลี่ ย นแปลงการตั้งค่ า ต่ า งๆ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบ อาทิ การตั้งรหัสลับ (Password) หรื อการโอนสายของภายใน
ภายในต่างๆ ได้โดยใช้โปรแกรมที่ เป็ น Web Based Interface บนเครื่ องคอมพิวเตอร์
เรี ยกผ่านโปรแกรม Web Browser MS Internet Explorer
- ผูใ้ ช้หมายเลขภายใน (User) สามารถกาหนด แก้ไข หรื อ เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ
เกี่ ยวกับการโอนสายได้ด้วยตัวเองโดยใช้โปรแกรมที่ เป็ น Web Based Interface บน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ สามารถเรี ยกผ่านโปรแกรม Web Browser MS Internet Explorer
คุณสมบัติระบบบริ การข้ อมูลเสียงอัตโนมัติ (IVR Outbound) มีคุณสมบัติอย่ างน้ อยดังนี ้
- เป็ นระบบที่ใช้เทคโนโลยี่การทา Auto Dialer ร่ วมกับระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) ที่
เป็ นเครื่ องมื อช่ วยในการโทรออกตาม List รายชื่ อหรื อเบอร์ โทรศัพ ท์ที่ ระบบ Auto
Dialer กาหนดให้โทรออก
- ระบบ IVR สามารถตรวจสอบสั ญ ญาณปลายทางว่าเป็ นการรับ สาย (Answer) หรื อ
สั ญญาณสายไม่ว่าง (Busy) หรื อ สั ญ ญาณไม่รับ สาย (No Answer) ถ้าเป็ นสัญ ญาณ
รับ สาย ระบบ IVR จะท าการแจ้งข้อความเสี ยงที่ ได้มีก ารจัดเตรี ยมไว้ล่วงหน้า (Pre
Recorder)
- หากสัญญาณไม่ว่างหรื อไม่มีผูร้ ับสาย ระบบจะทาการโทรซ้ าตามจานวนครั้งที่ต้ งั ไว้
และเว้นช่วงตามเวลาที่กาหนด
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- สามารถกาหนดเวลาในการโทรออกได้เช่น โทรในเวลาทาการ เท่านั้น หากโทรออกไม่
ครบรายชื่อ ระบบจะทาการต่อในวันทาการถัดไป เป็ นต้น
- ผูด้ ูแลระบบ (Admin) สามารถกาหนดหรื อเปลี่ ยนแปลงให้ระบบทาการการโทรออก
โดยอัตโนมัติไปยังรายชื่อที่มีอยูใ่ นระบบ
- เมื่อระบบโทรติดแล้ว ระบบจะให้ขอ้ มูลเป็ นเสี ยงข้อความที่บนั ทึกไว้ (Voice Message)
เพียงฝ่ ายเดียว และสามารถให้ระบบวางสายได้ทนั ทีเมื่อเสร็ จสิ้ นการให้ขอ้ มูล
- สามารถออกแบบให้รับปุ่ มกดจากผูร้ ับสายได้เช่น เป็ นการสารวจความคิดเห็นที่ให้ผรู ้ ับ
ตอบคาถามด้วยการกดปุ่ มบนโทรศัพท์
- สามารถบันทึกการทาการของผูร้ ับสายลงลงในระบบฐานข้อมูลได้
คุณสมบัติระบบบริ การข้ อมูลเสียงอัตโนมัติ (Audiotext) มีคุณสมบัติอย่ างน้ อยดังนี ้
- ผูโ้ ทรเข้าสามารถกดปุ่ มจากแป้นโทรศัพท์เพื่อเลือกฟังข้อมูลที่ตอ้ งการได้ดว้ ยตนเอง
- สามารถสร้างเมนู เพื่อบริ การข้อมูลผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ ได้อย่างอิสระไม่จากัด
จ านวนเมนู แ ละจ านวนชั้ นของเมนู โดยขึ้ นอยู่ ก ั บ ขนาดของหน่ ว ยความส ารอง
(Harddisk)
- สามารถบันทึกข้อความเสี ยงสาหรับให้บริ การข้อมูลเสี ยงผ่านระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ
ได้
ไม่จากัดเวลาที่บนั ทึก โดยขึ้นอยูก่ บั ขนาดของหน่วยความสารอง (Harddisk)
- ผูด้ ู แลระบบสามารถบันทึ กข้อความเสี ยงหรื อเปลี่ ยนแปลงข้อความเสี ยงใหม่ได้ดว้ ย
ตัวเอง
- ระบบรองรับการแก้ไขข้อความเสี ยงและโครงสร้างเมนู การให้บริ การในขณะที่ระบบ
กาลังให้บริ การอยูไ่ ด้ โดยไม่จาเป็ นต้องหยุดการทางานของระบบ และไม่มีผลกระทบ
แก่ผทู ้ ี่กาลังใช้บริ การอยู่
โปรแกรมรายงานสถิติ (Statistics Report Program (มีคุณสมบัติอย่ างน้ อยดังนี ้
- โปรแกรมมี ล ัก ษณะเป็ น Web Based ผู ้ใ ช้ ง านสามารถเรี ยกดู โ ปรแกรมได้ จ าก
คอมพิ วเตอร์ ผ่านเว็บ บราวเซอร์ ที่ ใช้เทคโนโลยี XML หรื อ VB.Net หรื อ J2EE ได้
อาทิ Internet Explorer หรื อ Firefox ตลอด 24 ชัว่ โมง
- สามารถใช้ ง านร่ วมกั บ ระบบตอบรั บ โทรศั พ ท์ อ ัต โนมั ติ (CTI Statistics Report
Program)
- สามารถแสดงค่าสถิติจานวนการรับสายโทรเข้าทั้งหมด (Incoming Call) เพื่อนาผลไป
วิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบริ ห ารจัด การเกี่ ย วกับ จานวนคู่ ส ายให้ เพี ย งพอต่ อ การ
รับสาย
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- สามารถแสดงค่าสถิติจานวนสายโทรเข้าเฉลี่ยในแต่ละชัว่ โมง เพื่อเปรี ยบเทียบช่วงเวลา
- ที่มีการใช้บริ การ ซึ่งเป็ นประโยชน์ในการเตรี ยมเจ้าหน้าที่ให้พอเพียงในการให้บริ การ
- สามารถแสดงค่าสถิติการเลือกรับฟังบริ การข้อมูลอัตโนมัติ
- สามารถแสดงค่าสถิติการเลือกรับบริ การของผูโ้ ทรเข้า (Menu Access) ได้
- สามารถแสดงค่าสถิติการรับสายเข้า (Call Volume) ได้
- สามารถแสดงค่าสถิติ 10 อันดับแรก และ 10 อันดับสุ ดท้ายของการเรี ยกฟังข้อมูล
- สามารถแสดงค่าสถิติเป็ นรายวัน (Daily) และรายเดือน (Monthly) ได้ตามต้องการ
- สามารถ Export ข้อมูลจากรายงานเป็ น Excel และ Text File ได้
- มีเครื่ องมือสาหรับให้ผใู ้ ช้งานออกแบบหรื อแก้ไขรู ปแบบรายงานสถิติได้ดว้ ยตัวเอง
- สามารถนาเสนอรายงานสถิติได้ท้ งั ในรู ปแบบกราฟและตาราง (Graphical and Table)
อุปกรณ์ วอยซ์ เกทเวย์ สาหรั บแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็ นไอพีขนาด 8 พอร์ ต จานวน 1 ชุด
มีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี ้
- เป็ นอุปกรณ์ FXO Analog Gateway มาตรฐานโปรโตคอล SIP เป็ นอย่างน้อย สามารถ
เชื่ อมต่ อสัญญาณโทรศัพ ท์แบบอนาล็อกจากชุ มสายโทรศัพ ท์หรื อจากระบบตู ้สาขา
โทรศัพท์ เพื่อแปลงเป็ นสัญญาณไอพี ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 พอร์ ต จานวน 1 ชุด
- อุป กรณ์ ประกอบด้วย 8 พอร์ ต FXO RJ11 และ 1 พอร์ ต WAN, 1 พอร์ ต LAN RJ45
10/100 Mbps และ 1 พอร์ ต สาหรับเชื่อมต่อกับ Video Surveillance
- รองรับ 3 SIP Account Profiles, SIP over TCP/TLS
- รองรั บ การบริ ห ารจัด การตัว อุ ป กรณ์ ผ่า นทาง Web Browser Configuration และ
Telephone Key Pad Configuration, Central Secure Configuration File และการทา
Auto-Provisioning
อุปกรณ์ วอยซ์ เกทเวย์ สาหรั บแปลงสัญญาณไอพีเป็ นอนาล็อกขนาด 8 พอร์ ต จานวน 1 ชุด
มีคุณสมบัติอย่ างน้ อยดังนี ้
- เป็ นอุ ป กรณ์ FXS Analog Gateway มาตรฐานโปรโตคอล SIP เป็ นอย่างน้อย สามารถ
เชื่ อมต่ อสั ญ ญาณโทรศัพ ท์แบบอนาล็ อกจากชุ ม สายโทรศัพ ท์ห รื อ จากระบบตู ้ส าขา
โทรศัพท์ เพื่อแปลงสัญญาณไอพีเป็ นอนาล็อก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 8 พอร์ต (Port)
- อุ ป กรณ์ ป ระกอบด้วย 8 พอร์ ต (Port) FXS RJ11 และ 1 พอร์ ต WAN, 1 พอร์ ต (Port)
LAN RJ4510 /100 Mbps และ 1 พอร์ต (Port)
- รองรับ 2 SIP Account Profiles, SIP over TCP/TLS
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- รองรั บ การบริ หารจั ด การตั ว อุ ป กรณ์ ผ่ า นทาง Web Browser Configuration และ
Telephone Key Pad Configuration, Central Secure Configuration File แ ล ะ
การทา Auto-Provisioning
อุปกรณ์ การ์ ดสาหรั บจัดการด้ านเสียง (Voice Processing Board) ขนาด 8 คู่สาย จานวน 1 การ์ ด
มีคุณสมบัติอย่ างน้ อย ดังนี ้
- เป็ นการ์ดชนิด Digital Signal Processor on Board (DSP)
- เป็ นการ์ดชนิด PCI Form Factor สามารถติดตั้งบน PCI Slot ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
- เป็ นการ์ดชนิด Full Duplex รองรับการใช้งาน VoIP Applications
- มีช่อง Audio Signal and Interface อย่างน้อย 1 ช่อง
- สามารถรองรับการแสดงหมายเรี ยกผูโ้ ทรเข้า Caller ID
- สามารถรองรับการทางานทางด้าน Voice รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 8 คู่สายใน Board เดียวกัน
- สามารถรองรับการทางานได้ตามมาตรฐาน TAPI
ชุดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ประเภทอุตสาหกรรม (IPC) สาหรั บเซิ ฟเวอร์ ของระบบตอบรั บโทรศัพท์ อัตโนมัติ
จานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติอย่ างน้ อย ดังนี ้
- เป็ นเครื่ องคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม (Industrial Personal Computer) มีขนาด 2 U
สามารถติดตั้งกับตู ้ Rack 19 นิ้วได้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็ น Intel รุ่ น Core i7 Processor ทางานที่ความเร็ วของ
สัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่นอ้ ยกว่า 3.0 GHz จานวน 1 หน่วย และมีส่วน
ควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจา (Cache Memory) รวมไม่นอ้ ยกว่า 6 MB หรื อ
เทียบเท่า
- มีหน่วยความจาหลัก (Main Memory) ชนิด DDRIII RAM ขนาดไม่ต่ากว่า 4 GB
- มีหน่วยความจาสารองแบบ (Disk Storage) มีขนาดความจุหน่วยละไม่ต่ากว่า 2TB
ความเร็ ว 7200 rpm หรื อดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีเพาเวอร์ซพั พลาย (Power Supply) กาลังไม่นอ้ ยกว่า 550 Watt จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย (Ethernet Controller) ที่สนับสนุนความเร็ ว 10/100/1000
Mbps ที่ติดตั้งมาบนเมนบอร์ ดหรื อดีกว่า
- มี DVD-RW Drive แบบ Internal ความเร็ วในการอ่านข้อมูลเทียบเท่าหรื อดีกว่า 24x
- มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) และเม๊าส์ (Mouse) แบบ Optical Mouse ชนิดที่มี Scrolling
- มีจอแสดงผลเป็ นภาพสี (Color Monitor) แบบ LED ขนาดไม่ต่ากว่า 18 นิ้ว
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- ติดตั้งซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 7 Professional Edition หรื อ
ดีกว่า โดยมีลิขสิ ทธิ์ การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ โปรแกรมป้ องกันและกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti-Virus) ที่มี
ประสิ ทธิภาพสามารถทาการ Update Virus ได้โดยอัตโนมัติ โดยมีลิขสิ ทธิ์ การใช้งาน
ถูกต้องตามกฎหมาย
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3. ระบบเว็บไซต์ สานักงาน ก.พ.ร.
คุณสมบัติระบบเว็บไซต์ สานักงาน ก.พ.ร.
3.1 การบริ หารจัดการเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่อยูภ่ ายใต้การพัฒนาและดูแลของสานักงาน ก.พ.ร.
อยูบ่ นฐานข้อมูลที่เดียวกัน รู ปแบบการบริ หารจัดการเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
3.2 การบริ หารจัดการต้องง่ายต่อการบริ หารจัดการ มี ส่วนอานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ หาร
จัดการเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่อยูภ่ ายใต้การพัฒนาและดูแลของสานักงาน ก.พ.ร.
3.3 ผูบ้ ริ หารเว็บไซต์มีได้หลายคนและหลายลาดับชั้นตามเนื้อหาความรับผิดชอบ
3.4 มีการบันทึกประวัติการปรับเปลี่ ยนเว็บไซต์ทุกเนื้ อหา มี ชื่อผูป้ รับเปลี่ ยน มี วนั ที่ เวลาการ
ปรับเปลี่ยน
3.5 มีส่วนอานวยความสะดวกให้ผูร้ ับผิดชอบเนื้ อหา รู ปภาพ วีดีทศั น์ที่ไม่ใช่ ผูบ้ ริ หารเว็บไซต์
ได้ส่ งเนื้ อหา รู ป ภาพ วีดีท ศั น์ ม ายังผูบ้ ริ หารจัดการเว็บ ไซต์ในลักษณะที่ ผูบ้ ริ หารจัดการ
เว็บไซต์ไม่จาเป็ นต้องแก้ไขเพียงกาหนดการอนุ มตั ิหรื อไม่อนุ มตั ิให้แสดงบนเว็บไซต์ หรื อ
อาจอนุมตั ิแบบถาวรได้
3.6 รู ปแบบการใช้งานเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่อยูภ่ ายใต้การพัฒนาและดูแลของสานักงาน ก.พ.ร.
มี ม าตรฐานเดี ย วกัน เพื่ อ สะดวกต่ อ การใช้ ง านด้ว ยหลัก ของ HCI (Human Computer
Interaction)
3.7 ต้องบูรณาการเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่อยูภ่ ายใต้การพัฒนา และดูแลของสานักงาน ก.พ.ร.รวม
ที่เว็บไซต์หลัก WWW.OPDC.GO.TH
3.8 เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้การพัฒนา และดู แลของสานักงาน ก.พ.ร. ต้องสามารถใช้
งานบน Smart Phone หรื อ Mobile Device และบน Browser ได้ครบทุกประเภท
3.9 ในการเข้าใช้ ง านผู ใ้ ช้ ง านเข้า ใช้ง านได้โ ดยใส่ ชื่ อ ผู ใ้ ช้ ง าน และรหั ส ผ่า นเพี ย งครั้ งเดี ย ว
(Single Sign On) ก็สามารถเข้าได้ทุกระบบตามสิ ทธิ
3.10 รู ปแบบของ Site Map ของเว็บไซต์หลัก WWW.OPDC.GO.TH ควรปรับเปลี่ยนแสดงดัง
ภาพโดยแบ่ง Page เป็ น 3 รู ปแบบคือ แบบที่ 1 แบบที่ให้ประชาชนทัว่ ไปได้ใช้งานโดยไม่
ต้อ งมี สิ ท ธิ์ ในการเข้า ใช้ ง าน (Internet) แบบที่ 2 แบบที่ ใ ห้ ผู ้บ ริ ห ารและบุ ค ลากรของ
ส านัก งาน ก.พ.ร.ใช้ง านโดยต้องมี สิ ท ธิ์ ในการเข้าใช้ง าน (Intranet) แบบที่ 3 แบบที่ ใ ห้
หน่วยงานภายนอกของสานักงาน ก.พ.ร. คือ ส่ วนราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การมหาชน โดย
ต้องมีสิทธิ์ ในการเข้าใช้งาน(Extranet)
3.11 ระบบเว็บ ไซต์ทุ ก เว็บ ไซต์ที่ อยู่ภ ายใต้ก ารพัฒ นา และดู แลของส านัก งาน ก.พ.ร. ต้อ งมี
มาตรฐานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และ W3C
3.12 Home Page แสดงดังภาพที่ 3
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3.13 Authentication Page แสดงดังภาพที่ 4
3.14.Internet Page ที่ให้ประชาชนทัว่ ไปใช้งานแสดงดังภาพที่ 5
3.15.Intranet Page ที่ให้เจ้าหน้าที่หรื อผูบ้ ริ หารของสานักงาน ก.พ.ร. ใช้งานแสดงดังภาพที่ 6 โดย
เนื้ อหา ในส่ วนของ ข่าวเด่นของก.พ.ร. หนังสื อเวียน ฯ เป็ นไปตามสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานเมื่อ
ผูใ้ ช้งาน login พร้อมการแสดงข้อความต่าง ๆ เฉพาะของผูใ้ ช้งาน
3.16.Extranet Page ที่ ให้ส่วนราชการ ส่ วนจังหวัด องค์การมหาชนใช้งานแสดงดังภาพ 3 โดย
เนื้ อหาในส่ วนของข่าวเด่นของก.พ.ร. หนังสื อเวียน ฯ เป็ นไปตามสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานเมื่ อ
ผู ้ ใ ช้ ง า น lo g in พ ร้ อ ม ก า ร แ ส ด ง ข้ อ ค ว า ม ต่ า ง ๆ เฉ พ า ะ ข อ ง ผู ้ ใ ช้ ง า น

ภาพที่ 3 Site Map ของสานักงาน ก.พ.ร. ตามข้อกาหนดเบื้องต้น
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ภาพที่ 4 Home Page ของสานักงาน ก.พ.ร.
(อาจมีการปรับแก้ตามความต้ องการของ สานักงาน ก.พ.ร.)
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ภาพที่ 5 Authentication Page

ภาพที่ 6 Intranet Page
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ภาพที่ 7 Extranet Page
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4. ระบบบริ ห ารจั ด การการประชุ ม และห้ อ งประชุ ม (Meeting Room & Meeting Reservation
Management)
4.1 เป็ นระบบสาหรับช่วยบริ หารจัดการห้องประชุมแบบออนไลน์โดยสามารถตรวจสอบตาราง
ปฎิทินของห้องประชุมได้
4.2 สามารถจองห้องประชุมที่เหมาะสมกับจานวนผูป้ ระชุม สามารถเก็บรายละเอียดของผูจ้ อง
ห้องประชุม และรายละเอียดเบื้องต้นของการประชุมได้ ครอบคลุมการจัดเตรี ยมวาระการ
ประชุม การจัดการรายงานการประชุม การสนับสนุ นระหว่างการประชุม การแจ้ง
สถานะการประชุม การบริ หารการประชุม และการนาเสนอข้อมูลการประชุมในห้องประชุม
และเป็ น ฐานข้อมูลกลางในการเก็บข้อมูลการประชุม ที่มีนโยบายความปลอดภัยในการ
จัดเก็บข้อมูล
4.3 สนับสนุนการใช้งานรองรับอย่างน้อย 2 ภาษาเป็ นอย่างน้อย (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
4.4 สามารถบันทึกรายละเอียดการจองห้อง เช่น ประธาน, หัวเรื่ อง, รายละเอียดผูข้ อใช้หอ้ ง
ประชุมด้วย เป็ นอย่างน้อย
4.5 รองรับเชื่ อมต่อกับระบบเจ้าหน้าที่สานักงาน ก.พ.ร .ด้วยข้อมูลพื้นฐาน อาทิ เช่น รหัส
เจ้าหน้าที่, ชื่อ-นามสกุลทั้งภาษาไทย และอังกฤษ, ตาแหน่ง, ส่ วนงาน และเบอร์ โทรศัพท์
เป็ นอย่างน้อย
4.6 สามารถค้นหาข้อมูลการประชุมได้ง่ายๆ โดยแสดงเป็ นรายการเดือน หรื อปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้งาน
4.7 สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดการการประชุมได้ และส่ งเมลล์ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุ มได้
4.8 รู ปแบบการใช้งาน และรายงาน หน้าตาสวยงามเป็ นทั้ง Text และ Graphic Mode
4.9 รองรับผูใ้ ช้งานมากกว่า 10,000 คน
4.10 มีระบบรายงานรองรับการบริ หารจัดการการใช้ห้องประชุมต่างๆ
4.11 สามารถแสดงข้อมูลวันและเวลาการประชุมจากระบบได้
4.12 สามารถแสดงข้อมูลวันและเวลาที่วา่ งของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้
4.13 สามารถค้นหาอีเมล์ของผูใ้ ช้ในระบบได้
4.14 สามารถรองรับการประชุมทางไกลได้
4.15 สามารถให้ผไู ้ ด้รับเชิ ญประชุมแจ้งกลับก่อนการประชุมตามเวลาที่ระบุได้แบบอัตโนมัติใน
3 สถานะ คือ เข้าร่ วมประชุม ไม่เข้าร่ วมประชุม ให้ผแู ้ ทนเข้าประชุม และสามารถระบุชื่อ
ผูแ้ ทนได้
4.16 สามารถจัดทาเอกสารการประชุมตาม template ที่กาหนดได้ อาทิ เอกสารประกอบการ
ประชุม วาระการประชุม ใบเซ็นต์ชื่อ สรุ ปการประชุม
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4.17 สามารถบริ หารจัดการกรณี ที่มีการเลื่อน/ยกเลิกการประชุ ม และแจ้งไปยังผูร้ ่ วมประชุ มได้
4.18 สามารถค้นหา หรื อระบุรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้
5. ระบบการบริหารจัดการเนื้อหาหรื อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Content Management)
5.1 สนับสนุ นการนา Web Application ทั้งรู ปแบบที่ เป็ น Internet และ Intranet ขององค์กร มา
ใช้งานบนระบบ Web Portal ได้ โดยมี Interface เดียว และสนับสนุ นการเข้าถึ งโปรแกรม
(Application) หรื อระบบงานต่ า ง ๆ เช่ น ระบบฐานข้ อ มู ล Web Content ,E-mail ,Web
Application หรื อ Web Site อื่น ๆโดย ผ่านจากหน้าจอเดียว (Single Point of Access)
5.2 มี Software สาหรับการสื บค้นข้อมูลในลักษณะ Enterprise Search Engine ที่สามารถค้นหา
ได้อย่างน้อยตามเงื่อนไขดังนี้
1) ค้น หาจากเนื้ อหาข้อ มู ล (Full Text Indexing) และรองรั บ การค้ น หาขอมู ล ทั้ ง ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น
2) ค้นหาโดยใช้เงื่อนไข And, Or, Not และ Wildcard ได้
3) กาหนดขอบเขตการค้นหาข้อมูลได้หลายรู ปแบบ เข่นระบุชนิ ดของข้อมูล ระบบแหล่งข้อมูลที่
ต้องการค้นหา เป็ นต้น
4) เรี ยงผลลัพธ์ในการสื บค้น ตามเงื่อนไข เช่น จานวน Keyword ที่พบในเอกสาร ระดับชั้นความ
ลึกของเอกสาร เอกสารที่เข้าดูบ่อย, วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุ ด เป็ นต้น
5) เลือกเน้นข้อความที่พบ (Highlight) ได้
5.3 สนับสนุนการค้นหาข้อมูล (Search Service) จากแหล่งข้อมูลหลายรู ปแบบ ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่
ภายใน Portal และ Website อื่น ๆ ที่ อยู่บน Internet รวมทั้งมี Search API ที่สามารถทางาน
เชื่อมโยงกับ Search Engine อื่น ๆ ที่อยูน่ อกเหนือจาก Web Portal ได้
5.4 มี ระบบช่ วยผู ใ้ ช้ง านในการสร้ า งบล๊ อ ค (Blogs), กระดานสนทนา (Web Board) และวิ กิ
(Wikis)
5.5 น าเสนอเนื้ อ หาให้ อ ยู่ใ นลัก ษณะ Draft หรื อ Published ได้แ ละสามารถ Preview เนื้ อ หา
ก่อนที่จะทาการ Publish
5.6 ระบุ ช่วงเวลาที่ จะทาการ Publish ได้ท้ งั แบบทันที และแบบกาหนดเงื่ อนไขเวลา เช่ น การ
กาหนดวันที่เริ่ มต้น-วันที่สิ้นสุ ด หรื อ กาหนดระยะเวลาในการแสดงผลบนเว็บไซต์ (DateTime Setting) หรื อ สามารถระบุวนั เวลาที่จะหมดอายุได้ (Expired) ได้
5.7 มีระบบกาหนดสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งานและผูด้ ู แลระบบ ซึ่ งสามารถกาหนด ปรับปรุ งแก้ไข และ
ยกเลิ ก สิ ท ธิ์ ผูใ้ ช้งานและผูด้ ู แลระบบ ตามหน้าที่ ความรั บ ผิดชอบของผูใ้ ช้งานและผูด้ ู แล
ระบบได้
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5.8 ท างานในลัก ษณะ Workflow เช่ นสามารถระบุ ผูม้ ี สิ ท ธิ์ สร้ าง/แก้ไ ข/ปรั บ ปรุ งข้อมู ล และ
กาหนดผูใ้ ช้งานที่ทาการอนุมตั ิได้มากกว่าหนึ่งขั้นตอน และตามเงื่อนไขที่กาหนดได้
5.9 ผูเ้ ข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถแสดงความคิดเห็น (Comment), Tags เอกสารและให้คะแนน
(Ratings) บนเนื้อหาได้
5.10 นาเนื้ อหา หรื อเว็บไซต์จากภายนอกมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเว็บไซต์ เช่ น RSS, Port lets , Web
Clipping ,Web Part เป็ นต้น
5.11 ต้องตั้งค่าส่ ง E-mail เพื่อแจ้งเตื อนผูด้ ู แลระบบ หรื อ ผูด้ ู แลเนื้ อหา หรื อผูใ้ ช้งานในส่ วนที่
เกี่ยวข้องได้
5.12 กาหนดเงื่อนไขให้กบั ระบบในการเลือกเนื้อหาที่จะนาเสนอได้ (Filtering)
5.13 รองรับการทา Code จาวาสคริ ปต์ มาใช้ในเว็บไซต์
5.14 มีการเก็บบันทึ กสถิ ติการเข้าใช้งานแบบ Server Site Analytic และรองรั บการเชื่ อมโยงกับ
ระบบวิเคราะห์ผเู ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ช้ นั นา (Active Site Analytic)
5.15 สนับ สนุ นการตรวจสอบกิ จกรรมที่ เกิ ดบนระบบ (Log-File) ทั้งของ System Administer,
Content Administer และ User
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ค.5.2 คุณสมบัติของระบบ OPDC Intelligence System
(Implementation Service & Software)
โครงการ OPDC Intelligence System เป็ นโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เป็ นระบบที่
สนับ สนุ น รายงานต่ าง ๆ เพื่ อให้ ผูบ้ ริ ห าร ของส านัก งาน ก.พ.ร. สามารถนารายงานที่ ไ ด้จากระบบ
OPDC Intelligence System ไปสนับสนุนการวางแผนและกาหนดนโยบายการพัฒนาระบบราชการ และ
บริ ห ารราชการให้ มี ขี ด สมรรถนะสู ง อย่า งบู ร ณาการและตรวจสอบได้ กรอบแนวคิ ด ของระบบ
ประมวลผลชาญฉลาดของสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC Intelligence System) ประกอบด้วย 1) ด้านการ
น าเข้ า ข้ อ มู ล 2) ด้ า นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อิ เล็ ก ทรอนิ กส์ 3) ด้ า นการเชื่ อ มโยงสู่ ศู น ย์ ป ฏิ บ ั ติ
นายกรัฐมนตรี 4) ด้านการบูรณาการและจัดการข้อมูล 5) ด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse) แสดงดัง
ภาพแสดงกรอบแนวคิดของระบบประมวลผลชาญฉลาดของส านักงาน ก.พ.ร. (OPDC Intelligence
System) เพื่ อให้การพัฒนาระบบราชการให้มี ความเป็ นสากล และเพื่ อให้ระบบ OPDC Intelligence
System เป็ นระบบที่สามารถทดแทนขีดความสามารถของระบบงานเดิม คือ ระบบสารสนเทศสาหรับ
ผูบ้ ริ หาร (EIS) โดยมีฟังก์ชนั การทางานที่ตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างน้อย คือ
 Balanced scorecard (BSC) and strategic management มี ฟั งก์ ชั น ค รอบ คลุ ม ก าร
รายงานผลตามยุทธศาสตร์ ในทุกมิติ ทุกเป้าประสงค์ และ Balanced scorecard
 Project management มี ฟั ง ก์ ชั น ครอบคลุ ม การติ ด ตามโครงการ รายงานผลการ
ดาเนินงาน และการรายงานติดตามการใช้งบประมาณ
 Ad hoc report and dashboard มีฟังก์ชนั ครอบคลุ ม การรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิ บตั ิราชการทางอิเล็กทรอนิ กส์ การจัดทาตัวชี้ วดั เพิ่มเติมจากกลุ่มตัวชี้ วดั ที่มีอยูเ่ พื่อ
จัดทารายงานเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารตามสถานการณ์อย่างฉับ
ไว (Ad hoc report) การน าเสนอตัว ชี้ วัด แบบปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ การวิ เคราะห์ ติ ด ตามและประเมิ น
สถานการณ์ (Dashboard)
และจะต้องมีขีดความสามารถเพิ่มเติมตามความต้องการของสานักงาน ก.พ.ร. คือ
1) สามารถออกแบบรายงานและการนาเสนอข้อมู ลส าหรับผูใ้ ช้งานและผูบ้ ริ หารใน
รู ปแบบของ Web Based Application
2) มี เครื่ อ งมื อ ในการสร้ างรายงานที่ เป็ น Graphic User Interface และ Wizard เพื่ อ ให้
สามารถทางานได้สะดวกและมีประสิ ทธิภาพ

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 69

3) มี รูป แบบกราฟให้เลื อกหลากหลาย อย่างน้อยได้แก่ Area Charts, Bar Charts, Data
Bars, Column Charts, Line Charts, Pie Charts, Polar Charts, Range Charts, Scatter Charts, Shape
Charts, Sparklines, Stock Charts, Gauge, Pareto, Indicators, etc.
4) สามารถให้ผใู ้ ช้งานสร้าง Report ได้เองโดยการเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการ มาประกอบเป็ น
รายงานในรู ปของ Web Based และมานาเสนอข้อมูลกราฟแบบเคลื่อนไหวได้ (Motion) จากการเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูล
5) สามารถสร้างรายงานในรู ปแบบของแผนที่ (Geography) ทั้งในรู ปแบบ สองมิติ และ
สามมิติ (2D and 3D) ได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม
6) สามารถแปลงรายงานที่ น าเสนอไปเป็ นรู ป แบบ presentation ใน Power Point ซึ่ ง
สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ขณะนาเสนอ
7) สามารถนาเสนอข้อมูลในลักษณะของการ Drill Down, Drill through และการ Sum
Up ได้ตามลาดับชั้นของข้อมูลที่จดั เก็บในฐานข้อมูล
8) ระบบสามารถ integrate ใช้งานกับระบบ Knowledge หรื อระบบจัดการเอกสาร บน
Microsoft SharePoint ได้โดยผูใ้ ช้งานสามารถนา BI Report ไปแสดงผลบนระบบดังกล่าวได้เช่ น KPI,
Scorecard และ report ทั้วไป เป็ นต้น
9) มีระบบการสร้างรายงานบนเว็บไซต์ผา่ นทางบราวเซอร์ โดยใช้วิธีลากและวาง (dragand-drop) ซึ่ งทาได้โดยผูใ้ ช้ทวั่ ไป
10) สามารถพัฒนาการจัดเก็บตัวแปรสาหรับนาไปใช้ในการคานวณเพื่อแสดงใน Report
ได้ตามที่ผใู ้ ช้งานต้องการ
11) สามารถสร้ างรายงานแบบตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพ (KPI) และ สามารถนาเสนอข้อมูล
แบบ Dashboard มีการเน้นข้อความหรื อตัวเลขรายงานที่มีความสาคัญเป็ นพิเศษ และการแจ้งเตือนใน
กรณี ที่มีเหตุผดิ ปรกติ (Alerting)
12) สนับสนุ นการต่อเชื่ อมกับแหล่ งข้อมูลที่ หลากหลายเช่ น ฐานข้อมูล Microsoft SQL
Server, Microsoft Excel, Microsoft Access, Flat Files, ODBC Sources, XML, Oracle, DB2 Database
เป็ นต้น
13) สามารถทาการสร้างการติดต่อกับฐานข้อมูลในแบบใช้ทรัพยากรร่ วมกัน (connection
pooling)
14) สามารถติ ดต่อและแสดงผลกับ ข้อมู ล ชนิ ด OLAP (On-Line Analytical Processing)
ทั้งแบบ Multidimensional และ Tabular
15) สามารถนาเสนอข้อมูลได้ท้ งั ทางจอภาพและเครื่ องพิมพ์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
และน าเสนอข้อ มู ล ผ่ า นทาง Web ได้ และแสดงผลในรู ป แบบต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ยดัง นี้ Word, Excel,
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)
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PowerPoint, PDF, csv และ Image และสามารถออกรายงาน (Exports) เป็ นรู ปแบบต่างๆได้ เช่ น PDF,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Images, CSV และ Microsoft Word
16) สามารถกาหนดสิ ทธิ การใช้งานรายงาน และกาหนดระดับความสาคัญของข้อมูลตาม
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบและสิ ท ธิ ข องผู ้ใ ช้ ง านในข้อ มู ล นั้ น และต้อ งสามารถปรั บ เปลี่ ย นระดับ
ความสาคัญได้ในรู ปแบบ Graphic User Interface (GUI)
17) มีเครื่ องมือการสร้างรายงานแบบ Graphic และรองรับการทางานการสร้างรายงานเชิง
วิเคราะห์ (Analysis) และวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ในลัก ษณะเหมื อ งข้อ มู ล (Data Mining) ที่ วิเคราะห์ ข้อ มู ล
(Extract data) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้สารสนเทศ (Information) ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในการที่จะ
ช่วยการตัดสิ นใจในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
18) ส า ม า ร ถ ท า ง า น แ บ บ In-Memory and DirectQuery storage modes เ พื่ อ
ความรวดเร็ วในการทางานบนหน่วยความจาของระบบ
19) สามารถท างานในลักษณะการป้ องกันการโจรกรรมข้อมู ลและรองรับการท างาน
ร่ วมกับระบบเข้ารหัสแบบ SSL ได้
20) การเชื่ อมโยงข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการออกรายงานแก่ผบู ้ ริ หารสานักงาน ก.พ.ร.
จากระบบ BIG DATA โดยมี คุณลักษณะของ BIG DATA ดังนี้
ข้ อกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ของระบบ BIG DATA
ตารางที่ 6 รายการอุปกรณ์ระบบ BIG DATA
รายการ
อุปกรณ์
1
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสาหรับ
ทาหน้าที่เป็ น Management Server
2
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสาหรับ
ทาหน้าที่เป็ น Name Node และ
Job Tracker Server
3
ระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายสาหรับ
ทาหน้าที่เป็ น Worker Node
4
ซอฟต์แวร์ สาหรับบริ หารจัดการ
ระบบ Hadoop File System
5
อุปกรณ์ Network Switch
6
ตู ้ Rack และอุปกรณ์ต่อพ่วง
7
ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จานวน
1

ราคาต่ อหน่ วย
750,000

ราคารวม
750,000

2

650,000

650,000

1 ชุด

4,500,000

4,500,000

1 ชุด

2,000,000

2,000,000

2
1
1

650,000
70,000
100,000

1,300,000
70,000
100,000
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8

การฝึ กอบรม (คน)

5
ราคารวม

10,000

50,000
10,070,000

1. เครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ ายส าห รั บ ท าหน้ าที่ เ ป็ น M anagem ent Server จ าน วน 1 ชุ ด
มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.1 มีหน่ วยประมวลผลกลางแบบ Intel Xeon แบบ 8-core หรื อดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่ วย
แต่ละหน่วยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.6 GHz
1.2 มีหน่วยความจาหลักแบบ DDR4 หรื อดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 64 GB
1.3 มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วย แต่ละหน่วยมีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 900 GB และมีความเร็ วจานแม่เหล็กไม่นอ้ ยกว่า 10,000 RPM
1.4 มี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
1.5 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
1.6 มีระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 2012 Server Standard Edition หรื อ SUSE Linux หรื อ
Red Hat Enterprise Linux หรื อดีกว่า พร้อมลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
1.7 มี Service Processor หรื อ LOM หรื อดีกว่า สาหรับบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจาก
ระยะไกล (Remote Management) ผ่านทาง Web Browser หรื อ GUI และสามารถสั่ ง Power
ON, Power OFF, Restart เครื่ อง Server และตั้งค่าใน Bios ได้
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายสาหรับทาหน้ าทีเ่ ป็ น Name Node และ Job Tracker Server จานวน
2 ชุด แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
2.1 มีหน่ วยประมวลผลกลางแบบ Intel Xeon แบบ 8-core หรื อดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่ วย
แต่ละหน่วยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.6GHz
2.2 มีหน่วยความจาหลักแบบ DDR4 หรื อดีกว่า ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 64GB
2.3 มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard Disk Drive) จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วย แต่ละหน่วยมีขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 900GB และมีความเร็ วจานแม่เหล็กไม่นอ้ ยกว่า 10,000 RPM
2.4 มี Network Interface แบบ 10 Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
2.5 มี Network Interface แบบ Gigabit Ethernet หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
2.6 มีระบบปฏิบตั ิการ Microsoft Windows 2012 Server Standard Edition หรื อ SUSE Linux หรื อ
Red Hat Enterprise Linux หรื อดีกว่า พร้อมลิขสิ ทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย
2.7 มี Service Processor หรื อ LOM หรื อดีกว่า สาหรับบริ หารจัดการเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจาก
ระยะไกล (Remote Management) ผ่านทาง Web Browser หรื อ GUI และสามารถสั่ ง Power
ON, Power OFF, Restart เครื่ อง Server และตั้งค่าใน Bios ได้
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)
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3. ชุ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ายสาหรับทาหน้ าที่เป็ น Worker Node จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.1 ตู ้ Chassis หรื อ Enclosure จานวน 1 ตู ้ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่าดังนี้
3.1.1 มีช่องสาหรับรองรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 เครื่ อง
3.1.2 สามารถติดตั้งภายในตู ้ Rack ขนาด 19 นิ้วได้
3.1.3 มีแหล่งจ่ายไฟ (Power Supply) เต็มจานวนที่ตู้ Chassis หรื อ Enclosure สามารถรองรับ
ได้ โดยสามารถทางานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) ซึ่ งในขณะใดขณะหนึ่ง
สามารถถอดเปลี่ ยนหน่ วยใดหน่ วยหนึ่ งได้ทนั ที (Hot-Swap หรื อ Hot Plug) แม้ไม่เกิ ด
ปัญหาใดๆ โดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายยังคงทางานได้เป็ นปกติอย่างต่อเนื่อง
3.1.4 มีพดั ลมเพื่อระบายความร้อนเต็มจานวนที่ตู้ Chassis หรื อ Enclosure รองรับได้
3.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่สามารถใช้ร่วมกับตู ้ Chassis หรื อ Enclosure (ตามรายละเอียด
ข้างต้น) ทาหน้าที่เป็ น Compute node จานวน 3 ชุ ด โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขั้นต่ า
ดังนี้
3.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลางชนิด Intel Xeon แบบ 10-Core Processor หรื อดีกว่า จานวนไม่
น้อยกว่า 2 หน่วย โดยแต่ละหน่วยมีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ากว่า 2.4GHz
3.2.2 มี หน่ วยความจาหลักแบบ DDR3 RDIMM หรื อดี กว่า โดยมี ขนาดไม่น้อยกว่า 64 GB
และรองรับการขยายได้รวมสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 256 GB
3.2.3 มี Network Interface แบบ 10GbE หรื อดี กว่า จานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่ องสัญญาณ และ
แบบ 1GbE หรื อดีกว่า จานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
3.2.4 มีฮาร์ ดดิ สก์สาหรับระบบปฏิ บตั ิการชนิ ด SAS หรื อดี กว่า แบบความจุไม่น้อยกว่า 600
GB ความเร็ วรอบไม่นอ้ ยกว่า 10kRPMจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วย
3.2.5 มีฮาร์ ดดิ สก์สาหรับเก็บข้อมูลชนิ ด NL-SAS หรื อ SATA แบบความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
ความเร็ วรอบไม่นอ้ ยกว่า 7.2kRPMจานวนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วย
3.2.6 มี ระบบควบคุ ม Hard Disk (Controller) แบบ SAS หรื อ ดี ก ว่า ซึ่ งสนับ สนุ น การท า
RAID 0,1,5 ได้เป็ นอย่างน้อย
3.2.7 มี Management Port แบบ 10/100 Mbps หรื อดีกว่า จานวนอย่างน้อย 1 พอร์ต (Port)
3.2.8 มี Service Processor หรื อ LOM หรื อดี กว่า ส าหรั บ บริ หารจัดการเครื่ องคอมพิ วเตอร์
แม่ข่ ายจากระยะไกล (Remote Management) ผ่านทาง Web Browser หรื อ GUI และ
สามารถสั่ง Power ON, Power OFF, Restart เครื่ อง Server และตั้งค่าใน Bios ได้
3.2.9 มีระบบบริ หารจัดการสามารถท างานแบบ Virtual KVM, Virtual Media และ Virtual
Folder ได้
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)
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3.2.10 มี ระบบบริ หารจัดการกลุ่ ม ของเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ในลักษณะ Cluster Management
โดยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
• สามารถ monitor ในแต่ละ nodes ในลัษณะ pie-chart หรื อ 3D tubular เมื่อมีเหตุการณ์
เกิดขึ้นได้ และรองรับการทา Script เมื่อต้องการระบุเหตุการณ์เพิ่มเติม
• สามารถ monitor performance ของระบบได้
• สามารถ deploy Operating System, Firmware และSoftware ไปยัง Nodes ต่างๆได้
• ผูบ้ ริ หารจัดการระบบสามารถทาการ shutdown, reboot, boot, change UID LED ได้
• รองรับการทางานร่ วมกับระบบปฏิบตั ิการ Windows 2012 Server, Windows 7, Red
Hat Linux, SUSE Linux, Debian, และ CentOS เป็ นอย่างน้อย
3.2.11 มีซอฟต์แวร์บริ หารจัดการหรื อ Management Tool ช่วยให้สามารถบริ หารจัดการเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ แม่ข่ายผ่านทาง Smartphone และ Tablet ได้
4. ซอฟต์ แวร์ สาหรับบริหารจัดการ Hadoop File System จานวน 1 ชุ ด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
4.1 เป็ นระบบบริ หารจัดการจากศูนย์กลางสาหรับจัดการการทางานของ Hadoop System
4.2 สามารถด าเนิ น การ Deploy, install Node Server ผ่ า นทาง Wizard-based หรื อ GUI หรื อ
Browser ได้
4.3 สนับสนุนการกาหนดหน้าที่ของผูด้ ูแลระบบในลักษณะ Role-based Administration ได้
4.4 สามารถบริ หารจัดการและ Configure ทรั พ ยากรเครื่ องคอมพิ วเตอร์ แม่ ข่ าย การรั ก ษาความ
ปลอดภัยของ Host และ Services ในระบบได้
4.5 สามารถทาการ monitor ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน cluster ได้จากศูนย์กลาง โดยจะต้อง
4.6 สามารถดู Heatmaps, Proactive health checks, Events และ Alerts เป็ นอย่างน้อย
4.7 สามารถ diagnose และ แก้ปัญหา รวมถึงทารายงานการทางาน ได้
4.8 สามารถเรี ยกดู Log, ทาการค้นหา และ ทา Audit Trail ได้ เป็ นอย่างน้อย
4.9 มีลิขสิ ทธิ์ การใช้งานถูกต้องตามกฎหมาย
5. อุปกรณ์ Network Switch จานวน 2 ชุด แต่ละชุดมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
5.1 เป็ นอุปกรณ์ที่ทางานแบบ wire speed และมีลกั ษณะการทางานไม่นอ้ ยกว่า Layer 2 และ Layer
3 ของ OSI Model
5.2 มี ช่ องเชื่ อมต่ อ ระบบเครื อ ข่ า ยแบบ 10Gigabit Ethernet (SFP+) พร้ อ มติ ด ตั้ง 10GBase-SR
Transceiver จานวน 24 Transceiver
5.3 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่ายแบบ 40Gigabit Ethernet (QSFP+)
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5.4 อุปกรณ์ที่เสนอต้องมีแหล่งจ่ายไฟสารองภายใน และสามารถทางานแบบ Redundant และ Hotpluggable ได้
5.5 รองรับการต่อเชื่ อมเพื่อทางานเสมือนเป็ นอุปกรณ์ เสมือนชุ ดเดียวกัน โดยบริ หารจัดการด้วย IP
address หมายเลขเดียว และทา Link Aggregation ระหว่างอุปกรณ์ ได้โดยใช้เทคโนโลยีแบบ
Intelligent Resilient Framework (IRF) ได้
5.6 อุปกรณ์ตอ้ งมี Switching Capacity ไม่นอ้ ยกว่า 1,280 Gbps (Gigabit per second)
5.7 รองรับการทา Per VLAN Spanning Tree (PVST) ได้
5.8 สนับ สนุ น การตรวจสอบคุ ณ ภาพเส้ น ทางการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล แบบ Network Quality Analyst
(NQA) ได้
5.9 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอต้อ งมี อ ัต ราการรั บ ส่ ง ข้อ มู ล Throughput รวมสู ง สุ ด ไม่ ต่ า กว่า 952 Mpps
(Million Packet per second)
5.10 สามารถทา IPv4 Routing แบบ RIP, IS-IS, BGP และ OSPF โดยตัว Switch เองได้
5.11 สามารถทา IPv6 Routing แบบ RIPng, BGP4+, IS-ISv6 และ OSPFv3 โดยตัว Switch เองได้
5.12 เป็ นอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.1s, IEEE 802.1W, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q และ
IEEE 802.3ad
5.13 รองรับจานวน MAC Address ได้สูงสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 128,000 MAC Address
5.14 สนับสนุนการ Upgrade แบบ In-service software upgrade (ISSU) ได้
5.15 สนับ สนุ นการท างาน High Availability แบบ Hot Standby Routing Protocol (HSRP) หรื อ
Virtual Redundancy Routing Protocol (VRRP) ได้เป็ นอย่างน้อย
5.16 สามารถทา VLAN ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q ได้ไม่นอ้ ยกว่า 4,090 VLAN
5.17 สนับสนุนการทางานแบบ Policy-Based routing ได้
5.18 สนับสนุนการทางานแบบ DHCP Server และ DHCP Relay ได้เป็ นอย่างน้อย
5.19 รองรับการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ การใช้งานเครื อข่าย แบบ NetFlow หรื อ sFlow ได้
5.20 มีคุณสมบัติ Bidirectional Forwarding Detection (BFD) ในการตรวจสอบการทางานของ RIP,
OSFP, BGP, IS-IS, MPLS และ VRRPได้
5.21 มี ฟั งก์ชั่นที่ ส ามารถป้ องกัน การโจมตี หรื อบุ ก รุ ก ด้วย DoS attack, DHCP snooping, ARP
attack protection และ IP source guard ได้เป็ นอย่างน้อย
5.22 สนับสนุ นระบบ Network Management ตามมาตรฐาน SNMP V1, V2c, V3, OpenFlow และ
CLI ได้
5.23 อุปกรณ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN, FCC และ UL เป็ นอย่างน้อย
5.24 สามารถรองรับการทางานที่อุณหภูมิ 0 ถึง 45 องศาเซลเซี ยสหรื อดีกว่า
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5.25 สามารถทางานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC 50Hz ได้
5.26 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอต้องมี ระบปฏิ บตั ิ ก าร (Firmware) พร้ อมใช้งาน ที่ เป็ น version ล่ าสุ ดและมี
คุณสมบัติสูงสุ ดของรุ่ นที่เสนอ
5.27 อุ ปกรณ์ หลัก, อุ ปกรณ์ ต่อพ่วง (กรณี ที่ เสนอเพิ่ม เติ ม ) และTransceiver ที่ เสนอต้องอยู่ภายใต้
เครื่ องหมายการค้าเดี ยวกัน เพื่อประสิ ทธิ ภาพการทางานและการรั บประกันหลังการขายจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน
5.28 อุ ป กรณ์ ที่ เสนอได้รับ Certificate ตามมาตรฐานการทดสอบแบบ Protection Profile (PP)
compliant
6. ตู้ Rack และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง จานวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อยดังต่อไปนี้
6.1. มีตู้ Rack ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 42U และมีความลึกไม่นอ้ ยกว่า 110 เซนติเมตร
6.2. มี KVM Switch แบบ IP KVM ที่มีช่องเชื่ อมต่อเข้ากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายจานวนไม่นอ้ ย
กว่า 8 ช่อง พร้อมสายสัญญาณ
6.3. มี Console Monitor ขนาดหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 17 นิ้ ว สามารถพับเก็บได้ และมีขนาด
ความสู งไม่นอ้ ยกว่า 1U
คุณสมบัติของระบบฐานข้ อมูล และ คลังข้ อมูล (Data Warehouse)
1 เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่มีลิขสิ ทธิ์
แบบไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้
2 เป็ นระบบจัด การฐานข้อ มู ล เชิ ง สั ม พัน ธ์ ที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมแบบ Scalable Architecture ซึ่ ง
สนับสนุ นการทางานแบบ Multiprocessor ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเครื่ องที่มีสถาปั ตยกรรม
แบบ SMP (Symmetric Multiprocessor)
3 ระบบฐานข้อมูลมีสถาปัตยกรรมในลักษณะ Parallel Processing
4 สนับสนุนการทางาน Query ในแบบต่างๆ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
 สามารถในการทา Parallel Query Execution สนับสนุนการประมวลผลคาสัง่
o query หลายๆคาสั่ง พร้อมกัน
o Parallel Index Operation
o Query Optimization
5 รองรับจานวน CPU และสามารถเข้าถึงจานวนหน่วยความจา ได้ไม่จากัดตามระบบปฏิบตั ิการ
6 สนับสนุ น เน็ตเวิร์คโพรโตคอลแบบ TCP/IP, Named Pipes และสามารถทางานร่ วมกับระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7 มี Database Utilities ต่างๆ ที่มีการใช้งานในลักษณะ GUI ได้แก่:
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มีเครื่ องมือเพื่อช่วยในการทา Database System Administration
มี Wizard ในการถ่ายเทข้อมูลเข้าและออกจากฐานข้อมูล
มีเครื่ องมือในการตรวจดูสถานการณ์ทางานของฐานข้อมูล
มี Wizard ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ index ของฐานข้อมูล
มี คุ ณ สมบัติ ใ นการเพิ่ ม และลดการใช้ ง าน Memory ของระบบฐานข้อ มู ล แบบ
อัตโนมัติตามการใช้งานที่เกิดขึ้น
 มี คุณ สมบัติในการเพิ่ ม ขนาดของระบบฐานข้อมู ลแบบอัตโนมัติตามข้อมู ล หรื อ
ตามที่กาหนดไว้โดย Admin ของระบบ
 มี Wizard ในการทา Online Backup & Recovery ของฐานข้อมูลและสามารถทาได้
ทั้งแบบ Full Database Backup, Partial Backup and Differential Backup
 ส าม ารถ ท างาน Backup แ บ บ Compression แล ะ ส าม ารถ ท าก ารเข้ า รหั ส
(Encryption) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้สารองไว้ดว้ ย
 สามารถทา Media Retention ของข้อมูลที่กาหนดตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ
มีเครื่ องมือที่ใช้ในการปรับจูนเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทางานได้ดีข้ ึน ซึ่ งสามารถ
ให้คาแนะนาในการปรับจูนได้ (Database Tuning Advisor)
สามารถบีบอัดข้อมูล (Data compression) เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล และสามารถลดเวลาการ
อ่านข้อมูลลง โดยสามารถบีบอัดข้อมูลทั้ง row compression และ page compression
มีคุณสมบัติในการประหยัดพื่นพื้นที่ในการเก็บข้อมูล แบบ Sparse Column สาหรับจากจัดการ
Null values
ระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถจัดการโครงสร้ างของฐานข้อมูลได้โดยมีลกั ษณะการใช้งาน
แบบกราฟฟิ ค มี การ แสดงความสัมพันธ์ของตารางข้อมู ล โดยไม่ตอ้ งใช้ซอฟต์แวร์ อื่นเข้ามา
ช่วยเหลือ
มี ร ะบบจัด การทรั พ ยากรเช่ น CPU, Memory ซึ่ งสามารถก าหนดการใช้ ง านทรั พ ยากรให้
เหมาะสมกับปริ มาณหรื อความสาคัญของแต่ละงาน (Resource Governor)
มีความสามารถในการจัดการแบบ Transaction เพื่อควบคุมให้การแก้ไขเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
สามารถกาหนดการเรี ยกดูขอ้ มูลทุกประเภทใน Meta data ได้โดยให้แสดงผลในลักษณะ RealTime หมายถึงให้แสดงข้อมูลล่าสุ ดที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล
สามารถทาการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบจัดรี ยงลาดับ
ภาษาไทยโดยเรี ยงลาดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานโปรแกรมในการเรี ยงลาดับ
รองรับรหัสข้อมูลแบบ Unicode, Windows 874 (Tis-620 Enhancement) ได้
เป็ นระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุ นการเก็บข้อมูลด้วยระบบ Unicode
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18 สามารถรองรั บ การท างานกั บ ข้ อ มู ล รู ปแบบต่ า งๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ Exact numeric, Unicode
Character strings, Approximate numeric, Binary strings, Date and time, Character strings,
FILESTREAM, XML, Spatial, cursor, timestamp, Unique Identifier, hierarchyid
19 สามารถเก็ บ ข้อมู ลที่ อยู่ในรู ปแบบ Blobs (Binary Large Objects) ไว้ในฐานข้อมูล ได้ถึง 2GB
ต่อ Column และ Support การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ FILESTREAM
20 ระบบต้องมี ค วามสามารถในการจัดการ Unstructured Content เช่ น ไฟล์รูป ภาพ ไฟล์ วีดีโอ
ไฟล์ เสี ย ง ไฟล์ เอกสาร ในรู ป แบบของ Secure Files ภายในฐานข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ความสามารถของฐานข้อมูลได้อย่างเต็มที่
21 สามารถก าหนดประเภทของข้อมู ล ขึ้ น มาใหม่ ไ ด้ (User-Defined Types) และสามารถ สร้ าง
คาสั่งใหม่ข้ ึนมาใช้ได้ (User-Defined Functions)
22 มี Data Integrity กลไกในการตรวจสอบข้อมูลนาเข้ามีความครบถ้วนถูกต้องที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 มี Referential Integrity
 Constraints, Trigger
 สามารถทา Cascade Delete ได้
 มีคาสั่งในการ Drop columns ของ Table
23 สามารถตรวจสอบความถู ก ต้องของข้อมู ล ได้ โดยป้ องกัน การป้ อนข้อมู ล ที่ ซ้ าซ้อน Unique
Constraints หรื อสามารถกาหนดข้อจากัดในการป้ อนข้อมูล Check Constraints
24 เป็ นฐานข้ อ มู ล ที่ มี ร ะบบ Lock ข้ อ มู ล ในระดั บ Object, Page, Metadata, File, Extent และ
Database และสามารถกาหนด Isolation Level ได้ท้ งั แบบ Read committed และ Uncommitted
25 มีเครื่ องมือในการนาข้อมูลเข้าและออกแบบ Wizard ทั้งจากระบบ Database ชนิ ดต่าง ๆ และ
Excel, CSV, MS Access ได้อย่างรวดเร็ ว
26 สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล ด้วยมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 Open Database Connectivity (ODBC)
 ADO .NET, OLE DB, CLI
 Java Database Connectivity (JDBC)
 ANSI SQL
 ODBC Driver for Linux
 Native Client
27 สนับสนุ นการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูลที่เหมือนหรื อแตกต่างกันได้โดย
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังนี้
 Relational Database อย่างน้อยดังนี้ Oracle, DB2 และ SQL Server
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28 เชื่ อมต่อ Online Analytical Data (OLAP Cube) อย่างน้อยดังนี้ Oracle Hyperion Essbase, IBM
WebSphere, SAP BW, SAP NetWeaver, Teradata, Microsoft SharePoint List และ Microsoft
Analysis Services
29 มีเครื่ องมือในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเบื้องต้น (Data profiling tool)
30 มีเครื่ องมือในการวิเคราะห์การทางานของคาสั่ง SQL (Query Optimizer) ในแต่ละขั้นตอนของ
การ Execute Plan เพื่ อช่ วยให้ ผูด้ ู แลระบบสามารถปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพของคาสั่ งได้ และ
สามารถวิเคราะห์แบบ cost-based optimizer
31 มี รายงานการตรวจสอบการใช้งานของแต่ ล ะฐานข้อมู ล (User Statistic) โดยสามารถแสดง
ผลได้แ บบ Graphic และสามารถจดจ าการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างฐานข้อ มู ล ได้ Schema
Changes History
32 สามารถท า Space Allocation ได้ ซึ่ งผู ้ดู แ ลระบบไม่ จ าเป็ นต้ อ งหยุ ด การท างานของของ
ฐานข้อมูลและไม่กระทบการทางานตามปกติของฐานข้อมูล
33 สามารถสร้าง source control ในการพัฒนา data model ร่ วมกันมากกว่า 2 นักพัฒนา
34 Transact-SQL is an extension of the language defined in the SQL standards published by the
International Standards Organization (ISO) and the American National Standards Institute
(ANSI).
35 มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานหน่ วยความจามาเพิ่มความเร็ วของฐานข้อมูล In-Memory OLTP
optimized
36 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้ประโยชน์จาก Solid State Drive ในการนามาใช้เป็ นที่พกั
ข้อมูล Buffer pool Extension เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการอ่านเขียนข้อมูลลง Disk
คุณลักษณะของระบบ Data Quality Services
1. มีระบบช่วยเพิ่มคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ด้วยการสร้างองค์ความรู ้ (Knowledge Base:
KB) ให้กบั ระบบ และนาองค์ความรู ้มาแก้ไขข้อมูลที่ผดิ พลาด
2. สามารถน าองค์ค วามรู ้ กลับ มาใช้ใ หม่ หรื อ ต่ อ เติ ม องค์ ค วามรู ้ เพิ่ ม ขึ้ น และอนุ ญ าติ ใ ห้ ผู ใ้ ช้
สามารถเข้าใช้บริ การผ่าน Client ได้
3. มี ระบบเพิ่ ม คุ ณ ภาพข้อมู ล (Data Cleaning) ซึ่ งมี ความสามารถในการรองรับการท างานใน
ลักษณะ computer-assisted data cleansing และ interactive cleansing รวมทั้งสามารถปรับปรุ ง
KB ได้
4. สามารถนาองค์ความรู ้ (KB) ที่มีมาใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ซ้ าซ้อน (Duplicate) ด้วยการค้นหา
ข้อมูลที่มีลกั ษณะคล้ายกัน (Similarity)
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5. สามารถสร้างนโยบาย (Policy) หรื อข้อกาหนด (Rule) ในการ matching เพื่อที่ สามารถกาจัด
ข้อมูลที่ซ้ าซ้อน (Duplicate) ได้ หรื อสามารถค้นหาข้อมูลที่ซ้ าซ้อน
6. สามารถ Cleaning ข้อมูลแบบกาหนด Composite Domain ได้
7. สามารถกาหนดเวลาการทา Cleaning ตามเวลาที่กาหนดแบบอัตโนมัติ
8. มีการแสดงผลแบบ Real Time ขณะทาการ cleaning ข้อมูล และสรุ ปผลการทางานของระบบได้
9. สามารถ Cleaning ข้อมูลทั้งในระบบฐานข้อมูล และข้อมูลจากภายนอก เช่น Excel.
10. เป็ นเครื่ องมื อที่ ในการช่ วยวิเคราะห์ ข ้อมู ลต้นทางเพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้อมู ล โดยการ
สนับสนุ นการสร้าง Data Profile, การกาหนด Data Rule เป็ นต้น หรื อมีเทคนิ คอื่นที่ดีกว่าหรื อ
เทียบเท่า
11. สนับสนุ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลประเภทต่างๆ ได้แก่ Column Analysis, Primary and Foreign Key
Analysis, Data Relationship Analysis จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันได้ หรื อมีเทคนิคอื่นที่ดีกว่า
หรื อเทียบเท่า
12. เป็ นระบบซอฟต์แวร์ เป็ นแบบใช้ค าสั่ งด้วยภาพ (GUI) เพื่ อสะดวกในการท างานตั้งแต่ ก าร
ออกแบ บพั ฒ นา ทดส อบ ควบ คุ มขบ วนงาน ทั้ งห มด และงานควบคุ มดู แลรั ก ษ า
(Administration) หรื อมีเทคนิคอื่นที่ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
13. สนับสนุนการพัฒนาแบบในลักษณะ Drag-And-Drop
คุณลักษณะของระบบการบริ หารความปลอดภัยของข้ อมูล
1. รองรับระบบการรับรองสิ ทธิ ผใู ้ ช้จากระบบปฏิบตั ิการ (Authentication) และรองรับการทางาน
ร่ วมกับ Directory Service
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานดังต่อไปนี้
 สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัย C2
 สามารถกาหนดความยาวของรหัสผูใ้ ช้ได้ยาวถึง 128 ตัวอักษร
 สนับสนุนการทา Transparent Database Encryption ซึ่ งสามารถเข้ารหัสข้อมูล แบบ
real-time
 สนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลบน Column ที่ตอ้ งการได้
 สนับสนุนการทา Fine Grained auditing
 สนั บ สนุ น การท า Password Management เช่ น ก าหนดอายุ ก ารใช้ ง านของ
Password, กาหนดจานวนครั้งในการใส่ Password ผิด, กาหนดการใช้ Password ซ้ า,
มีกฏบังคับในการกาหนด Password ของ User เพื่อป้ องกันการคาดเดา Password
ของผูบ้ ุกรุ ก
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3. สามารถกาหนดระดับการเข้าถึ งข้อมู ลได้หลายระดับ เช่ น ระดับ Manager, Super User, User
และสามารถกาหนดความป้ องกันการใช้ขอ้ มูลระดับฟิ ลด์ (Field Level Security)
4. มีระบบตรวจจับ (Auditing) ซึ่ งสามารถทา centralized storage of audit logs และ Integrate with
System Center.
5. มีระบบบันทึกเหตุการณ์ การใช้ระบบ (Audit Tail) ที่ เก็บอยู่ในรู ปแบบการจัดการฐานข้อมู ล
เพื่อสามารถตรวจสอบการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของ User ได้
คุณสมบัติของระบบ OPDC Intelligence System
1. เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่มีลิขสิ ทธิ์
แบบไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้
2. เป็ นระบบจัดการฐานข้อ มู ล เชิ งสั ม พัน ธ์ ที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมแบบ Scalable Architecture ซึ่ ง
สนับสนุ นการทางานแบบ Multiprocessor ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเครื่ องที่มีสถาปั ตยกรรม
แบบ SMP (Symmetric Multiprocessor)
3. ระบบฐานข้อมูลมีสถาปัตยกรรมในลักษณะ Parallel Processing
4. สนับสนุนการทางาน Query ในแบบต่างๆ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
 สามารถในการทา Parallel Query Execution สนับสนุนการประมวลผลคาสั่ง Query
หลายๆคาสัง่ พร้อมกัน
 Parallel Index Operation
 Query Optimization
5. รองรับจานวน CPU และสามารถเข้าถึงจานวนหน่วยความจา ได้ไม่จากัดตามระบบปฏิบตั ิการ
6. สนับสนุน เน็ตเวิร์คโพรโตคอลแบบ TCP/IP, Named Pipes และสามารถทางานร่ วมกับระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. มี Database Utilities ต่างๆ ที่มีการใช้งานในลักษณะ GUI ได้แก่:
 มีเครื่ องมือเพื่อช่วยในการทา Database System Administration
 มี Wizard ในการถ่ายเทข้อมูลเข้าและออกจากฐานข้อมูล
 มีเครื่ องมือในการตรวจดูสถานการณ์ทางานของฐานข้อมูล
 มี Wizard ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ index ของฐานข้อมูล
 มี คุ ณ สมบัติ ใ นการเพิ่ ม และลดการใช้ง าน Memory ของระบบฐานข้อ มู ล แบบ
อัตโนมัติตามการใช้งานที่เกิดขึ้น
 มี คุณ สมบัติในการเพิ่ ม ขนาดของระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติตามข้อมูล หรื อ
ตามที่กาหนดไว้โดย Admin ของระบบ
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 มี Wizard ในการทา Online Backup & Recovery ของฐานข้อมูลและสามารถทาได้
ทั้งแบบ Full Database Backup, Partial Backup and Differential Backup
 สามารถท างาน Backup แบบ Compression และสามารถท าการเข้ า รหั ส
(Encryption) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้สารองไว้ดว้ ย
 สามารถทา Media Retention ของข้อมูลที่กาหนดตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ
8. มีเครื่ องมือที่ใช้ในการปรับจูนเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทางานได้ดีข้ ึน ซึ่ งสามารถ
ให้คาแนะนาในการปรับจูนได้ (Database Tuning Advisor)
9. สามารถบีบอัดข้อมูล (Data compression) เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล และสามารถลดเวลาการ
อ่านข้อมูลลง โดยสามารถบีบอัดข้อมูลทั้ง row compression และ page compression
10. มีคุณสมบัติในการประหยัดพื่นพื้นที่ในการเก็บข้อมูล แบบ Sparse Column สาหรับจากจัดการ
Null values
11. ระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถจัดการโครงสร้ างของฐานข้อมูลได้โดยมีลกั ษณะการใช้งาน
แบบกราฟฟิ ค มี การ แสดงความสัมพันธ์ของตารางข้อมู ล โดยไม่ตอ้ งใช้ซอฟต์แวร์ อื่นเข้ามา
ช่วยเหลือ
12. มี ร ะบบจัด การทรั พ ยากรเช่ น CPU, Memory ซึ่ งสามารถก าหนดการใช้ ง านทรั พ ยากรให้
เหมาะสมกับปริ มาณหรื อความสาคัญของแต่ละงาน (Resource Governor)
13. มีความสามารถในการจัดการแบบ Transaction เพื่อควบคุมให้การแก้ไขเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
14. สามารถกาหนดการเรี ยกดู ขอ้ มูลทุกประเภทใน Meta data ได้โดยให้แสดงผลในลักษณะRealTime หมายถึงให้แสดงข้อมูลล่าสุ ดที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล
15. สามารถทาการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบจัดเรี ยงลาดับ
ภาษาไทยโดยเรี ยงลาดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานโปรแกรมในการเรี ยงลาดับ
16. รองรับรหัสข้อมูลแบบ Unicode, Windows 874 (Tis-620 Enhancement) ได้
17. เป็ นระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้วยระบบ Unicode
18. สามารถรองรั บ การท างานกับ ข้อ มู ล รู ป แบบต่ า งๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ Exact numeric, Unicode
Character strings, approximate numeric, Binary strings, Date and time, Character strings,
FILESTREAM, XML, Spatial, cursor, timestamp, unique identifier, hierarchyid
19. สามารถเก็บข้อมูลที่ อยู่ในรู ปแบบ Blobs (Binary Large Objects) ไว้ในฐานข้อมูลได้ถึง 2GB
ต่อ Column และ Support การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ FILESTREAM
20. ระบบต้องมีความสามารถในการจัดการ Unstructured Content เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วีดีโอ ไฟล์
เสี ยง ไฟล์ เอกสาร ในรู ปแบบของ Secure Files ภายในฐานข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ความสามารถของฐานข้อมูลได้อย่างเต็มที่
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21. สามารถกาหนดประเภทของข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้ (User-Defined Types) และสามารถสร้างคาสั่ง
ใหม่ข้ ึนมาใช้ได้ (User-Defined Functions)
22. มี Data Integrity กลไกในการตรวจสอบข้อมูลนาเข้ามีความครบถ้วนถูกต้องที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 มี Referential Integrity
 Constraints, Trigger
 สามารถทา Cascade Delete ได้
 มีคาสัง่ ในการ Drop columns ของ Table
23. สามารถตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล ได้ โดยป้ องกันการป้ อนข้อมู ลที่ ซ้ าซ้อน Unique
Constraints หรื อสามารถกาหนดข้อจากัดในการป้ อนข้อมูล Check Constraints
24. เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ มี ระบบ Lock ข้อ มู ล ในระดับ Object, Page, Metadata, File, Extent และ
Database และสามารถกาหนด Isolation Level ได้ท้ งั แบบ Read committed และ Uncommitted
25. มีเครื่ องมือในการนาข้อมูลเข้าและออกแบบ Wizard ทั้งจากระบบ Database ชนิ ดต่างๆ และ
Excel, CSV, MS Access ได้อย่างรวดเร็ ว
26. สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล ด้วยมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 Open Database Connectivity (ODBC)
 ADO .NET, OLE DB, CLI
 Java Database Connectivity (JDBC)
 ANSI SQL
 ODBC Driver for Linux
 Native Client
27. สนับสนุ นการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูลที่เหมือนหรื อแตกต่างกันได้โดย
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังนี้
- Relational Database อย่างน้อยดังนี้ Oracle, DB2 และ SQL Server
28. เชื่ อมต่อ Online Analytical Data (OLAP Cube) อย่างน้อยดังนี้ Oracle Hyperion Essbase, IBM
WebSphere, SAP BW, SAP NetWeaver, Teradata, Microsoft SharePoint List และ Microsoft
Analysis Services
29. มีเครื่ องมือในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเบื้องต้น (Data profiling tool)
30. มีเครื่ องมือในการวิเคราะห์การทางานของคาสั่ง SQL (Query Optimizer) ในแต่ละขั้นตอนของ
การ Execute Plan เพื่ อช่ วยให้ผูด้ ู แลระบบสามารถปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของคาสั่งได้ และ
สามารถวิเคราะห์แบบ cost-based optimizer
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31. มี รายงานการตรวจสอบการใช้งานของแต่ล ะฐานข้อมู ล (User Statistic) โดยสามารถแสดง
ผลได้แ บบ Graphic และสามารถจดจาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างฐานข้อ มู ล ได้ Schema
Changes History
32. สามารถท า Space Allocation ได้ ซึ่ งผู ้ดู แ ลระบบไม่ จ าเป็ นต้อ งหยุด การท างานของของ
ฐานข้อมูลและไม่กระทบการทางานตามปกติของฐานข้อมูล
33. สามารถสร้าง source control ในการพัฒนา data model ร่ วมกันมากกว่า 2 นักพัฒนา
34. Transact-SQL is an extension of the language defined in the SQL standards published by the
International Standards Organization (ISO) and the American National Standards Institute
(ANSI).
35. มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานหน่ วยความจามาเพิ่มความเร็ วของฐานข้อมูล In-Memory OLTP
optimized
36. สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้ประโยชน์จาก Solid State Drive ในการนามาใช้เป็ นที่พกั
ข้อมูล
คุณสมบัติของระบบฐานข้ อมูล และ คลังข้ อมูล (Data Warehouse)
1. เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่มีลิขสิ ทธิ์
แบบไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้
2. เป็ นระบบจัดการฐานข้อ มู ล เชิ งสั ม พัน ธ์ ที่ มี ส ถาปั ต ยกรรมแบบ Scalable Architecture ซึ่ ง
สนับสนุ นการทางานแบบ Multiprocessor ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเครื่ องที่มีสถาปั ตยกรรม
แบบ SMP (Symmetric Multiprocessor)
3. ระบบฐานข้อมูลมีสถาปัตยกรรมในลักษณะ Parallel Processing
4. สนับสนุนการทางาน Query ในแบบต่างๆ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
 สามารถในการทา Parallel Query Execution สนับสนุนการประมวลผลคาสั่ง Query
หลายๆคาสั่ง พร้อมกัน
 Parallel Index Operation
 Query Optimization
5. รองรับจานวน CPU และสามารถเข้าถึงจานวนหน่วยความจา ได้ไม่จากัดตามระบบปฏิบตั ิการ
6. สนับสนุน เน็ตเวิร์คโพรโตคอลแบบ TCP/IP, Named Pipes และสามารถทางานร่ วมกับระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. มี Database Utilities ต่างๆ ที่มีการใช้งานในลักษณะ GUI ได้แก่:
 มีเครื่ องมือเพื่อช่วยในการทา Database System Administration
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 84

มี Wizard ในการถ่ายเทข้อมูลเข้าและออกจากฐานข้อมูล
มีเครื่ องมือในการตรวจดูสถานการณ์ทางานของฐานข้อมูล
มี Wizard ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ index ของฐานข้อมูล
มี คุ ณ สมบัติ ใ นการเพิ่ ม และลดการใช้ง าน Memory ของระบบฐานข้อ มู ล แบบ
อัตโนมัติตามการใช้งานที่เกิดขึ้น
 มี คุณ สมบัติในการเพิ่ ม ขนาดของระบบฐานข้อมู ลแบบอัตโนมัติตามข้อมู ล หรื อ
ตามที่กาหนดไว้โดย Admin ของระบบ
 มี Wizard ในการทา Online Backup & Recovery ของฐานข้อมูลและสามารถทาได้
ทั้งแบบ Full Database Backup, Partial Backup and Differential Backup
 สามารถท างาน Backup แบบ Compression และสามารถท าการเข้ า รหั ส
(Encryption) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้สารองไว้ดว้ ย
 สามารถทา Media Retention ของข้อมูลที่กาหนดตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ
8. มีเครื่ องมือที่ใช้ในการปรับจูนเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทางานได้ดีข้ ึน ซึ่ งสามารถ
ให้คาแนะนาในการปรับจูนได้ (Database Tuning Advisor)
9. สามารถบีบอัดข้อมูล (Data compression) เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล และสามารถลดเวลาการ
อ่านข้อมูลลง โดยสามารถบีบอัดข้อมูลทั้ง row compression และ page compression
10. มีคุณสมบัติในการประหยัดพื่นพื้นที่ในการเก็บข้อมูล แบบ Sparse Column สาหรับจากจัดการ
Null values
11. ระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถจัดการโครงสร้ างของฐานข้อมูลได้โดยมีลกั ษณะการใช้งาน
แบบกราฟฟิ ค มี การ แสดงความสัมพันธ์ของตารางข้อมู ล โดยไม่ตอ้ งใช้ซอฟต์แวร์ อื่นเข้ามา
ช่วยเหลือ
12. มี ร ะบบจัด การทรั พ ยากรเช่ น CPU, Memory ซึ่ งสามารถก าหนดการใช้ ง านทรั พ ยากรให้
เหมาะสมกับปริ มาณหรื อความสาคัญของแต่ละงาน (Resource Governor)
13. มีความสามารถในการจัดการแบบ Transaction เพื่อควบคุมให้การแก้ไขเป็ นไปอย่างสมบูรณ์
14. สามารถกาหนดการเรี ยกดู ขอ้ มูลทุกประเภทใน Meta data ได้โดยให้แสดงผลในลักษณะRealTime หมายถึงให้แสดงข้อมูลล่าสุ ดที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล
15. สามารถทาการเก็บข้อมูลและแสดงผลได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบจัดเรี ยงลาดับ
ภาษาไทยโดยเรี ยงลาดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานโปรแกรมในการเรี ยงลาดับ
16. รองรับรหัสข้อมูลแบบ Unicode, Windows 874 (Tis-620 Enhancement) ได้
17. เป็ นระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้วยระบบ Unicode
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18. สามารถรองรั บ การท างานกับ ข้อ มู ล รู ป แบบต่ า งๆ ดัง ต่ อ ไปนี้ Exact numeric, Unicode
Character strings, approximate numeric, Binary strings, Date and time, C haracter strings,
FILESTREAM, XML, Spatial, cursor, timestamp, unique identifier, hierarchyid
19. สามารถเก็บข้อมูลที่ อยู่ในรู ปแบบ Blobs (Binary Large Objects) ไว้ในฐานข้อมูลได้ถึง 2GB
ต่อ Column และ Support การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ FILESTREAM
20. ระบบต้องมีความสามารถในการจัดการ Unstructured Content เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วีดีโอ ไฟล์
เสี ยง ไฟล์ เอกสาร ในรู ปแบบของ Secure Files ภายในฐานข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ความสามารถของฐานข้อมูลได้อย่างเต็มที่
21. สามารถกาหนดประเภทของข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้ (User-Defined Types) และสามารถสร้างคาสั่ง
ใหม่ข้ ึนมาใช้ได้ (User-Defined Functions)
22. มี Data Integrity กลไกในการตรวจสอบข้อมูลนาเข้ามีความครบถ้วนถูกต้องที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
 มี Referential Integrity
 Constraints, Trigger
 สามารถทา Cascade Delete ได้
 มีคาสั่งในการ Drop columns ของ Table
23. สามารถตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล ได้ โดยป้ องกันการป้ อนข้อมู ลที่ ซ้ าซ้อน Unique
Constraints หรื อสามารถกาหนดข้อจากัดในการป้ อนข้อมูล Check Constraints
24. เป็ นฐานข้อ มู ล ที่ มี ระบบ Lock ข้อ มู ล ในระดับ Object, Page, Metadata, File, Extent และ
Database และสามารถกาหนด Isolation Level ได้ท้ งั แบบ Read committed และ Uncommitted
25. มีเครื่ องมือในการนาข้อมูลเข้าและออกแบบ Wizard ทั้งจากระบบ Database ชนิ ดต่างๆ และ
Excel, CSV, MS Access ได้อย่างรวดเร็ ว
26. สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล ด้วยมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 Open Database Connectivity (ODBC)
 ADO .NET, OLE DB, CLI
 Java Database Connectivity (JDBC)
 ANSI SQL
 ODBC Driver for Linux
 Native Client
27. สนับสนุ นการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูลที่เหมือนหรื อแตกต่างกันได้โดย
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังนี้
- Relational Database อย่างน้อยดังนี้ Oracle, DB2 และ SQL Server
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28. เชื่ อมต่อ Online Analytical Data (OLAP Cube) อย่างน้อยดังนี้ Oracle Hyperion Essbase, IBM
WebSphere, SAP BW, SAP NetWeaver, Teradata, Microsoft SharePoint List และ Microsoft
Analysis Services
29. มีเครื่ องมือในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเบื้องต้น (Data profiling tool)
30. มีเครื่ องมือในการวิเคราะห์การทางานของคาสั่ง SQL (Query Optimizer) ในแต่ละขั้นตอนของ
การ Execute Plan เพื่ อช่ วยให้ผูด้ ู แลระบบสามารถปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของคาสั่งได้ และ
สามารถวิเคราะห์แบบ cost-based optimizer
31. มี รายงานการตรวจสอบการใช้งานของแต่ล ะฐานข้อมู ล (User Statistic) โดยสามารถแสดง
ผลได้แ บบ Graphic และสามารถจดจาการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างฐานข้อ มู ล ได้ Schema
Changes History
32. สามารถท า Space Allocation ได้ ซึ่ งผู ้ดู แ ลระบบไม่ จ าเป็ นต้อ งหยุด การท างานของของ
ฐานข้อมูลและไม่กระทบการทางานตามปกติของฐานข้อมูล
33. สามารถสร้าง source control ในการพัฒนา data model ร่ วมกันมากกว่า 2 นักพัฒนา
34. Transact-SQL is an extension of the language defined in the SQL standards published by the
International Standards Organization (ISO) and the American National Standards Institute
(ANSI).
35. มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานหน่ วยความจามาเพิ่มความเร็ วของฐานข้อมูล In-Memory OLTP
optimized
36. สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้ประโยชน์จาก Solid State Drive ในการนามาใช้เป็ นที่พกั
ข้อมูล Buffer pool Extension เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการอ่านเขียนข้อมูลลง Disk
คุณลักษณะของระบบ Data Quality Services
1. มี ร ะบบช่ ว ยเพิ่ ม คุ ณ ภาพของข้อ มู ล (Data Quality) ด้ว ยการสร้ า งองค์ค วามรู ้ ใ ห้ ก ับ ระบบ
(Knowledge base) และนาองค์ความรู ้มาแก้ไขข้อมูลที่ผดิ พลาด
2. สามารถน าองค์ค วามรู ้ กลับ มาใช้ใ หม่ หรื อ ต่ อ เติ ม องค์ ค วามรู ้ เพิ่ ม ขึ้ น และอนุ ญ าติ ใ ห้ ผู ใ้ ช้
สามารถเข้าใช้บริ การผ่าน Client ได้
3. มี ระบบเพิ่ ม คุ ณ ภาพข้อมู ล (Data Cleaning) ซึ่ งมี ความสามารถในการรองรับการท างานใน
ลักษณะ computer-assisted data cleansing และ interactive cleansing รวมทั้งสามารถปรับปรุ ง
KB ได้
4. สามารถนาองค์ความรู ้ (KB) ที่มีมาใช้ในการค้นหาข้อมูลที่ซ้ าซ้อน (Duplicate) ด้วยการค้นหา
ข้อมูลที่มีลกั ษณะคล้ายกัน (Similarity)
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5. สามารถสร้างนโยบาย (Policy) หรื อข้อกาหนด (Rule) ในการ matching เพื่อที่ สามารถกาจัด
ข้อมูลที่ซ้ าซ้อน (Duplicate) ได้ หรื อสามารถค้นหาข้อมูลที่ซ้ าซ้อน
6. สามารถ Cleaning ข้อมูลแบบกาหนด Composite Domain ได้
7. สามารถกาหนดเวลาการทา Cleaning ตามเวลาที่กาหนดแบบอัตโนมัติ
8. มีการแสดงผลแบบ Real Time ขณะทาการ cleaning ข้อมูล และสรุ ปผลการทางานของระบบได้
9. สามารถ Cleaning ข้อมูลทั้งในระบบฐานข้อมูล และข้อมูลจากภายนอก เช่น Excel.
10. เป็ นเครื่ องมื อที่ ในการช่ วยวิเคราะห์ ข ้อมู ลต้นทางเพื่ อตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้อมู ล โดยการ
สนับสนุ นการสร้าง Data Profile, การกาหนด Data Rule เป็ นต้น หรื อมีเทคนิ คอื่นที่ดีกว่าหรื อ
เทียบเท่า
11. สนับ สนุ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Column Analysis, Primary and Foreign
Key Analysis, Data Relationship Analysis จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันได้ หรื อมีเทคนิ คอื่นที่
ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
12. เป็ นระบบซอฟต์แวร์ เป็ นแบบใช้ค าสั่ งด้วยภาพ (GUI) เพื่ อสะดวกในการท างานตั้งแต่ ก าร
ออกแบ บพั ฒ นา ทดส อบ ควบ คุ มขบ วนงาน ทั้ งห มด และงานควบคุ มดู แลรั ก ษ า
(Administration) หรื อมีเทคนิคอื่นที่ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
13. สนับสนุนการพัฒนาแบบในลักษณะ Drag-And-Drop
คุณลักษณะของระบบการบริ หารความปลอดภัยของข้ อมูล
1. รองรับระบบการรับรองสิ ทธิ ผใู ้ ช้จากระบบปฏิบตั ิการ (Authentication) และรองรับการทางาน
ร่ วมกับ Directory Service
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานดังต่อไปนี้
 สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัย C2
 สามารถกาหนดความยาวของรหัสผูใ้ ช้ได้ยาวถึง 128 ตัวอักษร
 สนับสนุนการทา Transparent Database Encryption ซึ่ งสามารถเข้ารหัสข้อมูล แบบ
real-time
 สนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลบน Column ที่ตอ้ งการได้
 สนับสนุนการทา Fine Grained auditing
 สนั บ สนุ น การท า Password Management เช่ น ก าหนดอายุ ก ารใช้ ง านของ
Password, กาหนดจานวนครั้งในการใส่ Password ผิด, กาหนดการใช้ Password ซ้ า,
มีกฏบังคับในการกาหนด Password ของ User เพื่อป้ องกันการคาดเดา Password
ของผูบ้ ุกรุ ก
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3. สามารถกาหนดระดับการเข้าถึ งข้อมู ลได้หลายระดับ เช่ น ระดับ Manager, Super User, User
และสามารถกาหนดความป้ องกันการใช้ขอ้ มูลระดับฟิ ลด์ (Field Level Security)
4. มีระบบตรวจจับ (Auditing) ซึ่ งสามารถทา centralized storage of audit logs และ Integrate with
System Center.
5. มีระบบบันทึกเหตุการณ์ การใช้ระบบ (Audit Tail) ที่ เก็บอยู่ในรู ปแบบการจัดการฐานข้อมู ล
เพื่อสามารถตรวจสอบการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของ User ได้
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ค.4.3 คุณสมบัติของระบบ KPI Monitoring
โครงการ KPI Monitoring เป็ นโครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศที่ ใช้งานปั จจุ บ ัน ที่ มี
ลักษณะฟังก์ชนั่ การทางานของระบบที่มีความเหมือน ซ้ าซ้อน และคล้ายคลึงกัน คือ ระบบ e-SAR Card,
ระบบ GSMS และระบบ PMOC ให้ยบุ รวมเป็ นระบบเดียวกันเรี ยกระบบ KPI Monitoring โดยใน
การปรับเปลี่ยนต้องมีขอ้ กาหนดคือ
1. ต้องทาการนาข้อมูลที่มีในฐานข้อมูลเดิมทั้งหมดมาทาการโยกย้าย (Migration) โดยตัด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล จัดการข้อมูลใหม่โดยหลักการ Data Cleansing
2. ฟั ง ก์ ชั่ น การท างานเดิ ม ต้อ งสามารถท างานในระบบใหม่ ไ ด้ ค รบถ้ว นโดยต้อ งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลดีข้ ึน มีความเป็ นอัจฉริ ยะดังภาพ
3. ระบบตั้งอยู่บ น Cloud computing ที่ ผูใ้ ช้ส ามารถใช้งานได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และ Mobile Device บน Platform มาตรฐานได้ครบ โดยมี ระดับชั้นความปลอดภัย
หลายระดับตามที่กาหนด
4. ระบบต้องสามารถสร้างรายงานในลักษณะ AD Hoc Report ได้สะดวก รวดเร็ ว ง่ายต่อ
ผูใ้ ช้งาน ดังที่กล่าวข้างต้นในด้านการนาเสนอข้อมูลเพื่อวิเคราะห์เชิงบริ หาร และด้านการนาเสนอข้อมูล
ผ่านระบบเว็บไซต์เพื่อการบริ หารจัดการด้านการพัฒนาระบบราชการ
5. ระบบต้องสามารถนาเข้าข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของสานักงาน ก.พ.ร. และจากการ
กาหนดฐานข้อมูล Text หรื อ CSV Files ใหม่เพิ่มเติมได้อย่างอิสระ
6. ระบบต้อ งสามารถบู ร ณาการข้ อ มู ล และจัด ท าด้ า นคลัง ข้อ มู ล สู่ ศู น ย์ป ฏิ บ ั ติ ก าร
นายกรัฐมนตรี ได้สะดวก แยกอิสระกับระบบ OPDC Intelligence System
7. ระบบต้องสามารถลดเวลา ขั้นตอนในกระบวนการทางาน และค่าใช้จ่ายในการทางาน
เมื่อเทียบกับระบบเดิม
8. ระบบต้องสามารถจัดทา Balanced Scorecard ตามแนวคิดของ Robert S. Kaplan และ
David P. Norton ได้
9. ระบบต้องสามารถใช้ฟังก์ชนั่ วิเคราะห์ what if analysis และ Goal Seek ได้
มีฟังก์ชนั การทางานที่ตอ้ งมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างน้อย คือ
- Balanced scorecard (BSC) and strategic management มีฟังก์ชนั ครอบคลุ มการรายงาน
ผลตามยุทธศาสตร์ ในทุกมิติ ทุกเป้าประสงค์ และ Balanced scorecard
- Project management มีฟังก์ชนั ครอบคลุม การติดตามโครงการ รายงานผลการดาเนิ นงาน
และการรายงานติดตามการใช้งบประมาณ
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- Ad hoc report and dashboard มี ฟังก์ชนั ครอบคลุ ม การรายงานผลการปฏิบตั ิราชการ
ตามคารับรองการปฏิ บตั ิราชการทางอิเล็กทรอนิ กส์ การจัดทาตัวชี้ วดั เพิ่มเติมจากกลุ่มตัวชี้ วดั ที่มีอยูเ่ พื่อ
จัดทารายงานเสนอให้สอดคล้องกับความต้องการในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารตามสถานการณ์อย่างฉับ
ไว (Ad hoc report) การน าเสนอตัว ชี้ วัด แบบปฏิ สั ม พัน ธ์ เพื่ อ การวิ เคราะห์ ติ ด ตามและประเมิ น
สถานการณ์ (Dashboard)
และจะต้องมีขีดความสามารถเพิ่มเติมตามความต้องการของสานักงาน ก.พ.ร. คือ
1) สามารถออกแบบรายงานและการน าเสนอข้อ มู ล ส าหรั บ ผูใ้ ช้งานและผูบ้ ริ ห ารใน
รู ปแบบของ Web Based Application
2) มี เครื่ องมื อในการสร้ างรายงานที่ เป็ น Graphic User Interface และ Wizard เพื่ อให้
สามารถทางานได้สะดวกและมีประสิ ทธิภาพ
3) มี รูปแบบกราฟให้เลื อกหลากหลาย อย่างน้อยได้แก่ Area Charts, Bar Charts, Data
Bars, Column Charts, Line Charts, Pie Charts, Polar Charts, Range Charts, Scatter Char ts, Shape
Charts, Sparklines, Stock Charts, Gauge, Pareto, Indicators, etc.
4) สามารถให้ผใู ้ ช้งานสร้าง Report ได้เองโดยการเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการ มาประกอบเป็ น
รายงานในรู ปของ Web Based และมานาเสนอข้อมูลกราฟแบบเคลื่อนไหวได้ (Motion) จากการเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูล
5) สามารถสร้างรายงานในรู ปแบบของแผนที่ (Geography) ทั้งในรู ปแบบ สองมิติ และ
สามมิติ (2D and 3D) ได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม
6) สามารถแปลงรายงานที่ น าเสนอไปเป็ นรู ป แบบ presentation ใน Power Point ซึ่ ง
สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ขณะนาเสนอ
7) สามารถนาเสนอข้อมูลในลักษณะของการ Drill Down, Drill through และการ Sum Up
ได้ตามลาดับชั้นของข้อมูลที่จดั เก็บในฐานข้อมูล
8) ระบบสามารถ integrate ใช้งานกับระบบ Knowledge หรื อระบบจัดการเอกสาร บน
Microsoft SharePoint ได้โดยผูใ้ ช้งานสามารถนา BI Report ไปแสดงผลบนระบบดังกล่าวได้เช่น KPI,
Scorecard และ report ทั้วไป เป็ นต้น
9) มีระบบการสร้างรายงานบนเว็บไซต์ผ่านทางบราวเซอร์ โดยใช้วิธีลากและวาง (dragand-drop) ซึ่ งทาได้โดยผูใ้ ช้ทวั่ ไป
10) สามารถพัฒนาการจัดเก็บตัวแปรสาหรับนาไปใช้ในการคานวณเพื่อแสดงใน Report
ได้ตามที่ผใู ้ ช้งานต้องการ
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11) สามารถสร้ างรายงานแบบตัวชี้ วดั ประสิ ท ธิ ภาพ (KPI) และ สามารถนาเสนอข้อมู ล
แบบ Dashboard มีการเน้นข้อความหรื อตัวเลขรายงานที่มีความสาคัญเป็ นพิเศษ และการแจ้งเตือนใน
กรณี ที่มีเหตุผดิ ปรกติ (Alerting)
12) สนับ สนุ นการต่อเชื่ อมกับแหล่ งข้อมู ลที่ หลากหลายเช่ น ฐานข้อมูล Microsoft SQL
Server, Microsoft Excel, Microsoft Access, Flat Files, ODBC Sources, XML, Oracle, DB2 Database
เป็ นต้น
13) สามารถทาการสร้ างการติดต่อกับฐานข้อมูลในแบบใช้ทรัพยากรร่ วมกัน (connection
pooling)
14) สามารถติดต่อและแสดงผลกับข้อมูลชนิ ด OLAP (On-Line Analytical Processing) ทั้ง
แบบ Multidimensional และ Tabular
15) สามารถนาเสนอข้อมู ลได้ท้ งั ทางจอภาพและเครื่ องพิมพ์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
และน าเสนอข้อ มู ล ผ่า นทาง Web ได้ และแสดงผลในรู ป แบบต่ า งๆ อย่างน้ อ ยดัง นี้ Word, Excel,
PowerPoint, PDF, csv และ Image และสามารถออกรายงาน (Exports) เป็ นรู ปแบบต่างๆได้ เช่ น PDF,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Images, CSV และ Microsoft Word
16) สามารถกาหนดสิ ทธิ การใช้งานรายงาน และกาหนดระดับความสาคัญของข้อมูลตาม
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบและสิ ท ธิ ข องผู ้ใ ช้ ง านในข้อ มู ล นั้ น และต้อ งสามารถปรั บ เปลี่ ย นระดับ
ความสาคัญได้ในรู ปแบบ Graphic User Interface (GUI)
17) มีเครื่ องมือการสร้างรายงานแบบ Graphic และรองรับการทางานการสร้างรายงานเชิ ง
วิเคราะห์ (Analysis) และวิเคราะห์ ข ้อมู ล ในลัก ษณะเหมื องข้อมู ล (Data Mining) ที่ วิเคราะห์ ข้อมู ล
(Extract data) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้สารสนเทศ (Information) ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในการที่จะ
ช่วยการตัดสิ นใจในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
18) สามารถทางานแบบ In-Memory and DirectQuery storage modes เพื่อความรวดเร็ วใน
การทางานบนหน่วยความจาของระบบ
19) สามารถท างานในลัก ษณะการป้ อ งกัน การโจรกรรมข้อมู ล และรองรั บ การท างาน
ร่ วมกับระบบเข้ารหัสแบบ SSL ได้
คุณสมบัติของระบบฐานข้ อมูล
1. เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่
มีลิขสิ ทธิ์ แบบไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้
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2. เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ที่มีสถาปั ตยกรรมแบบ Scalable Architecture
ซึ่ งสนับสนุนการทางานแบบ Multiprocessor ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเครื่ องที่มีสถาปั ตยกรรมแบบ
SMP (Symmetric Multiprocessor)
3. ระบบฐานข้อมูลมีสถาปัตยกรรมในลักษณะ Parallel Processing
4. สนับสนุนการทางาน Query ในแบบต่างๆ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
- สามารถในการทา Parallel Query Execution สนับสนุ นการประมวลผลคาสั่ง query
หลาย ๆ คาสัง่ พร้อมกัน
- Parallel Index Operation
- Query Optimization
5. รองรั บ จ านวน CPU และสามารถเข้า ถึ ง จ านวนหน่ ว ยความจ า ได้ ไ ม่ จ ากัด ตาม
ระบบปฏิบตั ิการ
6. สนับ สนุ น เน็ ต เวิร์ค โพรโตคอลแบบ TCP/IP, Named Pipes และสามารถท างาน
ร่ วมกับระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. มี Database Utilities ต่างๆ ที่มีการใช้งานในลักษณะ GUI ได้แก่:
- มีเครื่ องมือเพื่อช่วยในการทา Database System Administration
- มี Wizard ในการถ่ายเทข้อมูลเข้าและออกจากฐานข้อมูล
- มีเครื่ องมือในการตรวจดูสถานการณ์ทางานของฐานข้อมูล
- มี Wizard ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ index ของฐานข้อมูล
- มี คุ ณ สมบัติ ใ นการเพิ่ ม และลดการใช้ง าน Memory ของระบบฐานข้อ มู ล แบบ
อัตโนมัติตามการใช้งานที่เกิดขึ้น
- มี คุณ สมบัติในการเพิ่ ม ขนาดของระบบฐานข้อมู ลแบบอัตโนมัติตามข้อมู ล หรื อ
ตามที่กาหนดไว้โดย Admin ของระบบ
- มี Wizard ในการทา Online Backup & Recovery ของฐานข้อมูลและสามารถทาได้
ทั้งแบบ Full Database Backup, Partial Backup and Differential Backup
- สามารถท างาน Backup แบบ Compression และสามารถท าการเข้ า รหั ส
(Encryption) เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้สารองไว้ดว้ ย
- สามารถทา Media Retention ของข้อมูลที่กาหนดตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ
8. มีเครื่ องมือที่ใช้ในการปรับจูนเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทางานได้ดีข้ ึน ซึ่ ง
สามารถให้คาแนะนาในการปรับจูนได้ (Database Tuning Advisor)
9. สามารถบีบอัดข้อมูล (Data compression) เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล และสามารถลด
เวลาการอ่านข้อมูลลง โดยสามารถบีบอัดข้อมูลทั้ง row compression และ page compression
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10. มีคุณสมบัติในการประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล แบบ Sparse Column สาหรับจัดการ
Null values
11. ระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถจัดการโครงสร้างของฐานข้อมูลได้โดยมีลกั ษณะการ
ใช้งานแบบกราฟฟิ ค มีการ แสดงความสั มพันธ์ ของตารางข้อมู ล โดยไม่ตอ้ งใช้ซอฟต์แวร์ อื่นเข้ามา
ช่วยเหลือ
12. มีระบบจัดการทรัพยากรเช่น CPU, Memory ซึ่ งสามารถกาหนดการใช้งานทรัพยากร
ให้เหมาะสมกับปริ มาณหรื อความสาคัญของแต่ละงาน (Resource Governor)
13. มีความสามารถในการจัดการแบบ Transaction เพื่อควบคุ มให้การแก้ไขเป็ นไปอย่าง
สมบูรณ์
14. สามารถก าหนดการเรี ย กดู ข ้อ มู ล ทุ ก ประเภทใน Meta data ได้โดยให้แ สดงผลใน
ลักษณะ Real-Time หมายถึงให้แสดงข้อมูลล่าสุ ดที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล
15. สามารถทาการเก็บข้อมู ลและแสดงผลได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี ระบบจัด
เรี ยงลาดับภาษาไทยโดยเรี ยงลาดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานโปรแกรมในการเรี ยงลาดับ
16. รองรับรหัสข้อมูลแบบ Unicode, Windows 874 (Tis-620 Enhancement) ได้
17. เป็ นระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้วยระบบ Unicode
18. สามารถรองรับการทางานกับข้อมูลรู ปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ Exact numeric, Unicode
character strings, Approximate numeric, Binary strings, Date and time, Character strings,
FILESTREAM, XML, Spatial, cursor, timestamp, unique identifier, hierarchyid
19. สามารถเก็บข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบ Blobs (Binary Large Objects) ไว้ในฐานข้อมูลได้ถึง
2GB ต่อ Column และ Support การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ FILESTREAM
20. ระบบต้องมีความสามารถในการจัดการ Unstructured Content เช่ น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์
วีดี โ อ ไฟล์ เสี ย ง ไฟล์ เอกสาร ในรู ป แบบของ Secure Files ภายในฐานข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ความสามารถของฐานข้อมูลได้อย่างเต็มที่
21. สามารถกาหนดประเภทของข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้ (User-Defined Types) และสามารถ
สร้างคาสั่งใหม่ข้ ึนมาใช้ได้ (User-Defined Functions)
22. มี Data Integrity กลไกในการตรวจสอบข้อ มู ล น าเข้ามี ค วามครบถ้ว นถู ก ต้อ งที่ มี
คุณสมบัติ ดังนี้
- มี Referential Integrity
- Constraints, Trigger
- สามารถทา Cascade Delete ได้
- มีคาสั่งในการ Drop columns ของ Table
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23. สามารถตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล ได้ โดยป้ องกันการป้ อนข้อมู ลที่ ซ้ าซ้อน
Unique Constraints หรื อสามารถกาหนดข้อจากัดในการป้ อนข้อมูล Check Constraints
24. เป็ นฐานข้อมูลที่มีระบบ Lock ข้อมูลในระดับ Object, Page, Metadata, File, Extent
และ Database และสามารถกาหนด Isolation Level ได้ท้ งั แบบ Read committed และ Uncommitted
25. มีเครื่ องมือในการนาข้อมูลเข้าและออกแบบ Wizard ทั้งจากระบบ Database ชนิดต่างๆ
และ Excel, CSV, MS Access ได้อย่างรวดเร็ ว
26. สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล ด้วยมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- Open Database Connectivity (ODBC)
- ADO .NET, OLE DB, CLI
- Java Database Connectivity (JDBC)
- ANSI SQL
- ODBC Driver for Linux
- Native Client
27. สนับสนุ นการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูลที่เหมือนหรื อแตกต่างกัน
ได้โดยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังนี้
- Relational Database อย่างน้อยดังนี้ Oracle, DB2 และ SQL Server
28. เชื่ อ มต่ อ Online Analytical Data (OLAP Cube) อย่า งน้ อ ยดัง นี้ Oracle Hyperion
Essbase, IBM WebSphere, SAP BW, SAP NetWeaver, Teradata, Microsoft SharePoint List และ
Microsoft Analysis Services
29. มีเครื่ องมือในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเบื้องต้น (Data profiling tool)
30. มี เครื่ องมื อในการวิเคราะห์ ก ารท างานของค าสั่ ง SQL (Query Optimizer) ในแต่ ล ะ
ขั้นตอนของการ Execute Plan เพื่อช่วยให้ผดู ้ ูแลระบบสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของคาสั่งได้ และ
สามารถวิเคราะห์แบบ cost-based optimizer
31. มีรายงานการตรวจสอบการใช้งานของแต่ละฐานข้อมูล (User Statistic) โดยสามารถ
แสดงผลได้แบบ Graphic และสามารถจดจาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลได้ Schema Changes
History
32. สามารถทา Space Allocation ได้ ซึ่ งผูด้ ูแลระบบไม่จาเป็ นต้องหยุดการทางานของของ
ฐานข้อมูลและไม่กระทบการทางานตามปกติของฐานข้อมูล
33. สามารถสร้าง source control ในการพัฒนา data model ร่ วมกันมากกว่า 2 นักพัฒนา
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34. Transact-SQL is an extension of the language defined in the SQL standards published
by the International Standards Organization (ISO) and the American National Standards Institute
(ANSI).
35. มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานหน่วยความจามาเพิ่มความเร็ วของฐานข้อมูล In-Memory
OLTP optimized
36. สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้ประโยชน์จาก Solid State Drive ในการนามาใช้
เป็ นที่พกั ข้อมูล Buffer pool Extension เพื่อเพิม่ ความรวดเร็ วในการอ่านเขียนข้อมูลลง Disk
คุณลักษณะของระบบ Data Quality Services
1. มี ระบบช่ วยเพิ่ ม คุ ณ ภาพของข้อมู ล (Data Quality) ด้วยการสร้ างองค์ค วามรู ้ ให้ก ับ
ระบบ (Knowledge base) และนาองค์ความรู ้มาแก้ไขข้อมูลที่ผดิ พลาด
2. สามารถนาองค์ความรู ้ กลับมาใช้ใหม่ หรื อต่อเติ มองค์ความรู ้ เพิ่มขึ้ นและอนุ ญาติ ให้
ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้บริ การผ่าน Client ได้
3. มีระบบเพิ่มคุณภาพข้อมูล (Data Cleaning) ซึ่งมีความสามารถในการรองรับการทางาน
ในลักษณะ computer-assisted data cleansing และ interactive cleansing รวมทั้งสามารถปรับปรุ ง KB
ได้
4. สามารถนาองค์ความรู ้ (KB) ที่ มีมาใช้ในการค้นหาข้อมู ลที่ ซ้ าซ้อน (Duplicate) ด้วย
การค้นหาข้อมูลที่มีลกั ษณะคล้ายกัน (Similarity)
5. สามารถสร้างนโยบาย (Policy) หรื อข้อกาหนด (Rule) ในการ matching เพื่อที่สามารถ
กาจัดข้อมูลที่ซ้ าซ้อน (Duplicate) ได้ หรื อสามารถค้นหาข้อมูลที่ซ้ าซ้อน
6. สามารถ Cleaning ข้อมูลแบบกาหนด Composite Domain ได้
7. สามารถกาหนดเวลาการทา Cleaning ตามเวลาที่กาหนดแบบอัตโนมัติ
8. มีการแสดงผลแบบ Real Time ขณะทาการ Cleaning ข้อมูล และสรุ ปผลการทางาน
ของระบบได้
9. สามารถ Cleaning ข้อมูลทั้งในระบบฐานข้อมูล และข้อมูลจากภายนอก เช่น Excel.
10. เป็ นเครื่ องมือที่ในการช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทางเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล โดย
การสนับ สนุ น การสร้ าง Data Profile, การก าหนด Data Rule เป็ นต้น หรื อมี เทคนิ ค อื่ น ที่ ดีก ว่าหรื อ
เทียบเท่า
11. สนับ สนุ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Column Analysis, Primary and
Foreign Key Analysis, Data Relationship Analysis จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันได้ หรื อมีเทคนิ คอื่นที่
ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้าที่ 96

12. เป็ นระบบซอฟต์แวร์ เป็ นแบบใช้คาสั่งด้วยภาพ (GUI) เพื่อสะดวกในการทางานตั้งแต่
การออกแบบพัฒนา ทดสอบ ควบคุ มขบวนงานทั้งหมด และงานควบคุ มดู แลรักษา (Administration)
หรื อมีเทคนิคอื่นที่ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
13. สนับสนุนการพัฒนาแบบในลักษณะ Drag-And-Drop
คุณลักษณะของระบบการบริ หารความปลอดภัยของข้ อมูล
1. รองรับระบบการรับรองสิ ทธิ ผูใ้ ช้จากระบบปฏิ บตั ิการ (Authentication) และรองรับ
การทางานร่ วมกับ Directory Service
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานดังต่อไปนี้
- สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัย C2
- สามารถกาหนดความยาวของรหัสผูใ้ ช้ได้ยาวถึง 128 ตัวอักษร
- สนับสนุนการทา Transparent Database Encryption ซึ่ งสามารถเข้ารหัสข้อมูล แบบ
real-time
- สนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลบน Column ที่ตอ้ งการได้
- สนับสนุนการทา Fine Grained auditing
- สนั บ สนุ น การท า Password Management เช่ น ก าหนดอายุ ก ารใช้ ง านของ
Password, กาหนดจานวนครั้งในการใส่ Password ผิด, กาหนดการใช้ Password ซ้ า, มีกฏบังคับในการ
กาหนด Password ของ User เพื่อป้ องกันการคาดเดา Password ของผูบ้ ุกรุ ก
3. สามารถกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับ เช่น ระดับ Manager, Super User,
User และสามารถกาหนดความป้ องกันการใช้ขอ้ มูลระดับฟิ ลด์ (Field Level Security)
4. มี ระบบตรวจจับ (Auditing) ซึ่ งสามารถท า centralized storage of audit logs และ
Integrate with System Center.
5. มี ระบบบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ก ารใช้ระบบ (Audit Tail) ที่ เก็ บ อยู่ในรู ป แบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เพื่อสามารถตรวจสอบการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของ User ได้
คุณสมบัติของระบบ KPI Monitoring
1. สามารถออกแบบรายงานและการน าเสนอข้อ มู ล ส าหรั บ ผูใ้ ช้งานและผูบ้ ริ ห ารใน
รู ปแบบของ Web Based Application
2. มี เครื่ องมื อในการสร้ างรายงานที่ เป็ น Graphic User Interface และ Wizard เพื่ อให้
สามารถทางานได้สะดวกและมีประสิ ทธิภาพ
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3. มี รูปแบบกราฟให้เลื อกหลากหลาย อย่างน้อยได้แก่ Area Charts, Bar Charts, Data
Bars, Column Charts, Line Charts, Pie Charts, Polar Charts, Range Charts, Scatter Charts, Shape
Charts, Sparklines, Stock Charts, Gauge, Pareto, Indicators, etc.
4. สามารถให้ผใู ้ ช้งานสร้าง Report ได้เองโดยการเลือกข้อมูลที่ตอ้ งการ มาประกอบเป็ น
รายงานในรู ปของ Web Based และมานาเสนอข้อมูลกราฟแบบเคลื่อนไหวได้ (Motion) จากการเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูล
5. สามารถสร้างรายงานในรู ปแบบของแผนที่ (Geography) ทั้งในรู ปแบบ สองมิติ และ
สามมิติ (2D and 3D) ได้โดยไม่ตอ้ งอาศัยโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม
6. สามารถแปลงรายงานที่ น าเสนอไปเป็ นรู ป แบบ presentation ใน Power Point ซึ่ ง
สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ขณะนาเสนอ
7. สามารถนาเสนอข้อมูลในลักษณะของการ Drill Down, Drill through และการ Sum Up
ได้ตามลาดับชั้นของข้อมูลที่จดั เก็บในฐานข้อมูล
8. ระบบสามารถ integrate ใช้งานกับระบบ Knowledge หรื อระบบจัดการเอกสาร บน
Microsoft SharePoint ได้โดยผูใ้ ช้งานสามารถนา BI Report ไปแสดงผลบนระบบดังกล่าวได้เช่น KPI,
Scorecard และ report ทั้วไป เป็ นต้น
9. มีระบบการสร้างรายงานบนเว็บไซต์ผ่านทางบราวเซอร์ โดยใช้วิธีลากและวาง (dragand-drop) ซึ่ งทาได้โดยผูใ้ ช้ทวั่ ไป
10. สามารถพัฒนาการจัดเก็บตัวแปรสาหรับนาไปใช้ในการคานวณเพื่อแสดงใน Report
ได้ตามที่ผใู ้ ช้งานต้องการ
11. สามารถสร้ างรายงานแบบตัวชี้ วดั ประสิ ท ธิ ภาพ (KPI) และ สามารถนาเสนอข้อมู ล
แบบ Dashboard มีการเน้นข้อความหรื อตัวเลขรายงานที่มีความสาคัญเป็ นพิเศษ และการแจ้งเตือนใน
กรณี ที่มีเหตุผดิ ปรกติ (Alerting)
12. สนับ สนุ นการต่อเชื่ อมกับแหล่ งข้อมู ลที่ หลากหลายเช่ น ฐานข้อมู ล Microsoft SQL
Server, Microsoft Excel, Microsoft Access, Flat Files, ODBC Sources, XML, Oracle, DB2 Database
เป็ นต้น
13. สามารถทาการสร้ างการติดต่อกับฐานข้อมูลในแบบใช้ทรัพยากรร่ วมกัน (connection
pooling)
14. สามารถติดต่อและแสดงผลกับข้อมูลชนิ ด OLAP (On-Line Analytical Processing) ทั้ง
แบบ Multidimensional และ Tabular
15. สามารถนาเสนอข้อมู ลได้ท้ งั ทางจอภาพและเครื่ องพิมพ์ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์
และน าเสนอข้อ มู ล ผ่า นทาง Web ได้ และแสดงผลในรู ป แบบต่ า งๆ อย่างน้ อ ยดัง นี้ Word, Excel,
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PowerPoint, PDF, csv และ Image และสามารถออกรายงาน (Exports) เป็ นรู ปแบบต่างๆได้ เช่ น PDF,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Images, CSV และ Microsoft Word
16. สามารถกาหนดสิ ทธิ การใช้งานรายงาน และกาหนดระดับความสาคัญของข้อมูลตาม
ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบและสิ ท ธิ ข องผู ้ใ ช้ ง านในข้อ มู ล นั้ น และต้อ งสามารถปรั บ เปลี่ ย นระดับ
ความสาคัญได้ในรู ปแบบ Graphic User Interface (GUI)
17. มีเครื่ องมือการสร้างรายงานแบบ Graphic และรองรับการทางานการสร้างรายงานเชิ ง
วิเคราะห์ (Analysis) และวิเคราะห์ ข ้อมู ล ในลัก ษณะเหมื องข้อมู ล (Data Mining) ที่ วิเคราะห์ ข้อมู ล
(Extract data) จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้สารสนเทศ (Information) ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญในการที่จะ
ช่วยการตัดสิ นใจในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
18. สามารถทางานแบบ In-Memory and DirectQuery storage modes เพื่อความรวดเร็ วใน
การทางานบนหน่วยความจาของระบบ
19. สามารถท างานในลัก ษณะการป้ อ งกัน การโจรกรรมข้อมู ล และรองรั บ การท างาน
ร่ วมกับระบบเข้ารหัสแบบ SSL ได้
คุณสมบัติของระบบฐานข้ อมูล และ คลังข้ อมูล (Data Warehouse)
1. เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ที่
มีลิขสิ ทธิ์ แบบไม่จากัดจานวนผูใ้ ช้
2. เป็ นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีสถาปั ตยกรรมแบบ Scalable Architecture
ซึ่ งสนับสนุนการทางานแบบ Multiprocessor ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพบนเครื่ องที่มีสถาปั ตยกรรมแบบ
SMP (Symmetric Multiprocessor)
3. ระบบฐานข้อมูลมีสถาปัตยกรรมในลักษณะ Parallel Processing
4. สนับสนุนการทางาน Query ในแบบต่างๆ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้
- สามารถในการทา Parallel Query Execution สนับสนุ นการประมวลผลคาสั่ง Query
หลายๆคาสั่ง พร้อมกัน
- Parallel Index Operation
- Query Optimization
5. รองรั บ จ านวน CPU และสามารถเข้า ถึ ง จ านวนหน่ ว ยความจ า ได้ ไ ม่ จ ากัด ตาม
ระบบปฏิบตั ิการ
6. สนับ สนุ น เน็ ต เวิร์ค โพรโตคอลแบบ TCP/IP, Named Pipes และสามารถท างาน
ร่ วมกับระบบเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่เสนอได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. มี Database Utilities ต่างๆ ที่มีการใช้งานในลักษณะ GUI ได้แก่:
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- มีเครื่ องมือเพื่อช่วยในการทา Database System Administration
- มี Wizard ในการถ่ายเทข้อมูลเข้าและออกจากฐานข้อมูล
- มีเครื่ องมือในการตรวจดูสถานการณ์ทางานของฐานข้อมูล
- มี Wizard ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพของ index ของฐานข้อมูล
- มีคุณสมบัติในการเพิ่มและลดการใช้งาน Memory ของระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ
ตามการใช้งานที่เกิดขึ้น
- มีคุณสมบัติในการเพิ่มขนาดของระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติตามข้อมูล หรื อตามที่
กาหนดไว้โดย Admin ของระบบ
- มี Wizard ในการทา Online Backup & Recovery ของฐานข้อมูลและสามารถทาได้ท้ งั
แบบ Full Database Backup, Partial Backup and Differential Backup
- สามารถทางาน Backup แบบ Compression และสามารถทาการเข้ารหัส (Encryption)
เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้สารองไว้ดว้ ย
- สามารถทา Media Retention ของข้อมูลที่กาหนดตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ
8. มีเครื่ องมือที่ใช้ในการปรับจูนเพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลสามารถทางานได้ดีข้ ึน ซึ่ ง
สามารถให้คาแนะนาในการปรับจูนได้ (Database Tuning Advisor)
9. สามารถบีบอัดข้อมูล (Data compression) เพื่อประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูล และสามารถลด
เวลาการอ่านข้อมูลลง โดยสามารถบีบอัดข้อมูลทั้ง row compression และ page compression
10. มีคุณสมบัติในการประหยัดพื่นที่ในการเก็บข้อมู ล แบบ Sparse Column สาหรับจาก
จัดการ Null values
11. ระบบฐานข้อมูลจะต้องสามารถจัดการโครงสร้างของฐานข้อมูลได้โดยมี ลกั ษณะการ
ใช้งานแบบกราฟฟิ ค มี การ แสดงความสั มพันธ์ ของตารางข้อมู ล โดยไม่ตอ้ งใช้ซอฟต์แวร์ อื่นเข้ามา
ช่วยเหลือ
12. มีระบบจัดการทรัพยากรเช่น CPU, Memory ซึ่ งสามารถกาหนดการใช้งานทรัพยากร
ให้เหมาะสมกับปริ มาณหรื อความสาคัญของแต่ละงาน (Resource Governor)
13. มีความสามารถในการจัดการแบบ Transaction เพื่อควบคุ มให้การแก้ไขเป็ นไปอย่าง
สมบูรณ์
14. สามารถก าหนดการเรี ย กดู ข ้อ มู ล ทุ ก ประเภทใน Meta data ได้โดยให้แ สดงผลใน
ลักษณะ Real-Time หมายถึงให้แสดงข้อมูลล่าสุ ดที่มีอยูใ่ นฐานข้อมูล
15. สามารถทาการเก็บข้อมู ลและแสดงผลได้ท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระบบจัด
เรี ยงลาดับภาษาไทยโดยเรี ยงลาดับตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานโปรแกรมในการเรี ยงลาดับ
16. รองรับรหัสข้อมูลแบบ Unicode, Windows 874 (Tis-620 Enhancement) ได้
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17. เป็ นระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลด้วยระบบ Unicode
18. สามารถรองรับการทางานกับข้อมูลรู ปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ Exact numeric, Unicode
Character strings, approximate numeric, Binary strings, Date and time, Character strings,
FILESTREAM, XML, Spatial, cursor, timestamp, unique identifier, hierarchyid
19. สามารถเก็บข้อมูลที่อยูใ่ นรู ปแบบ Blobs (Binary Large Objects) ไว้ในฐานข้อมูลได้ถึง
2GB ต่อ Column และ Support การเก็บข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ FILESTREAM
20. ระบบต้องมีความสามารถในการจัดการ Unstructured Content เช่ น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์
วีดี โ อ ไฟล์ เสี ย ง ไฟล์ เอกสาร ในรู ป แบบของ Secure Files ภายในฐานข้อ มู ล เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้
ความสามารถของฐานข้อมูลได้อย่างเต็มที่
21. สามารถกาหนดประเภทของข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้ (User-Defined Types) และสามารถ
สร้างคาสั่งใหม่ข้ ึนมาใช้ได้ (User-Defined Functions)
22. มี Data Integrity กลไกในการตรวจสอบข้อ มู ล น าเข้ามี ค วามครบถ้ว นถู ก ต้อ งที่ มี
คุณสมบัติ ดังนี้
- มี Referential Integrity
- Constraints, Trigger
- สามารถทา Cascade Delete ได้
- มีคาสั่งในการ Drop columns ของ Table
23. สามารถตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ล ได้ โดยป้ องกันการป้ อนข้อมู ลที่ ซ้ าซ้อน
Unique Constraints หรื อสามารถกาหนดข้อจากัดในการป้ อนข้อมูล Check Constraints
24. เป็ นฐานข้อมูลที่มีระบบ Lock ข้อมูลในระดับ Object, Page, Metadata, File, Extent
และ Database และสามารถกาหนด Isolation Level ได้ท้ งั แบบ Read committed และ Uncommitted
25. มีเครื่ องมือในการนาข้อมูลเข้าและออกแบบ Wizard ทั้งจากระบบ Database ชนิ ดต่างๆ
และ Excel, CSV, MS Access ได้อย่างรวดเร็ ว
26. สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล ด้วยมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- Open Database Connectivity (ODBC)
- ADO .NET, OLE DB, CLI
- Java Database Connectivity (JDBC)
- ANSI SQL
- ODBC Driver for Linux
- Native Client
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27. สนับสนุ นการเชื่ อมต่อกับฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 ฐานข้อมูลที่เหมือนหรื อแตกต่างกัน
ได้โดยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังนี้
- Relational Database อย่างน้อยดังนี้ Oracle, DB2 และ SQL Server
28. เชื่ อ มต่ อ Online Analytical Data (OLAP Cube) อย่า งน้ อ ยดัง นี้ Oracle Hyperion
Essbase, IBM WebSphere, SAP BW, SAP NetWeaver, Teradata, Microsoft SharePoint List และ
Microsoft Analysis Services
29. มีเครื่ องมือในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเบื้องต้น (Data profiling tool)
30. มีเครื่ องมื อในการวิเคราะห์ ก ารท างานของค าสั่ ง SQL (Query Optimizer) ในแต่ ล ะ
ขั้นตอนของการ Execute Plan เพื่อช่วยให้ผดู ้ ูแลระบบสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของคาสั่งได้ และ
สามารถวิเคราะห์แบบ cost-based optimizer
31. มีรายงานการตรวจสอบการใช้งานของแต่ละฐานข้อมูล (User Statistic) โดยสามารถ
แสดงผลได้แบบ Graphic และสามารถจดจาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฐานข้อมูลได้ Schema Changes
History
32. สามารถทา Space Allocation ได้ ซึ่ งผูด้ ูแลระบบไม่จาเป็ นต้องหยุดการทางานของของ
ฐานข้อมูลและไม่กระทบการทางานตามปกติของฐานข้อมูล
33. สามารถสร้าง source control ในการพัฒนา data model ร่ วมกันมากกว่า 2 นักพัฒนา
34. Transact-SQL is an extension of the language defined in the SQL standards published
by the International Standards Organization (ISO) and the American National Standards Institute
(ANSI).
35. มีเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานหน่วยความจามาเพิ่มความเร็ วของฐานข้อมูล In-Memory
OLTP optimized
36. สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้ประโยชน์จาก Solid State Drive ในการนามาใช้
เป็ นที่พกั ข้อมูล Buffer pool Extension เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการอ่านเขียนข้อมูลลง Disk
คุณลักษณะของระบบ Data Quality Services
1. มี ระบบช่ วยเพิ่ ม คุ ณ ภาพของข้อมู ล (Data Quality) ด้วยการสร้ างองค์ค วามรู ้ ให้ก ับ
ระบบ (Knowledge base) และนาองค์ความรู ้มาแก้ไขข้อมูลที่ผดิ พลาด
2. สามารถนาองค์ความรู ้ กลับมาใช้ใหม่ หรื อต่อเติ มองค์ความรู ้ เพิ่มขึ้ นและอนุ ญาติ ให้
ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้บริ การผ่าน Client ได้
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3. มีระบบเพิ่มคุณภาพข้อมูล (Data Cleaning) ซึ่งมีความสามารถในการรองรับการทางาน
ในลักษณะ computer-assisted data cleansing และ interactive cleansing รวมทั้งสามารถปรับปรุ ง KB
ได้
4. สามารถนาองค์ความรู ้ (KB) ที่ มีมาใช้ในการค้นหาข้อมู ลที่ ซ้ าซ้อน (Duplicate) ด้วย
การค้นหาข้อมูลที่มีลกั ษณะคล้ายกัน (Similarity)
5. สามารถสร้างนโยบาย (Policy) หรื อข้อกาหนด (Rule) ในการ matching เพื่อที่สามารถ
กาจัดข้อมูลที่ซ้ าซ้อน (Duplicate) ได้ หรื อสามารถค้นหาข้อมูลที่ซ้ าซ้อน
6. สามารถ Cleaning ข้อมูลแบบกาหนด Composite Domain ได้
7. สามารถกาหนดเวลาการทา Cleaning ตามเวลาที่กาหนดแบบอัตโนมัติ
8. มีการแสดงผลแบบ Real Time ขณะทาการ cleaning ข้อมูล และสรุ ปผลการทางานของ
ระบบได้
9. สามารถ Cleaning ข้อมูลทั้งในระบบฐานข้อมูล และข้อมูลจากภายนอก เช่น Excel.
10. เป็ นเครื่ องมือที่ในการช่วยวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทางเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล โดย
การสนับ สนุ น การสร้ าง Data Profile, การก าหนด Data Rule เป็ นต้น หรื อมี เทคนิ ค อื่ น ที่ ดีก ว่าหรื อ
เทียบเท่า
11. สนับ สนุ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Column Analysis, Primary and
Foreign Key Analysis, Data Relationship Analysis จากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันได้ หรื อมีเทคนิ คอื่นที่
ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
12. เป็ นระบบซอฟต์แวร์ เป็ นแบบใช้คาสั่งด้วยภาพ (GUI) เพื่อสะดวกในการทางานตั้งแต่
การออกแบบพัฒ นา ทดสอบ ควบคุ มขบวนงานทั้งหมด และงานควบคุ มดู แลรักษา (Administration)
หรื อมีเทคนิคอื่นที่ดีกว่าหรื อเทียบเท่า
13. สนับสนุนการพัฒนาแบบในลักษณะ Drag-And-Drop
คุณลักษณะของระบบการบริ หารความปลอดภัยของข้ อมูล
1. รองรับระบบการรับรองสิ ทธิ ผูใ้ ช้จากระบบปฏิ บตั ิการ (Authentication) และรองรับ
การทางานร่ วมกับ Directory Service
2. มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงานดังต่อไปนี้
- สนับสนุนมาตรฐานความปลอดภัย C2
- สามารถกาหนดความยาวของรหัสผูใ้ ช้ได้ยาวถึง 128 ตัวอักษร
- สนับสนุนการทา Transparent Database Encryption ซึ่ งสามารถเข้ารหัสข้อมูล แบบ
real-time
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- สนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลบน Column ที่ตอ้ งการได้
- สนับสนุนการทา Fine Grained auditing
- สนั บ สนุ น การท า Password Management เช่ น ก าหนดอายุ ก ารใช้ ง านของ
Password, กาหนดจานวนครั้งในการใส่ Password ผิด, กาหนดการใช้ Password ซ้ า, มีกฏบังคับในการ
กาหนด Password ของ User เพื่อป้ องกันการคาดเดา Password ของผูบ้ ุกรุ ก
3. สามารถกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลได้หลายระดับ เช่น ระดับ Manager, Super User,
User และสามารถกาหนดความป้ องกันการใช้ขอ้ มูลระดับฟิ ลด์ (Field Level Security)
4. มี ระบบตรวจจับ (Auditing) ซึ่ งสามารถท า centralized storage of audit logs และ
Integrate with System Center.
5. มี ระบบบัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ก ารใช้ระบบ (Audit Tail) ที่ เก็ บ อยู่ในรู ป แบบการจัดการ
ฐานข้อมูล เพื่อสามารถตรวจสอบการเรี ยกใช้ขอ้ มูลของ User ได้
คุณลักษณะของระบบการบริ หารจัดการโครงการ (Project Management)
1. รองรั บ การบริ ห ารจัด การโครงการของส่ ว นราชการ ส่ ว นจัง หวัด องค์ก รมหาชน
เพื่อให้ทราบได้วา่ งานแต่ละงานมีความก้าวหน้าอย่างไร หรื อล่าช้ากว่าแผนงานหรื อไม่ โดยแสด ให้เห็น
เป็ นมิติของสี Gantt chart
2. สามารถแสดง Pert Diagram เพื่อให้เห็นเส้นทางวิกฤตได้
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ค.5 ร่ างของเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โครงการจัดจ้ างทีป่ รึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
สาหรับแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร.
ประจาปี พ.ศ. 2559-2561
รายละเอียดตามข้ อกาหนดของงาน (Terms of Reference: TOR)
คุณสมบัติของทีป่ รึกษาทีจ่ ะจ้ าง
1) มี บุคลากรที่ อยู่ในที ม ที่ ป รึ ก ษาที่ มีป ระสบการณ์ การท างานและความรู ้ ที่ เกี่ ยวกับการคลังข้อมู ล
(Data Warehouse), เห มื อ ง แ ร่ ข้ อ มู ล (Data Mining), ก า ร พั ฒ น า ซ อ พ ต์ แ ว ร์ (Software
Development), Business Intelligent, Big Data และ Cloud Computing เป็ นอย่างน้อย
2) มีผบู ้ ริ หารโครงการที่มีประสบการณ์เป็ นที่เคยเป็ นผูบ้ ริ หารโครงการที่ปรึ กษาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนการทางานของหน่วยงานราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 โครงการ
3) มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของสานักงาน ก.พ.ร.
4) เป็ นหน่ วยงาน หรื อบุ คคลที่ ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ของกรมบัญชี กลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
5) ไม่เป็ นผูถ้ ูกขึ้นบัญชี เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
ขอบเขตโดยละเอียดของงานทีจ่ ะจ้ างทีป่ รึกษาฯ (Term of Reference)
1) เข้า ร่ ว มควบคุ ม การด าเนิ น งานโครงการพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ที่ ท าการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เพื่ อ ให้ โ ครงการฯ ด าเนิ นการอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
ประสบผลสั มฤทธิ์ ตามเป้ าหมายในการดาเนิ นการพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศของส านักงาน
ก.พ.ร. โดยเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนินการดังนี้
ให้คาปรึ กษาคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้ อจัดจ้างโครงการ
บริ หาร ควบคุ ม และติดตามประเมิ นผลการพัฒนาโครงการต่าง ๆ พร้ อมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาในทุ กขั้นตอน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ความต้องการของ
สานักงาน ก.พ.ร. และให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดทั้งทางการบริ หารและด้านการปฏิ บตั ิการ
ของโครงการนั้น ๆ
จัดทารายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ เสนอสานักงาน ก.พ.ร.
ทุก ๆ 3 เดือน
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ให้คาปรึ กษา คณะกรรมการตรวจรับระบบของโครงการที่มีการส่ งมอบงานก่อนสิ้ นสุ ดสัญญา
จ้างของคณะที่ปรึ กษา 1 เดื อน รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารทางวิชาการที่ผูพ้ ฒั นาโครงการ
ส่ งมอบ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักวิชาการ
สรุ ปรายงานการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ตรวจรับแล้วเสร็ จเสนอสานักงาน ก.พ.ร.
จัดทารายงานประเมิ นผลการใช้งานโครงการต่างๆ และรายงานประเมินประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานของโครงการต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อสานักงาน ก.พ.ร.
ให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางด้านเทคนิ ค เกี่ ยวกับ การดาเนิ น งานของทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู ้ทางด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศในปั จจุบนั ของสานักงาน ก.พ.ร.
ให้แก่บุคลากรของสานักงาน ก.พ.ร. ตามที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศกาหนด จานวนตั้งแต่ 15
– 30 คน โดยใช้สถานที่ของสานักงาน ก.พ.ร. ทุก ๆ 3 เดือน ครั้งละไม่เกิน 1 วัน ซึ่ งในการอบรม
แต่ละครั้งคณะที่ปรึ กษาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าอาหารว่าง เครื่ องดื่ม และอาหารกลางวัน
-

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน ก.พ.ร. (ภาคผนวก)

จัดทาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

