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คณะผูจัดทํา 

รองผูอํานวยการองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (ดร. พงษวิภา  หลอสมบูรณ) 
  

ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก 
ผูอํานวยการศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (นายเจษฎา  สกุลคู) 
นางสาววรารัตน ชะอุมเครือ 
นายพหล เศวตจินดา   
 

สํานักอํานวยการ 
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ  (นางฐิตยา ทวีศักดิ์) 
นายณัฐพจน ตรังคิณีนาถ       
นางสาวจีรพา พุมมวง       
นางสาวสุภาภร ปรากฎชื่อ  
นางวัลยลดา อัศวนุวัฒน      
นางสาวศิวาณี มงคลธนารักษ  
 

สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล     
ผูอํานวยการสํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (นางบงกช กิตติสมพันธ)  

 
สํานักยุทธศาสตร 

นายพิษณุพล สงวนนวล 
 
สํานักพัฒนาธุรกิจ  

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ (นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา) 
นางสาวอโณทัย สังขทอง 

 
สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพรองคความรู 

นางสาวเบญญา เนื่องดี 
 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

นางสาวกรวิภา อมรประภาธีรกุล 
นางสาวสุธิดา มีเพียร 
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แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ 
ของ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 

1. หลักการ 

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ ของ องคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 จัดทําขึ้นภายใตกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563) ของประเทศไทย และรางแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย (พ.ศ.2557 - 2561) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสอดรับกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ การบรกิาร 
และการจัดการองคความรูไดอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุสูเปาหมายตามนโยบายรัฐและองคกร 
 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกรในปจจุบัน 

 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2557 อบก. ไดเตรียมโครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศสําหรับ
รองรับการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงานภายในองคกร จํานวน 3 ระบบ ไดแก ระบบ Domain 
Controller (DC) ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (Enterprise Resource Planning: ERP) และ ระบบ
เครือขายภายในองคกรท่ีสนับสนุนการจัดการองคความรูพื้นฐาน (Knowledge-based Management : 
KB) ซึ่งสามารถรองรับการดําเนินงานเพื่อการบริหารองคกร ดังนี้ 

ระบบ รายละเอียด 
1. ระบบ Domain Controller 
 เปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการทรัพยากรใหกบัระบบ

คอมพิวเตอรภายในองคกร เชน การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน 
การแชร Network drive 

2. ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) 
   1.ระบบงบประมาณและแผน 1. การสรางตัวเลือก แหลงเงิน โครงการ กิจกรรม 
 2. การตั้ง-ปรับแผนงบประมาณทั้งการรับ และการจาย 
 3. ตั้งคาการขออนุมัติใชเงินงบประมาณ 
 4. ระบบการตัดจายงบประมาณ 
 5. รายงาน 
   2.ระบบงานขอซื้อ/ขออนุมัติ 1. ระบบขอซื้อ 
 2. ระบบการขออนุมัติเบิกจาย 
 3. สัญญายืมเงิน 
 4. แบบฟอรมและรายงาน 
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ระบบ รายละเอียด 
   3.ระบบจัดซื้อ/พัสดุ/ครุภัณฑ 1. ระบบจัดซื้อ 
 2. ระบบตรวจรับและพัสดุ 
 3. ระบบครุภัณฑและสินทรัพย 
 4. รายงานและแบบฟอรม 
   4.ระบบการเงิน 1. งานขออนุมัติเบิกจาย 
 2. งานการเงิน 
 3. รายงานและแบบฟอรม 
   5.ระบบบัญชี 1. ระบบัญชี 
 2. ระบบภาษีมูลคาเพิ่ม 
 3. รายงานและแบบฟอรม 
   6.ระบบบริหารงานบุคคล 1. การกําหนดคาทั่วไป 
 2. การกําหนดคา KPI และ การประเมินผล 
 3. การกําหนดตําแหนงงาน และ อัตราเงินเดือน 
 4. สัญญาจางและระบบการจางงาน 
 5. การเชื่อมโยงระบบงบประมาณและแผน 
 6. ระบบงานประวัติบุคคล 
 7. ระบบการลางานออนไลน 
 8. ระบบภาษีและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 9. ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ 
 10. ระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากร  
 11. ระบบสืบแผนการสืบทอดตําแหนง 
 12. รายงานและแบบฟอรม 
3. ระบบ Knowledge-based Management 
 1. ระเบียบและขอบังคบัในการปฏิบัติงาน 
 2. คําสั่งคณะกรรมการองคการบริหารจัดการกาซเรือน

กระจก//คําสัง่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) 

 3. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการองคการ
บรหิารจัดการกาซเรือนกระจก 

 4. ปฏิทินกิจกรรมตางๆ ขององคกร 
 5. ขั้นตอนการปฏิบัติในองคกร เชน การลาประเภทตางๆ, 

ระเบียบเกี่ยวกับการใชสวัสดกิาร 
 6. ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทีเ่กี่ยวของ, การติดตอกับ

หนวยงานราชการ, ความรูดานภาษีเงินได, สิทธิเกี่ยวกับ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
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อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ผานมา ยังไมสามารถตอบสนองการบริหารจัดการ
ภายในองคกรดวยระบบสารสนเทศไดอยางครบถวน เนื่องจากยังขาดความความเชื่อมโยงของขอมูลเพื่อเปน
เครื่องมือในการตัดสินใจของผูบริหาร ความซ้ําซอนของขั้นตอนการดําเนินงานและการสื่อสารภายในองคกร 
ดังนั้น เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการภายในองคกรอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบสารสนเทศ จึงจําเปนตองมี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการองคกรเพิ่มเติม 

3. การวิเคราะหสถานภาพดาน ICT ขององคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก   
 

องคประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ขอไดเปรียบ จุดออน/ปญหา 
ปจจัยดานอุปกรณ Software 
และโครงขาย ICT 

1. มีโครงสรางพื้นฐานทางดานเครือขาย
คอมพิวเตอรครอบคลุมหนวยงานใน
องคกร 

2. มีความพรอมของอุปกรณเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะเขามาเชน 
IPV6 

1. ไมไดสิทธิ์ในการบริหารจัดการ
โครงขาย ICT เนื่องจากเปนของ 
TOT 

ปจจัยดานบุคลากร 1. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ดานระบบสนับสนุนการดําเนินงาน 

1. บุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานระบบมี
จํานวนนอยและมีภารกิจการ
ดําเนินงานดานอื่นควบคูดวย 

2. การพัฒนาบุคลากรยังขาดความ
ตอเนื่องและยังไมเปนระบบ 

3. ความสามารถและความเขาใจใน
การใชงานของเทคโนโลยีของ
บุคลากรอยูระดับลางของ U-
Shape  ทําใหเกิดความยากใน
การเปลี่ยนผานเทคโนโลยีและ
ยอมรบัเงื่นไขในการใชงาน 

ปจจัยดานงบประมาณ หมายเหตุ มีการกันเงินทุน อบก.ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใชในการ
ดําเนินการ 

ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แผนดินในการลงทุนดานระบบ
สารสนเทศ 

ปจจัยดานการบริหารจัดการ 1. มีหนวยงานที่ดูแลงานดานเทคโนโลยี
และการสื่อสารโดยตรง 

2. ผูบริหารขององคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจกใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การประสานงานดานระบบ
ขอมูลสารสนเทศระหวาง
หนวยงานยังไมเปนเนือ้เดียวกัน 

2. ขาดขั้นตอนการดําเนินงาน 
(procedure) ที่ชัดเจน 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจดัการองคกร 

แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการกาซ
เรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ไดกําหนดยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน 
ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยาง
ตอเน่ือง 

มีเปาประสงค เพื่อใหเกิดการวางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามภารกิจ และ มีระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารซึ่งครอบคลุมพื้นที่ และมีความมั่นคงปลอดภัย พรอมทั้งใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในองคการ รวมถึงการใหบริการ  

มีเปาประสงค เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และการปฏิบัติงานภายในองคการ ซึ่งรวมถึงการใหบริการ และการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถบูรณาการทํางานรวมกันไดอยางทั่วถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการจัดการองคความรู 

มีเปาประสงค เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของ อบก. ในการเปนศูนยกลางขอมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ
ดําเนินงานดานกาซเรือนกระจก เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายของประเทศ และเปนขอมูลที่
ใหบริการแกภาคสวนที่เกี่ยวของผานเว็บไซต 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีเปาประสงค เพื่อสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ  
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5. รายละเอียดการดําเนนิงาน 

5.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางตอเนื่อง 

5.1.1  ความสําคัญและที่มา 

อบก. ตระหนักวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นจะตองมีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งไดรับการพัฒนาอยางตอเนือ่ง 
และโครงสรางพื้นฐานดังกลาว จะตองรองรับการใชงานในลักษณะอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตที่หลากหลาย 
ทั้งนี้ ที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2557) อบก.ไดจัดเตรียมความพรอมของโครงสรางพื้นฐานของระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางตอเนื่อง พรอมไดจัดทําระบบ Domain Controller 
(DC) เพื่อเปนเครื่องมือชวยในการบริหารจัดการทรัพยากรใหกับระบบคอมพิวเตอรภายในองคกร เชน การใส
ชื่อและรหัสผูใชงานกอนการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรของการองคกร การกําหนดสิทธิ์ผูใชงาน การแชร 
Network drive เปนตน รวมถึง การใหบริการพื้นฐานที่เกี่ยวของกับระบบเครือขาย เชนบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส การจัดการหมายเลขไอพี บริการชื่อโดเมน บริการจดหมายเวียนเฉพาะกลุม บริการพื้นที่จัดทํา 
เว็บ บริการเวลามาตราฐาน บริการการเชื่อมตอเครือขายผานโมเด็ม บริการไดเร็กทอรี และการเชื่อมโยงระบบ
เครือขายขององคการไปยังอินเทอรเน็ตและเครือขายสารสนเทศอื่น นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการการติดตั้ง
ระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆระหวางเครือขายภายในและเครือขายภายนอก 

5.1.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

ปรับปรุงและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศใหมีความเสถียร และมีความ
พรอมสามารถรองรับตอการใชงานภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.1.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

ระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสารสนเทศไดรับการปรับปรุงและบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
พรอมสําหรับการดําเนินงานภายในองคกร 

5.1.4 ขอบเขตการดําเนินงาน 
1. ติดตามตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรสําหรับเครื่องสวน

บุคคลทุกเครื่อง เพื่อใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และสม่ําเสมอ 
2. บํารุงรักษา ซอมบํารุง อุปกรณสารสนเทศตามสภาพการใชงาน 
3. สํารองขอมูลสวนกลางของแตละสํานัก/ศูนย 
4. อํานวยความสะดวกดานการจัดการโครงสรางพื้นฐานขององคการ 
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5.1.5 ระยะเวลาดําเนินงาน 

 

ระบบ 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปงบประมาณ) หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 2558 2559 2560 
การบํารุงรักษา
โครงสรางพื้นฐาน 
และระบบสารสนเทศ 

      ศขก. 

 

5.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการภายในองคการ รวมถึงการใหบริการ (E-Office) 

5.2.1 ความสําคัญและที่มา 

การบริหารจัดการองคกรดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (E-office) หมายถึง 
การใชเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อปฎิบัติงานทั่วไป อาทิเชน การจัดการ
เอกสาร จดหมายอิเล็คทรอนิกส การเก็บรักษาเอกสาร และอื่นๆ รวมถึงการอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสาร และกระจายขอมูลระหวางผูรวมงานภายใน ซึ่งเปนระบบที่ชวยเสริมการติดตอสื่อสารในสถานที่
ทํางาน และการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการสงขอมูลขาวสาร รวมถึงการ
จัดเก็บขอมูลในรูปแบบฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน และถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรในองคกร
สามารถเขาถึงระบบขอมูลไดงาย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2557 อบก. ดําเนินงานในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
องคกร (Enterprise Resource Planning; ERP) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานบัญชี การเงิน พัสดุ งาน
งบประมาณ และงานบุคคล ใหมีความรวดเร็วในการประมวลผล สามารถลดระยะเวลาการดําเนินงาน และการ
ออกรายงานขอมูลตามที่กําหนดได ทั้งยังเปนระบบฐานขอมูลที่มีความเชื่อมโยงกัน และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน ทั้งนี้ ไดใชงบประมาณในการวางระบบโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการองคกรทั้งสิ้น 6,967,229.02 บาท คิดเปนรอยละ 1.58 ของงบประมาณทั้งหมด (คารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 การลงทุนดานระบบบรหิารจัดการขององคกรตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 
ปงบประมาณ งบประมาณ 

(รวมทุกแหลง) 
งบประมาณ คิดเปนรอย

ละ 
ดานครุภัณฑ ระบบฐานขอมูล รวม 

พ.ศ. 2554 99,844,800.00 380,361.17 1,998,975.00* 2,379,336.17 2.38 
พ.ศ. 2555 98,157,525.00 760,392.85 - 760,392.85 0.77 
พ.ศ. 2556 110,809,395.00 891,700.00 1,901,800** 2,793,500.00 2.52 
พ.ศ. 2557 131,232,990.00 526,000.00 508,000*** 1,034,000.00 0.79 

รวม 440,044,710.00 2,558,454.02 4,408,775.00 6,967,229.02 1.58 
หมายเหตุ * ป 2554 ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ระบบบริหารทรัพยากรองคกร 1.9 ลบ.  และโปรแกรมหองสมุด 0.0988 ลบ. 
 **  ป 2556ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ระบบบริหารทรัพยากรองคกร 1.5 ลบ.  และโปรแกรมสําหรับงานเอกสารทั่วไป 0.4018 ลบ. 

*** ป 2557ระบบฐานขอมูล ประกอบดวย ระบบบริหารทรัพยากรองคกร 0.5 ลบ.   
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เพื่อเปนการตอยอดการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 2558-2560 อบก. จะพัฒนาระบบ E-
office เพื่อใหสามารถตอบสนองการบริหารจัดการภายในองคกรไดอยางครบถวน ทั้งในดานของการ
สังเคราะหรายงานเพื่อใชเปนฐานขอมูลสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร และสนับสนุนใหเกิดการบริหาร
จัดการภายในองคกรที่มีรูปแบบการปฏิบัติงานผานเครือขายสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ลดงบประมาณจากการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ลดความขัดแยงจากการปฏิบัติงาน เพิ่มชอง
ทางการสื่อสารภายในองคกร และชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพิจารณาลําดับความสําคัญ และ
แผนการดําเนินงาน จํานวน 8 ระบบ  

5.2.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใหแกผูใช
ระบบ   

2.  ลดคาใชจายจากการดําเนินงานตางๆ ภายในสํานักงาน ลดการใชทรัพยากร และลด
ปญหาการจัดทําจัดเก็บเอกสารซ้ําซอน โดยใชหลักการ Less paper office 

3. ลดการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร 

5.2.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองคการ 
รวมถึงการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารและเจาหนาที่ของ อบก. สามารถเขาถึงระบบฯ ไดอยางรวดเร็ว
ตามขั้นตอนของการบริหาร โดยสามารถใชระบบฯ ไดอยางสมบูรณ ภายในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.2.4 แนวทางการดําเนินงาน 

 

 

 
 

 



5.2.5 ขอบเขตการดําเนินงาน 

อบก. กําหนดการดําเนินงานเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการการใหและการรับบริการภายในองคกรไดทั้งหมด ดังนี้ 

ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

1. ระบบการ
จัดการ
เอกสาร 
- งานสารบรรณ 
(รับ สง แจง
ขาวสาร และ
การจัดเก็บ
ฐานขอมูล) 

1. ดําเนินการดวยการ
เขียน เชน 
 1.การลงรบัเอกสาร 
 2.การออกเลขที่
หนังสือสงออก 
 3.การสงตอหนังสือ
เพื่อไปยังเจาของเรื่อง 
2. ดําเนินการดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเมล เชน 
 1.การแจงเวียนขาว
ประชาสมัพันธ จาก
หนวยงานภายนอก 
 

ดําเนินการผานระบบ
อิเลคทรอนิกสทั้งหมด เชน การ
ลงรับเอกสาร การออกเลขที่
หนังสือสงออก การสงตอ
หนังสือเพือ่ไปยังเจาของเรื่อง 
จะถูกดําเนินการผานระบบ
อิเล็คทรอนิกส ตามขั้นตอนของ
กระบวนการทํางาน 

1. ลดการใชทรพัยากรภายในองคกร  
(ระบบเดมิ 46,560 บาท/ป ระบบ
ใหม 11,640 บาท/ป) 
2.ลดขั้นตอนการดําเนินงาน (ระบบ
เดิม 1 วัน/เรื่อง ระบบใหม 1 ชม./
เรื่อง) 
3. ลดเวลาการสบืคนเอกสารจาก
ฐานขอมูล (ไมทราบเลขที่) (ระบบเดิม 
ไมแนนอน  ระบบใหม 30 นาที/เรื่อง) 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให
ดียิ่งขึ้น 
5. บุคลากรสามารถนําเวลาทีล่ดไดไป
พัฒนาศักยภาพของตนเองในดานอื่น
หรือพฒันาตนเองในงานที่รบัผิดชอบ
ใหดียิ่งขึ้น 

1. การลงรับจัดเก็บเอกสาร เขาระบบ  ดวย โปรแกรมสารบรรณ 
เชน หนังสอืภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทบัตรา  
หนังสือสัง่การ 3 ประเภท (คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ)  
หนังสือประชาสมัพันธ  3 ประเภท (ประกาศ แถลงการณ ขาว) 
หนังสือหลักฐาน (หนังสือรบัรอง รายงานการประชุม บันทึก 
หนังสืออื่น หนงัสือเวียน) 
2. การออกเลขรับ - สง หนังสือตอเนื่องอัตโนมัติ  
ทั้งหนงัสือภายนอก หนังสือภายใน   
3. การจัดเก็บเอกสารเขาระบบ คนหาไดจาก เลขทีเ่อกสาร
หนวยงาน เรื่อง 
4. สามารถ Export ออกเปน Excel ออกรายงานได 
5. การจัดเก็บเอกสารสามารถแนบไฟลไดหลายไฟล  
6. การสงเอกสารทราบสถานะการ เปดอาน การเซ็นรบัหนงัสือ
ของผูรับ 
7. การติดตามเอกสารที่มีการสงตอ และ สงตอจากผูอื่นได โดย
ทราบสถานะการเปดอาน เซ็นรับ แตไมทราบเนือ้หา 
8. การติดตามสถานภาพของเอกสารที่ใหดําเนินการตอ หรอืตอบ
หนังสือถึงหนวยงานโดยสามารถกําหนดวัน-เวลาแลวเสรจ็ของ
งานของผูรับเอกสารไดดวย ซึ่งหากผูรับไมดําเนินการในเวลาที่
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ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

กําหนดจะมีการแจงเตือน รวมทัง้ดําเนินการสงตอ สงคืน หรือ 
สงไปแจงผูบงัคับบญัชาได  
9. การตรวจ ราง จดหมาย และสามารถ Approve ในระบบได 
10. การออกแบบรปูแบบขอความ สํานวนจดหมายภายนอก 
และภายใน อาทิ จดหมายเชิญประชุมโดยการสรางแบบฟอรม
และสรางเอกสารอเิลก็ทรอนิกสเชน บันทกึขอความ หนังสอืสง
ภายนอก ภายใน หรือ แบบฟอรมดานการบรหิารงานตางๆ 

2. ระบบการ
พาหนะและ
สถานที่ 

การจองรถ 
ดําเนินการดวยระบบการ
เขียนจองรถใน
แบบฟอรมของสํานักงาน 
  
การแจงซอมบํารุง 
ดําเนินการดวยการบอก
กลาวดวยวาจา หรือ
เขียนแจงลงแบบฟอรม 
หรือแจงทีง่านพสัดุ ไมมี
ระบบการแจงซอม การ
จัดเรียงลําดบัวามสําคญั
ของการซอม ตรวจสอบ
สถานะการซอม 

จองผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
มีระบบการจองรถโดย เป น
ระบบ จองกอนไดกอน (first 
come first serve) 
 
แจงซอมผานระบบซอมบํารุง 
มีระบบการแจงซอมที่สามารถ
ทําใหผูรับผิดชอบทราบความ
ตองการซอมและทราบถึงความ
เสี ยหายของอุปกรณภายใน
หนวยงาน  และสถานนะการ
ดําเนินการ 

ระบบจองรถอิเล็กทรอนิกส 
1.เพื่อใหการจองรถเกิดประสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการไดอยางเตม็
ประสิทธิภาพ 
2. สามารถเก็บสถิติการใชรถเพื่อขอ
เชารถในชวงเดือนที่มกีารใชรถบริการ
สาธารณะ (Taxi) สูง และมสีถิติเพือ่
การวิเคราะห 
3.สรางความคุมคาในการใช
งบประมาณ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานให
ดียิ่งขึ้น 
ระบบซอมบํารุง 

1. การจองรถยนตและทรัพยสินตางๆ โดยมีแบบฟอรมสําหรับ
อนุมัติการจองของแตละทรัพยสิน โดยสามารถกําหนดที่จะให
จองผานการใชแบบฟอรมเพื่อสรางเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการอนุมัติหรือไมใชแบบฟอรมแตสามารถอนุมัติไดเลย
ทันทีหากทรัพยสินนั้นวางก็ได 
2. ติดตามสถานการจองรถยนตและทรัพยสินตางๆ 
3. การจองรถยนตสามารถควบคุมใหใชรถรวมกันไดหากเดินทาง
ในเสนทางและเวลาเดียวกัน 
4. สามารถทํางานสัมพันธกับการเบิกคาทางดวน ที่เชื่อมตอไปยัง
ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกสไดโดยตรง 
5. สามารถควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิง ติดตามเลขไมลการ
เดินทาง และประเมิน KPI หรือ Load งานของพนักงานขับ
รถยนตได 
6. สรุปการใชงานของแตละสํานัก/ศูนย เพื่อวัดความสิ้นเปลือง 
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ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

   
 

1. อุปกรณและพื้นทีส่ํานักงานมีระบบ
ในการดูแลเพื่อใหการใชงานเปนไป
ตามระยะเวลาที่ควรเปน 
2. อุปกรณสํานักงานที่เสียหายไดรับ
การซอมบํารุงทันทวงที 

และกระจายคาใชจายไปยังศูนยตนทุนหรือหนวยงานผูใชงาน 
7. ระบบการแจงซอมบํารุง เชน หลอดไฟ แอร โทรศัพท ฯลฯ 
และสามารถติดตามสถานการดําเนินงาน และสามารถรายงาน
สถิติ 
8. ผูควบคุมระบบสามารถเพิ่มรถยนตหรือทรัพยสินใหมเขาไปได
ตลอดเวลา หรือปดการใหจองในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวถูกแจง
ซอมหรือเสียหาย ซึ่งระบบจะทํางานสัมพันธกับระบบทะเบียน
ครุภัณฑหรือทรัพยสินของระบบงานพัสดุโดยตรง 

3.ระบบอํานวยการประชุม    
3.1 ระบบ
การแจงเวียน
วาระการ
ประชุมและ
เอกสารการ
ประชุม 

ใชระบบแจงเปนเอกสาร
แ ล ะ ส ง ด ว ย วิ ธี ท า ง
ไปรษณีย 

ใชระบบการแจงเวียนวาระการ
ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุมในลักษณะ
ของ อิเล็กทรอนิกสไฟล (E-File) 

1.สามารถลดการใชทรัพยากรภายใน
หนวยงาน (ระบบเดิม 85,385 บาท/
ป  ระบบใหม 7,610 บาท/ป) 
2.ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
3.เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว
ใ นก า ร ดํ า เ นิ น ง าน  ( ร ะบ บ เ ดิ ม 
795.667 kgCO2e  ระบบใหม 330.7 
kgCO2e) 

สามารถดําเนินการไดเลยโดยไมตองสรางระบบเสริม 

3.2 ระบบ
บริหารจัดการ
หองประชุม 

ใชวิธีการเขียนจองบน
กระดาษและแจงแมบาน 

มีระบบการจองหองประชุม โดย
เปนระบบ จองกอนไดกอน 
(first come first serve)  
 

1.เพื่อใหการจองหองประชุมเกิด
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 

1.ผูใชสามารถนําหองประชุมพรอมรายละเอียดตางๆ เชน 
รูปภาพ จํานวนที่นั่ง อปุกรณที่ติดตั้งขององคกรที่มีอยูทั้งหมด
เขาสูระบบควบคมุการจองและใหบริการอุปกรณโสตฯเชน 
คอมพิวเตอร โปรเจ็คเตอร วีดิโอคอนฟอเรน ฯลฯ และการ
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ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

2.ลดความผิดพลาดจากการจองหอง
ประชุมตรงกัน 
3. ผูใหบริการเตรียมความพรอมใน
การใหบริการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เตรียมอาหารวาง 
2.มีระบบปฏิทินแสดงสถานะของการจอง โดย ผูดูแลระบบจองฯ 
สามารถยืนยัน ยกเลิก หรือแกไข เลื่อนรายการจองได 
3.เมื่อจบการใชงานแลวยังสามารถทํารายงานสรุปการใชงานหอง
ประชุมแตละประเภทของแตละหนวยงาน และสรุปคาใชจาย
รายการอาหารวางหรอืคาใชจายอื่น 
ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําเปนเอกสารอิเล็กทรอนกิสและ 
ลงนามดจิิทลัสําหรบัการตั้งเบิกและสงเรื่องเขาสูระบบการเงนิ
เพื่อเบิกเงินไดโดยตรง  
4.สามารถกําหนดสิทธิการจองใหทุกคนจองได หรือ เฉพาะตัว
แทนของแตละหนวยงานเทานั้นที่จองได ทั้งนีเ้พื่อปองกันการ
จองซ้ําซอนได และอนญุาตใหจองแบบจองประจําเปนระยะเวลา
ตอเนื่องกนั หรือ ปดหองประชุมบางหองเพือ่ซอมแซมและปรับ
สถานะไมใหมกีารจอง 
5.สรางระบบการแจงเวียนเอกสารประกอบการประชุม 

4.ระบบการ
รายงาน 

ใชวิธีการสรางแบบฟอรม 
และแจงเวียนหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการ 

ทุกหนวยงานรายงานผลการ
ดําเนินงานผานระบบเพื่อใหผูที่
ตองการขอมูลสามารถนําขอมูล
ในระบบไปรายงานผลได 

1.ผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการ
บ ริ ห า ร  กํ า กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดําเนินงานและการใชจายเงิน 
2.เปนฐานขอมูลในการใชรายงานผล
ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ง ๆ  เ มื่ อ ถู ก
หนวยงานรองขอ 

การสรางระบบแบบฟอรมและการรายงานขอมูล เชน การ
รายงานภารกจิหลัก การรายงานการเงิน รายงานประจําป 
รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานรายงาน
ผลการดําเนินงานกระทรวงรายสัปดาห รายเดือน ไตรมาส ฯลฯ 
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ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

3.เปนฐานขอมูลในการดําเนินงานของ
องคกรที่ใชรวมกัน 

5.ระบบ
บริหารงาน
บุคคล 

มีระบบเดมิ (ERP) ที่มี
รายละเอียดขอมลูของ
บุคลากรดานตาง ๆ ซึ่ง
เปนฐานขอมลู 

พัฒนาตอยอดจากระบบเดิม 
(ERP) ตามความตองการของ
ผูรบับริการ เชน ขอมลูสถิติ
ตางๆ สิทธิ์การเขาดูขอมลูของ
บุคคลผานระบบอเิลคทรอนิกส
ที่มีการเชื่อมโยงกับระบบเดิม 
(ERP)  

1.เปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารใน
การใช เ ป นเครื่ อ งมื อช วยในการ
ตัดสินใจ 
2.องคกรมีฐานขอมูลบุคลากรในทุก
ดาน 
3.บุคลากรไดทราบถึงสถานะของ
ตนเองในทุกดาน เชน การเลื่อนขั้น 
การฝกอบรม การลา เปนตน 

ความตองการเพิ่มเติม 
1.สรางรูปแบบ และการเขาถึงขอมูลโดยเชื่อมโยงกับระบบ ERP 
อาทิ ระบบการลางาน  ขอมูลสวนบุคคล  เชน การฝกอบรม 
ประวัติการศึกษา การเลื่อนขั้นระบบการขออนุมัติตางๆ เชน การ
ลาศึกษาตอ การขอเอกสารรับรองการฝกอบรม 
2.กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3.สรางการคนหาและการออกรายงานรูปแบบตางๆ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

7.ระบบงาน
การเงิน 

มีระบบเดมิ (ERP) 
รองรับการดําเนินงานใน
ปจจุบัน  ซึ่งเปนฐานใน
การพัฒนาเพิ่มเติมตาม
ความตองการของ
ผูรบับริการ 

เชื่อมโยงจากระบบเดิม (ERP) 
เฉพาะสวนทีม่ีความตองการของ
ผูรบับริการ ใหสามารถตรจสอบ
สถานะการเบกิจาย การแจง
กรณีเอกสารมีขอผิดพลาด ผาน
ระบบอิเลคทรอนิกส 

1.ทราบรายละเอียดขอมูลเอกสารที่
ตองนําสงในการเบิกจายและรับเงิน
กับการเงิน 
2.สามารถตรวจสอบสถานะการ
เบิกจายทางการเงินไดทั้งดานของผูให
และผูรับบริการ 

ความตองการเพิ่มเติม 
1.ขั้นตอนการสง เอกสาร และเอกสารที่ ใชประกอบการ 
การเบิกจายเงิน 
2.การติดตามสถานะการเบิกจาย เชน  อยูระหวางการตรวจ
เอกสาร รวมถึงการแจงกรณีที่ เอกสารไมครบถวน อนุมัติ 
เบิกจาย โดยเปนการเชื่อมตอกับระบบERP 
3.ขอปฏิบัติและระเบียบการเงินที่เกี่ยวของ 

8.ระบบ
ฐานขอมูล
ภาคีเครือขาย 

ไมมีระบบในการ
ดําเนินการ จงึทําใหใน
ปจจุบันไมมรีะบบที่
รวบรวมฐานขอมูลภาคี

เพื่อทําใหองคกรมีฐานขอมูล
หน วย ง านภายนอก  ลู ก ค า
สัมพันธ ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ภาคี เ ครื อข ายขององคกรที่

1 . มี ฐ า น ข อ มู ล ใ น ก า ร ติ ด ต อ
ประสานงานระหวางองคกรและ
หนวยงานภายนอกอื่น 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการของ 

1.ระบบการจัดเก็บขอมูลลูกคา โดยมีระบบ Contact  
 กลุมของขอมูลองคกร  หรือบริษัทลูกคา เชน กําหนดกลุม

เปน 1.กลุมVIP, 2. กลุมลูกคาเกา, 3.กลุมลูกคาใหม  เปน
ตน    
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ระบบ 
การดําเนินการ 

ประโยชนที่ไดรับ รายละเอียด 
ระบบเดิม 

ระบบอิเลคทรอนิกส 
(E-Office) 

เครือขาย เกี่ยวของ องคกร 
2.มีฐานขอมูลของลูกคาสัมพันธ ผูมี
สวนไดสวนเสียและภาคีเครือขายของ
องคกร 
 

 ชื่อองคกร/บริษัท ลูกคา -จะสามารถ ใส ขอมูล ชื่อที่อยู 
บริษัท แผนที่ ฯลฯ ไดครบถวน 

 รายชื่อผูติดตอ – สามารถเพิ่มขอมูลผูติดตอไดหลายคน ใน 
1 บริษัทลูกคา เนื่องจากความเปนจริง อาจตองติดตอหลาย
ฝาย หลายคน ใน 1 บริษัท 

โดยสามารถคนหาขอมูลลูกคาได จาก ชื่อบริษัท , ที่อยูบริษัท ,
เบอรโทร ของบริษัท ,เว็บไซตของบริษัท ชื่อบุคคลที่ติดตอ , 
เบอรมือถือ , เบอรโทร, อีเมล เปนตน 

6.ระบบงาน
พัสดุ 

มี ร ะ บ บ เ ดิ ม  (ERP) 
รองรับการดําเนินงาน ซึ่ง
เปนฐานในการพัฒนา
เ พิ่ ม เ ติ ม ต า ม ค ว า ม
ตองการของผูรับบริการ 

พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ดิ ม  (ERP) 
ตรวจสอบสถานะคลั งสินคา
คงเหลือและการแสดงสินคา
ทั้งหมดในรูปแบบรายชื่อและ
รู ป ภ า พ  ข น า ด ข อ ง สิ น ค า 
(Catalog) ผานระบบอิเลกทรอ
นิกส 

1.ลดความผิดพลาดในการ เลือก
รายการในการเบิกสินคา 
2.หนวยงานที่รับผิดชอบเมื่อทราบ
สถานะคลังสินคาคงเหลือจะสามารถ
เตรียมการไดอยางทันทวงที 

ความตองการเพิ่มเติม 
การตรวจสอบสถานะคลังสินคาคงเหลือและการแสดงสินคา
ทั้งหมดในรูปแบบรายชื่อและรูปภาพ ขนาดของสินคา (Catalog) 

 

 

 



17 

 

5.2.6 การจัดลําดับความสําคัญของระบบเพื่อดําเนินการ 

 

ระบบ 
ระดับ 

ความสําคัญ 
เหตุผลสนับสนุนการดําเนินการ 

การดําเนินการ 
คุมคาตอ 
การลงทุน 

ไมคุมคาตอ
การลงทุน 

1.ระบบการรายงาน สูง 1. เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารในการใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ 
2. เพื่อเปนฐานขอมูลในการใชรายงานผลการดําเนินงานตางๆ เมื่อถูกหนวยงานรองขอ 
3. เพื่อเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานขององคกรที่ใชรวมกัน 

  

2.ระบบบริหารงานบุคคล สูง 1. เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารในการใชเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ 
2. เพื่อใหองคกรมีฐานขอมูลบุคลากรในทุกดาน 
3. บุคลากรไดทราบถึงสถานะของตนเองในทุกดาน เชน การเลื่อนขั้น การฝกอบรม  

การลา เปนตน 

  

3.ระบบงานการเงิน สูง 1. ไดทราบรายละเอียดขอมูลเอกสารที่ตองนําสงในการเบิกจายและรับเงินกับการเงิน 
2. สามารถตรวจสอบสถานะการเบิกจายทางการเงินไดทั้งดานของผูใหและผูรับบริการ 

  

4.ระบบการจัดการเอกสาร สูง 
 

1. เปนระบบที่สามารถตอบสนองความตองการทั้งของผูใหและผูรับบริการไดทั้งองคกรและเปน
ระบบการใหบริการพื้นฐานขององคกร 

2. สามารถลดระยะเวลาการทํางานและลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรได 
3. สามารถลดขั้นตอนการดําเนินงานที่ซ้ําซอนได 

  

5.ระบบอํานวยการประชุม 
 

สูง 
 
 

1.ระบบการแจงเวียนวาระการประชุมและเอกสารการประชุม 
1.1 เพื่อลดการใชทรัพยากร (Less Paper)  
1.2 เพื่อลดงบประมาณที่ใชในการจัดหาทรัพยากร 

  

1.3 ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
1.4 เปนการเพิ่มชองทางในการสงเอกสาร 
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ระบบ 
ระดับ 

ความสําคัญ 
เหตุผลสนับสนุนการดําเนินการ 

การดําเนินการ 
คุมคาตอ 
การลงทุน 

ไมคุมคาตอ
การลงทุน 

2.ระบบบริหารจัดการหองประชุม 

2.1 เพื่ออํานวยความสะดวกในการจองหองประชุม ที่ผูจอง หรือ ผูดูแลหองประชุมสามารถจะ
ทราบไดในทันทีวา หองประชุมใดถูกจองและ/หรือวางในวันใดบาง ซึ่งการปลอยหองประชุม
ใหจองนั้น สามารถทําไดทั้งแบบอัตโนมัติ ประเภทใครจองกอนไดกอน 

2.2 เพื่อบริหารงานประชุมใหมีประสิทธิภาพโดยการจัดสรรของผูดูแลหองประชุม  
 ซึ่ง รองรับการจองอาหารวาง เครื่องดื่ม และอุปกรณที่เกี่ยวของไดดวย 

2.3 เพื่อใหงานประชุมมีระบบและการทํางานมีขั้นตอนที่ชัดเจนอีกทั้งยังสามารถ 

      ลดความขัดแยงในกรณีที่มีการประชุมตรงกัน 

6.ระบบการจัดการพาหนะ
และสถานที่ 

กลาง 1.ระบบจองรถอิเล็กทรอนิกส 
1.1 เพื่อลดความขัดแยงระหวางการปฏิบัติงาน 
1.2 สามารถเก็บสถิติการใชรถเพื่อขอเชารถในชวงเดือนที่มีการใชรถบริการสาธารณะ(Taxi) สูง 
1.3 สรางความคุมคาในการใชงบประมาณ 
2.ระบบซอมบํารุง 
 2.1 เพื่อใหอุปกรณสํานักงานมีระบบในการดูแลเพื่อใหการใชงานเปนไปตามระยะเวลา 

ที่ควรเปน 
 2.2 เพื่อใหอุปกรณสํานักงานที่เสียหายไดรับการซอมบํารุงทันทวงที 

  

7 . ร ะ บ บ ฐ า น ข อ มู ล ภ า คี
เครือขาย 

กลาง 1.  เพื่อมีฐานขอมูลในการติดตอประสานงานระหวางองคกรและหนวยงานภายนอกอื่นที่
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการขององคกร 

2.  เพื่อมีฐานขอมูลของลูกคาสัมพันธ ผูมีสวนไดสวนเสียและภาคีเครือขายขององคกร 

  

8.ระบบงานพัสดุ กลาง เพื่อใหมีระบบการตัดสตอคของจํานวนวัสดุสํานักงานและแสดงสถานะตามความเปนจริง (Real 
time) 
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5.2.7 ระยะเวลาดําเนินการและงบประมาณ 

ระบบ 
ระยะเวลาดําเนินการ(ปงบประมาณ) 

งบประมาณ 
ผูใหขอมูล/ 

หนวยงานหลัก 2558 2559 2560 
1. ระบบการรายงาน       

2,900,000 

ทุกหนวยงาน / 
กพบ.-แผนงาน 

2. ระบบบริหารงานบุคคล       สํานักอํานวยการ 
งานบริหารงานบุคคล 

3. ระบบงานการเงิน       ทุกหนวยงาน/ 
การเงิน 

4. ระบบการจัดการเอกสาร       
1,350,000 

ทุกหนวยงาน/ 
งานสารบรรณ 

5. ระบบอํานวยการประชุม 
5.1 ระบบการแจงเวียนวาระ

การประชุมและเอกสารการประชุม 
ดําเนินการไดทันทีโดยไมตองทําระบบเสริม 

สามารถดําเนินการได
ทันทีโดยไมตองใช
งบประมาณ 

กลุมงาน กพบ. 
และเลขาฯคณะอนุฯ 
คณะทํางาน ทุกชุด 

5.2 ระบบบริหารจัดการหอง
ประชุม 

       งานสารบรรณ 

6. ระบบการจัดการพาหนะและ
สถานที่ 

 

       งานสารบรรณ 

7. ระบบฐานขอมูลภาคี 
เครือขาย 

      
2,000,000 

ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก 

8. ระบบงานพัสดุ       100,000 ทุกหนวยงาน/ 
งานพัสดุ 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,350,000 4,900,000 100,000 6,350,000  
หมายเหตุ ป งปม. 2558 มีเงินทุน 1.350 ลบ. อนุมัติในหลักการแลวป งปม. 2559 – 2560 วงเงิน 5.0 ลบ. มีแผนในการเสนอของบประมาณแผนดิน
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5.2.8 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
หมายเหตุ :      หมายถึงระบบการจัดการเอกสารระบบอํานวยการประชุมระบบการจัดการทรัพยสิน 

   หมายถึงระบบระบบการรายงานระบบบริหารงานบุคคลระบบงานการเงิน 

   หมายถึง ระบบฐานขอมูลภาคีเครือขาย     ระบบงานพัสด ุ
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5.2.9 การบริหารจัดการและความเชื่อมโยงระบบฯ 

อบก. มีองคประกอบการบริหารจัดการองคกร โดยมีคณะกรรมการองคการบริหารจัดการ
กาซเรือนกระจกเปนผูมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน ภายใตการดําเนินงานของผูบริหาร 
(ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ) และสํานัก ประกอบดวย สํานักอํานวยการ (สอก.) สํานักพัฒนาธุรกิจ (สพธ.) 
สํานักวิเคราะหและติดตามประเมินผล (สวป.) สํานักยุทธศาสตร (สนย.) สํานักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร
ความรู (สพค.) และ ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก (ศขก.) 

  ทั้งนี้ การบริหารจัดการและการติดตามผลการดําเนินงานตามการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่
ใชในการบริหารองคการฯ ของ อบก. จะดําเนินการตามผังโครงสรางองคกร ดังนี้ 

 

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) 

คณะทํางานพัฒนาองคกรสูการเปน E-office 

สํานักอาํนวยการ สํานักพัฒนาธุรกจิ สํานักวิเคราะหและ

ตดิตามประเมินผล 
สํานักยุทธศาสตร สํานักพัฒนาศักยภาพ

และเผยแพร 

องคความรู 

ศูนยขอมูล 

กาซเรือนกระจก 
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5.2.10  การติดตามประเมินผล 

  อบก. จะประเมินผลโครงการจากความพึงพอใจของผูใชบริการ ขอเสนอแนะตางๆ ของ
โครงการและความสมบูรณของระบบ 
 

5.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และการจัดการองคความรู 

5.3.1  ความสําคัญและที่มา 

ในปงบประมาณ 2556 - 2557 อบก.ไดดําเนินการพัฒนา ระบบฐานความรู (Knowledge-
based: KB) โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรแบบภายในองคกร ภายใต url: kb.intranet.tgo.or.th มา
ใชสําหรับการจัดการองคความรูและการจัดหมวดหมูเรื่องสําคัญตางๆ ของ อบก. รวมถึงนําเสนอขอมูลที่เปน
ประโยชน และเปนศูนยกลางในการสืบคน ของเจาหนาที่ อบก. โดยมีเรื่องที่เกี่ยวของดังนี้ 

 ระเบียบ และคําสั่งตางๆ 
 มติของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
 การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) ขององคการ 
 กําหนดการเดินทางของผูบริหารระดับสูงขององคการ 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 อบก. วางแผนดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง รวมถึง
เพิ่มเติมองคความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนศูนยกลางในการสืบคน
ของเจาหนาที่ อบก.  
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5.3.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

เพื่อพัฒนาระบบใหเปนศูนยกลางในการสืบคนขอมูลและองคความรูตางๆ 

5.3.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

มีการพัฒนาการจัดการองคความรูพื้นฐานขององคกร เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานของ
เจาหนาที่ อบก. ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.3.4  ระยะเวลาดําเนินการ 

 

ระบบ 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปงบประมาณ) หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 2558 2559 2560 
พัฒนา ปรบัปรุง 
และเพิม่เติมองค
ความรูพื้นฐานที่
เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่อง 

      ศขก. 

 

5.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5.4.1  ความสําคัญและที่มา 

เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบก. เปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภัยและสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนจากการใชงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
องคการ อีกทั้งเปนการดําเนินงานตามพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.2495 มาตรา 5 ใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอ
นิสกกับหนวยงานของรัฐหรือโดยหนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได อบก.จึงไดจัดทําแนว
ทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ขึ้นเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใน
การใชงานระบบสารสนเทศ และเครือขายขององคการ 

สําหรับการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 อบก.วางแผนดําเนินการพัฒนา 
ปรับปรุง แนวทางดังกลาว พรอมทั้งจัดฝกอบรมแกเจาหนาที่อบก.ใหมีความตระหนัก และเกิดความเขาใจที่
ถูกตองในการใชงานระบบสารสนเทศและเครือขายขององคการ 
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5.4.2 วัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการ และปฏิบัติตามแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ อบก. 

5.4.3 เปาหมายการดําเนินงาน 

มีการพัฒนาปรับปรุง และประกาศบังคับใช แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ อบก. รวมถึงมีการจัดอบรมเจาหนาที่ใหม ทั้งในเรื่องการใชงาน 
และการปฏิบัติฯ 

 

5.4.4  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 

ระบบ 
ระยะเวลาดาํเนินการ(ปงบประมาณ) หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ 2558 2559 2560 
- พัฒนา และ

ปรับปรงุทางการ
รักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ของระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสือ่สารของ 
อบก. 

- การจัดฝกอบรม
เจาหนาที่ใหม* 

 

      สอก./ ศขก. 
 
 
 
 

สอก./ ศขก. 
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ภาคผนวก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยาง

ตอเนื่อง 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการขององคการบรหิาร

จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนั้น ยุทธศาสตรที่ 1 

เรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง มีวัตถุประสงค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจ และรองรับปฏิบัติงานของบุคลากรใหม 

ผูบริหาร และหนวยงานภายใน อบก. รวมทั้งสนับสนุนงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก และศูนยขอมูลสถานการณกาซเรือนกระจก 

แผนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2558 

รายการ 
SPEC จํานวน ราคาตอ

หนวย 
รวม 

MICT MNRE DEPT 

(1)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)  
 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก  

(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz และมีหนวยความจํา
แบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 
หนวย  

 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  
ที่มีหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB  

 มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา  
มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา 
ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย  

 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง  

 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอย
กวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 
หนวย  

 
 

   6 
เครื่อง 

30,000 180,000 
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รายการ 
SPEC จํานวน ราคาตอ

หนวย 
รวม 

MICT MNRE DEPT 

(2)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก  

(4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.2 GHz 
จํานวน 1 หนวย 

 มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 4 GB  

 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 
750 GB จํานวน 1 หนวย  

 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 12 
นิ้ว  

 มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 
ชอง  

 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n) และ 
Bluetooth 

   1 
เครื่อง 

25,000 25,000 

(3)  จอภาพชนิด LCD หรอื LED ขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว   

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 มีขนาดไมนอยกวา 23 นิ้ว  
 รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา 1,920 X 

1,080 Pixel  
 มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz  

   7 
เครื่อง 

5,000 35,000 

(4)  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 

core) หรือดีกวา สาหรับคอมพิวเตอร แมขาย (Server) 
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 
GHz จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย  

 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจา
แบบ Cache Memory ไมนอยกวา 15 MB  

 มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 8 GB  

 สนับสนุนการทางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5  
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS 

หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอ
นาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกวา และมี
ขนาดความจุไมนอยกวา 140 GB จํานวนไมนอยกวา 2 

   1 
เครื่อง 

120,000 120,000 
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รายการ 
SPEC จํานวน ราคาตอ

หนวย 
รวม 

MICT MNRE DEPT 

หนวย  
 มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 

หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย  
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 
ชอง  

 มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 17 นิ้ว จํานวน 1 
หนวย  

 มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply 
หรือ Hot Swap จํานวน 2 หนวย  

 ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมาย 

(5)  ระบบปฏิบัติการสําหรับเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย    1 สิทธิ ์ 20,000 20,000 

(6)  ซอฟตแวรระบบฐานขอมูล 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 เปนระบบจัดการฐานขอมูล 
 เหมาะสําหรับการจัดทําคลังขอมูล (Data Warehouse) 
 มีความรวด เ ร็ ว ในการดึ งข อมูล เพื่ อ ใชสํ าหรับการ

ประมวลผล 

   1 สิทธิ ์ 450,000 450,000 

(7) สแกนเนอร  สําหรบังานเก็บเอกสารระดับศูนยบรกิาร 
แบบที ่2 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 เปนสแกนเนอรปอนกระดาษอัตโนมัติ (Document 

Feeder)  
 มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 

dpi  
 มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 8 

ppm  
 สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4  
 มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 

หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

   1 
เครื่อง 

29,000 29,000 

(8) อุปกรณปองกันและตรวจจบัการบุกรุก (Intrusion 
Prevention System) แบบที่ 1 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 เปนอุปกรณ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อ

ปองกันการบุกรุกทางเครือขาย (Intrusion Prevention 
System)  

 สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและปองกันเครือขายไดอยาง

   1 
เครื่อง 

530,000 530,000 
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รายการ 
SPEC จํานวน ราคาตอ

หนวย 
รวม 

MICT MNRE DEPT 

นอยดังนี้ Signature matching, Protocol / Packet 
Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application 
anomalies, Overflow, Worm, Virus, Backdoor 
Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, 
Packet Analysis, DOS, DDOS  

 สามารถทางานไดอยางนอย 1 segments ใน IPS mode  
 มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อยางนอย 400 

Mbps  
 เมื่ออุปกรณเกิดปญหาสามารถทางานไดอยางตอเนื่อง 

(Bypass Traffic) โดยชองสัญญาณ In-Line Mode 
สามารถรับสงขอมูลไดตามปกติ  

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS หรือ 
SSH ไดเปนอยางนอย  

 สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv6 ได 
(9) อุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบเครือขาย แบบที่ 3 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 เปนอุปกรณ Appliance หรืออุปกรณคอมพิวเตอรที่ได

มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ (logs or 
Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณท่ีเปน appliances และ non-
appliances เชน Firewall, Network Devices ตาง ๆ, 
ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือขาย และ
ระบบฐานขอมูล เปนตน ไดอยางนอย 10 อุปกรณตอระบบ 
โดยสามารถแสดงผลอยูภายใตรูปแบบ (format) เดียวกัน
ได  

 มีระบบการเขารหัสขอมูลเพื่อใชยืนยันความถูกตองของ
ขอมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกวา  

 สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ 
เชน Router, Switch, Firewall, VPN, Server เปนตน ได  

 สามารถบริหารจัดการอุปกรณผานมาตรฐาน HTTPS, 
Command Line Interface และ SSH ได  

 สามารถจัดเก็บ Log File ไดถูกตอง ตรงตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. 2550 โดยไดรับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษา
ความปลอดภัยของ log file ที่ไดมาตรฐาน เชน มาตรฐาน
ของศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (มศอ. 
4003.1-2552) เปนตน  

 สามารถทาการสารองขอมูล (Data Back up) ไปยัง
อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก เชน Tape หรือ DVD หรือ 
External Storage เปนตน ได  

   1 
เครื่อง 

400,000 400,000 
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รายการ 
SPEC จํานวน ราคาตอ

หนวย 
รวม 

MICT MNRE DEPT 

 สามารถจัดเก็บขอมูลเหตุการณตอวินาที (Events per 
Seconds) ไดไมนอยกวา 7,000 eps  
 

(10) อุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลแบบภายนอก (External 
Storage; ประเภท SAN) 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 
 เปนอุปกรณที่ทาหนาที่จั ด เก็บขอมูลแบบภายนอก 

(External Storage) ซึ่งสามารถทางานในระบบ SAN 
(Storage Area Network) ได  

 มีสวนควบคุมอุปกรณ (Controller) แบบ Dual 
Controller  

 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS 
หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB และมี
ความเร็วรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาที จํานวน 
ไมนอยกวา 12 หนวย  

 สามารถติดตั้ง Hard Disk ไดสูงสุด 24 หนวย  
 สามารถทางาน แบบ Raid ไมนอยกวา Raid 0, 1, 5  

   1 
เครื่อง 

510,000 510,000 

(11) เครื่องวัดปริมาณกาซเรือนกระจกแบบพกพา (นอก
มาตรฐาน)  1 เครื่อง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 การวัด CO2 และ CH4: ไมประจายอินฟราเรด (NDIR) 
 อายุการใชงานของเซ็นเซอร: ไมนอยกวา 10 ป 
 ชวงวัด: 10 วินาทีถึง 18 ชั่วโมง 
 ขนาด: 5.75×5.6×1.3 นิ้ว (146×91×33 มม.) 
 หนวยความจํา: ไมนอยกวา 10,000 จุดขอมูล 

    50,000  
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แผนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2559 

รายการ 
SPEC 

จํานวน 
ราคาตอ
หนวย 

รวม 
MICT MNRE DEPT 

(1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 

core) หรือดีกวาสาหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา2.0 
GHz จํานวนไมนอยกวา1หนวย  

 CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory ไมนอยกวา15 MB  

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3หรือดีกวามี
ขนาดไมนอยกวา 8 GB  

 สนับสนุนการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 
 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS 

หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200รอบตอนาที
หรือชนิด Solid State Drives หรือดีกวาและมีขนาดความ
จุไมนอยกวา140 GB จํานวนไมนอยกวา2หนวย 

 มี DVD-ROM หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน1หนวย 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา2
ชอง 

 มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา17 นิ้วจํานวน1หนวย 
 มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply 

หรือ Hot Swap จํานวน2หนวย 
 ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธิ์

ถูกตองตามกฎหมาย 

   1 

เครื่อง 

120,000 120,000 

(2)  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา4แกนหลัก (4 

core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา3.4 GHz และมีหนวยความจํา
แบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน1
หนวย 

 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา1 GB  

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรือดีกวามีขนาด
ไมนอยกวา4 GB  

   3

เครื่อง 

30,000 90,000 
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 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา
ขนาดความจุไมนอยกวา2 TB จํานวน1หนวย 

 มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน1หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1ชอง 
 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวามี Contrast Ratio ไมนอย

กวา 600:1และมีขนาดไมนอยกวา18 นิ้วจํานวน1หนวย 
(3)  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 หนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา4แกนหลัก (4 

core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา2.2 GHz 
จํานวน1หนวย 

 มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3หรือดีกวาขนาดไม
นอยกวา4 GB  

 มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 
750 GB จํานวน1หนวย 

 มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา12นิ้ว 
 มี DVD-RW หรือดีกวาจํานวน1หนวย 
 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ

10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา1ชอง 
 สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n) และ 

Bluetooth 

   8

เครื่อง 

25,000 200,000 

(4)  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA ( 2,100 Watts) 
 มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกวา 
 มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกวา 
 สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาที 

   1 

เครื่อง 

36,000 36,000 

 

 

 


