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คํานํา 

 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิกในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจส่งผลกระทบต่อ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ จากสภาพของ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ทําให้อัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากนโยบายการ
เปิดเขตเสรีทางการค้าของประชาคมฯ กล่าวคือ แรงงานต่างด้าวสามารถถ่ายเทเข้าสู่ประเทศได้อย่าง
อิสระ เป็นเหตุให้อาชญากรรมในประเทศตรวจสอบได้ยากและมีแนวโน้มสูงขึ้นเน่ืองจากการเพ่ิมขึ้น
ของจํานวนประชากรที่ยากต่อการควบคุมและยากต่อการตรวจสอบ ทั้งน้ีอาจส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐในระยะเวลาอันใกล้ 
 ประเทศไทยเป็นหน่ึงในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีการเติมโตทางเศรษฐกิจและเป็นที่สนใจใน
การลงทุนของชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นผลให้เกิดการจ้างงานท่ีสูงขึ้นตามมา ดังน้ันการป้องกัน ปราบปราม 
และอํานวยความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงต้องมีความเข้มงวดรัดกุม ทั้งน้ีการรักษาความสงบ
ภายในประเทศจะดําเนินมิได้ หากขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน 
 เพ่ือให้กระบวนงานยุติธรรมสามารถดําเนินต่อไปได้และรักษาไว้ซึ่งความสงบและความม่ันคง
ภายในประเทศ การเช่ือมโยงข้อมูลสําคัญต่างๆ จากภาคส่วนจึงมีความสําคัญย่ิง ทั้งน้ีเพ่ือใช้ข้อมูล
ดังกล่าวประกอบการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการอํานวยความยุติธรรมให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ครบถ้วน การธํารงไว้ซึ่งระบบการสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน จึงเป็น
ภาระกิจหลักประการหน่ึงที่ผู้บริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ผบก.ศทก.) ต้องอํานวยการ
สนับสนุน  
 จากความสําคัญข้างต้น คู่มือการบริหารงานการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบ
สารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) จึงมี
ความสําคัญอย่างย่ิง ทั้งน้ีเพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจบริหารในมิติต่างๆ นอกจากน้ัน
คู่มือการบริหารฉบับน้ี ได้สรุปความสําคัญของงานและการบริหารงาน การวิเคราะห์ปัญหารวมทั้ง
แนวทางในการบริหารงานเ พ่ือแก้ไขปัญหาไว้อย่างครบถ้วน  ผู้ เขียนหวังเป็นอย่าง ย่ิง ว่า  
คู่มือการบริหารงานฉบับน้ีจะเป็นเคร่ืองมือที่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารเพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถ
ตัดสินใจเพ่ือบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบนข้อกําจัดและสภาพแวดล้อมจริง ทั้งน้ีเพ่ือให้การ
เช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศดําเนินต่อไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนงานตํารวจให้สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ ต่อไป 
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บทนํา 

ความสําคัญของคู่มือบริหารงาน 

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือประชาคมอาเซียน ถูกจัดต้ังเพ่ือสมาคม
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ในการเพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม 
การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพ้ืนที่   
ซึ่งประชาคมอาเซียนถูกก่อต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ตามปฏิญญากรุงเทพฯ ประกอบด้วยประเทศ
สมาชิกผู้ก่อต้ัง ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาได้มี
ประเทศสมาชิกเข้าร่วมเพ่ิมเติมอีก ๕ ประเทศ คือ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ตามลําดับ 
ทําให้ประชาคมอาเซียนมีสมาชิกครบ ๑๐ ประเทศ หน่ึงในสาระที่สําคัญของปฏิญญากรุงเทพฯ คือ
การมุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาครวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่างประเทศ 
ตัวอย่างเชิงประจักษ์ของความร่วมมือที่พบเห็นได้คือการสร้างความร่วมมือระหว่างสํานักงานตํารวจ
อาเซียน (ASEANAPOL) และองค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Police 
Organization, INTERPOL)   
 เพ่ือสร้างเสถียรภาพ สันติภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาคมอาเซียน
ได้กําหนดแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน ซึ่งร่างจากเป้าหมายของ ๓ เสาหลัก
ประชาคมอาเซียนอันประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยนําแผนแม่บทฯ    
ที่ได้ มาบูรณาการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานตํารวจแห่งชาติจึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๐ ภารกิจเพ่ือสอดรับแผนแม่บทฯ ดังกล่าว 
โดย ๔ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
 ๑. การบริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุมคามทุกรูปแบบเพ่ือความม่ันคงของ
ประเทศ 
 ๒. การสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิก
อาเซียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๓. การสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ทั้งในและนอก
อาเซียนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ๔. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
ทั้งน้ีเพ่ือสร้างเสถียรภาพ สันติภาพ และความปลอดภัยในทรัพย์สินตามเป้าหมายข้างต้น 
 การวิเคราะห์และการดําเนินยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพจําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ครอบคลุม
และถูกต้องเพ่ือป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอํานวยความยุติธรรม ดังน้ันการเช่ือมโยงข้อมูล
อาชญากรรมในระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน จึงมีความสําคัญต่อภารกิจหลักของ
ตํารวจ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ทั้งหมดดําเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิผล การพัฒนากลไกความร่วมมือกับ



๒ 

หน่วยงานในตํารวจอาเซียน และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืนๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) จําเป็นต้องคําถึงกลไกการประสานงานที่มีอยู่แล้ว ซึ่งต้อง
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งต้องสร้างกลไกความร่วมมือ ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ิมโอกาสในการสืบสวนจับกุม
ผู้ร้าย (เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ภารกิจที่ ๗) นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนทั้งในบริบทความมั่นคง เศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรม โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เช่ือมโยงกัน
ภายในให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งพัฒนาเช่ือมต่อเข้ากับระบบข้อมูลตํารวจอาเซียน (ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ภารกิจที่ ๘) ให้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของประชาคมอาเซียนได้ประกาศใช้กฎบัตร
อาเซียนอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การดําเนินงานของอาเซียนเป็นไปภายใต้กฎหมายเดียวกันและ
นําไปสู่การสร้างตลาดเดียวในภูมิภาคภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยวัตถุประสงค์หลักของกฏบัตร
อาเซียนได้กล่าวถึงการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายเสรีของการลงทุนและแรงงาน 
จากการเคล่ือนย้ายเสรีของแรงงานในกลุ่มประเทศสมาชิกข้างต้น ส่งผลให้จํานวนแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทยมีปริมาณมากขึ้น จากข้อมูลสถิติแรงงานของสํานักบริการแรงงานต่างด้าว ณ เดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้น ๑,๐๖๒,๘๕๒ คน    
แยกเป็นแรงงานเข้าเมืองถูกกฎหมาย (ตาม พรบ. การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๙ 
และมาตรา ๑๒) ๑,๐๓๗,๘๖๐ คน และเข้าเมืองผิดกฎหมาย ๒๔,๙๙๒ คน (ตาม พรบ. การทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๓) นอกจากน้ียังพบว่า จํานวนแรงงานต่างด้าวทํางานใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก
สถิติข้างต้นกอปรกับการบังคับใช้กฎบัตรอาเซียน แสดงถึงแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของแรงงานต่างด้าว
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของแรงงานดังกล่าว เป็นส่วนปัจจัยที่สําคัญต่อการเพ่ิมขึ้นของ
อาชญากรรมในประเทศได้ 
 ดังน้ันการบริหารการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน จึงมีความสําคัญทั้งเพ่ือกําหนดแนวทางการสนับสนุนข้อมูลต่อ
หน่วยปฏิบัติให้สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างเสถียรภาพ สันติภาพ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนบนพ้ืนฐานการบริการข้อมูลเพ่ือการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมและอํานวยความยุติธรรม ที่ถูกต้องแล้วครบถ้วน 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

๑. เพ่ือนําเสนอความสําคัญและประโยชน์ของระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรม ที่มีส่วนต่อ
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและอํานวยความยุติธรรม และการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
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๒. เพ่ืออธิบายลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติสําหรับผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ให้สามารถ
บริหารงานการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพท้ังใน
มิติของการบริการข้อมูล และการใช้โยชน์ข้อมูล 

๓. เพ่ืออธิบายสภาพปัญหาด้านการบริหารและเสนอแนวทางแก้ไขการเช่ือมโยงข้อมูล
อาชญากรรมในระบบสารสนเทศโดยให้ข้อมูลที่ส่งผ่านในระบบเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมฯ 
มีความน่าเช่ือถือและมีความถูกต้อง 

๔. เพ่ืออธิบายหลักการและแนวคิดในการบริหารระบบเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมฯ รวมท้ัง
การจัดการส่วนประกอบของระบบเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมฯ ให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถ
ทํางานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 

๕. เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รวมท้ังยังสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดให้การเช่ือมโยงข้อมูลทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น  
บนพ้ืนฐานและหลักการ รวมท้ังแนวคิดที่ได้นําเสนอในคู่มือบริหารฉบับน้ี 

 



ความสําคัญของงานและการบริหารงาน 

บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ/ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

บทบาทหนา้ทีค่วามรับผิดชอบของศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง 

 ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ก่อต้ังขึ้นครั้งแรกในช่ือของ “สํานักงานสถิติกรมตํารวจ” ตามคําสั่งกรม
ตํารวจ ที่ ๑๑๔๒/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เป็น        
ศูนย์ข้อมูลของกรมตํารวจทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ประมวลผลสนับสนุนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปราม อาชญากรรม การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน พลาธิการและการทะเบียน 
ตลอดจนจัดทําสถิติต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาสั่งการ โดยมีเลขานุการกรมตํารวจ
ในขณะนั้นเป็นหัวหน้าสํานักงาน และมีสถานที่ทําการเดิมอยู่บริเวณตรงข้ามกับ สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติในปัจจุบันน้ี 
 ต่อมา กรมตํารวจมีคําสั่ง ที่ ๗๙๓/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ แปรสภาพ
สํานักงานสถิติกรมตํารวจ มาเป็น “ศูนย์ประมวลข่าวสารกรมตํารวจ” โดยมีผู้ช่วยอธิบดีกรมตํารวจ 
เป็นผู้อํานวยการศูนย์ฯ เป็นหน่วยเฉพาะกิจขึ้นตรงต่อกรมตํารวจ ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในด้านบุคลากร และการงบประมาณ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ กรมตํารวจได้ปรับฐานะของ
ศูนย์ประมวลข่าวสารกรมตํารวจอีกครั้งหน่ึง มาเป็นหน่วยงานในระดับ “กองกํากับการ” สังกัด
สํานักงานเลขานุการกรมตํารวจ มีผู้กํากับการเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของศูนย์ฯ 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ศูนย์ประมวลข่าวสาร สํานักงานเลขานุการ กรมตํารวจ ได้ย้ายสถานที่ทํา
การมาอยู่ที่บริเวณช้ัน ๒ อาคาร ๑๙ ซึ่งเป็นสถานที่ต้ังของศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ ในปัจจุบันและเมื่อ
วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ กรมตํารวจได้เปลี่ยนสายการบังคับบัญชาให้ศูนย์ประมวลข่าวสาร     
ไปสังกัดอยู่กับกองวิจัยและวางแผน กรมตํารวจ โดยยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกองกํากับการ
อยู่เช่นเดิม 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ศูนย์ประมวลข่าวสาร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองบังคับการ ในสังกัด
สํานักงานแผนงานและงบประมาณ ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตํารวจ 
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีผู้บังคับการเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  พร้ อ ม กั น น้ั น  ก็ ไ ด้ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น ช่ื อ เ รี ย ก ข า นม า เ ป็ น  
“ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ” 
 ในปี  พ .ศ .  ๒๕๔๘  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  ปรับเปลี่ ยนโครงสร้างและเปล่ียนช่ือ  
“ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ” เป็น “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.)” สังกัดสํานักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึง
ปัจจุบัน  
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วิสัยทัศน์  

 “ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือขับเคลื่อนฐานข้อมูลกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนงานตํารวจในการให้บริการ และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข” 

พันธกิจ /ภารกิจหลัก 

๑. ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยตามภารกิจของตํารวจ 
๒. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถเช่ือมโยงกับการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้ทั้งภายในและภายนอก สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๓. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของตํารวจ โดย
เน้นให้การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 

๔. การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใ ช้อ ยู่ ในปัจจุ บันให้มี
มาตรฐานสากลและความปลอดภัยในระดับสูงสุด 

๕. ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมศักยภาพของโครงข่ายสารสนเทศหลัก (Backbone) และ
เครือข่ายการสื่อสาร ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้สามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายทุก
หน่วยงานในสังกัด 

๖. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงานเทคโนโลยี
สารสนเทศหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

กําหนดหน้าที่การงาน 

 ผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางใช้ช่ือย่อว่า “ผบก.ศทก.” มีอํานาจหน้าที่ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานหน่วยงาน ระดับกองกํากับการทั้งสิ้น ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย  
 ๑. ฝ่ายอํานวยการ 
 ๒. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
 ๓. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพ่ือการบริหาร 
 ๔. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
 ๕. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 โดยมีหน้าที่หลักตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยสรุปใจความสําคัญอันประกอบด้วย 
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๑. ฝ่ายอํานวยการ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณต่างๆ งานช่วยอํานวยการและ 
งานเลขานุการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

๒. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้ธํารง

การติดต่อสื่อสารและมีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งปรับปรุงให้เครือข่ายสามารถใช้งานได้ดี ทันสมัย 
ตอบสนองต่อภาระกิจหลักของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๓. กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพ่ือการบริหาร 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพ่ือการบริหาร  
งานสถิติข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ พัฒนา 
ปรับปรุงและบํารุงรักษาโปรแกรมประยุกต์เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการบริหารงาน 

๔. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล งานควบคุม ดูแล
ข้อมูลและความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ควบคุมและธํารงความถูกต้องของข้อมูล สนับสนุนการ
สืบค้นข้อมูลตามความต้องการของหน่วยงาน จัดทําสถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผล  ศึกษา 
วิเคราะห์ ออกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่และพัมนาระบบคลังข้อมูล 

๕. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ งานควบคุม ดูแล 
บํารุงการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ธําดง
การประมวลผลข้อมูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถทํางานได้อย่างปกติ 

ลักษณะงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 งานการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือ
รองรับประชาคมอาเซียน เป็นภาระกิจด้านการบริหารที่สอดคล้องและตรงตามกําหนดหน้าที่การงาน
ของผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง กล่าวคือเป็นการบริหารกลุ่มงานฯ ภายใต้การบังคับ
บัญชาท้ังหมด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเช่ือมโยงข้อมูลและบริการข้อมูล เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในหน่วยปฏิบัติ โดยงานเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศฯ น้ัน 
ประกอบด้วยระบบข้อมูลหลักสองระบบ คือ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 
และ ระบบฐานข้อมูลสํานักงานตํารวจอาเซียน ซึ่งทั้งสองระบบนี้ มีลักษณะและขั้นตอนการทํางาน
ดังต่อไปน้ี 



๗ 

๑. ระบบเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก ๓ หน่วยงาน 
 ระบบเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก ๓ หน่วยงานเป็นระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์เว็บ  
(Web Application) มีข้อมูลที่สําคัญต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน
ภายนอก    ๓ หน่วยงาน ได้แก่  
 ๑.๑ ข้อมูลผู้ประกันตนตามโครงการ ๓๐ บาทจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 ๑.๒ ข้อมูลพนักงานและนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนจากสํานักงานประกันสังคม  
 ๑.๓ และข้อมูลแรงงานต่างด้าว (ตาม พรบ. การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 
๙ และมาตรา ๑๒) จากกระทรวงแรงงาน  
 ซึ่งข้อมูลจากทั้ง ๓ หน่วยงานข้างต้นเป็นข้อมูลที่สําคัญต่อการสืบสวน สอบสวน เพ่ือระงับ
ยับย้ังและคลี่คลายคดีของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เช่น การค้นหาที่อยู่หรือบริเวณถ่ินอาศัยของบุคคลจาก
สถานที่รักษาพยาบาลท่ีผู้ต้องสงสัยเข้ารับการประกันตนตามโครงการ ๓๐ บาทล่าสุด การค้นหา
สถานที่ทํางานของผู้ต้องสงสัยทั้งคนไทยและต่างด้าว เป็นต้น โดยข้ันตอนการทํางานของระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลภายนอก ๓ หน่วยงาน สามารถอธิบายโดยสังเขปได้จากรูปที่ ๓.๑ 

รูปที่ ๓.๑ โครงสร้างการเช่ือมโยงข้อมูลของระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 



๘ 

 จากโครงสร้างการเช่ือมโยงข้อมูลฯ ดังปรากฎตามรูปที่ ๓.๑ ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตํารวจสืบค้น
ผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน เป็นข้อมูลต้นฉบับจากหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลน้ันๆ กล่าวคือ ระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน เป็นระบบสื่อกลางภายใต้
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ทําหน้าที่ร้องขอข้อมูลไปยังฐานข้อมูล
ของหน่วยงานภายนอกโดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ดังน้ัน
ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นขึ้นตรงกับคุณภาพการเก็บและการทวบสอบข้อมูลของ
หน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง นอกจากน้ีการนําเข้าข้อมูลของหน่วยงานภายนอกทั้ง ๓ หน่วยงาน  
อันประกอบด้วย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสังคม และกระทรวง
แรงงาน มีกระบวนการที่แตกต่างกันไปดังน้ี 
 ๑.๑. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยข้อมูลผู้ประกันตนตามโครงการ ๓๐ บาท
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นข้อมูลที่ได้รับตรงจากโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเข้า
ลงทะเบียนขอใช้บริการ โดยการนําเข้าข้อมูลจากโรงพยาบาลสู่ฐานข้อมูลของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติน้ันประกอบด้วย ๓ วิธีการดังปรากฎตามรูปที่ ๓.๒ 

 

รูปที่ ๓.๒ การนําเข้าข้อมูลของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑.๑.๑ 
๑.๑.๒ 

๑.๑.๓ 



๙ 

  ๑.๑.๑ การติดต้ังโปรแกรมเฉพาะบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเพ่ือทําการ
ส่งข้อมูลผู้ประกันตนเข้าสู่ฐานข้อมูลหลักของสํานักงานฯ โดยโปรแกรมเฉพาะดังกล่าวจะทําการรวม
ข้อมูลและเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน ก่อนทําการส่งข้อมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตสู่ฐานข้อมูลของ
สํานักงานฯ วิธีการน้ีจะถูกทําแบบวนซ้ําอย่างอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลโรงพยาบาล 
  ๑.๑.๒ การส่งออกไฟล์ข้อมูลจากโรงพยาบาล โดยวิธีการน้ี โรงพยาบาลเจ้าของ
ข้อมูลจะทําการรวบรวมข้อมูลและส่งออกเป็นไฟล์ โดยไฟล์น้ันจะถูกเข้ารหัสเพ่ือเตรียมการส่งออก
ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เข้าสู่ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ โดยตรงต่อไป 
  ๑.๑.๓ การบันทึกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของสํานักงานฯ (Web-based Key-in) 
เป็นการนําเข้าข้อมูลครั้งละ ๑ รายการจากโรงพยาบาลสู่ฐานข้อมูลของสํานักงานฯ โดยวิธีการน้ี 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องทําการบันทึกข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์บนช่องทางอินเตอร์เน็ตตามที่
สาํนักงานฯ กําหนด 
 ๑.๒. สํานักงานหลักประกันสังคม โดยข้อมูลผู้รับการจ้างงานและข้อมูลนายจ้าง จาก
ฐานข้อมูลสํานักงานหลักประกันสังคมน้ัน ได้จากการการบันทึกข้อมูลของสถานีบริการย่อยส่วน
ภูมิภาค ผ่านโปรแกรมประยุกต์เฉพาะ (Data Key-in Terminal) ที่ทางสํานักงานฯ เป็นผู้กําหนด 
โดยการบันทึกข้อมูลทําได้ครั้งละรายการ ข้อมูลที่บันทึกจะถูกจัดเก็บตรงเข้าสู่ฐานข้อมูลของ
สํานักงานฯ ทันทีผ่านเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) ที่ทางสํานักงานฯ ได้กําหนดไว้ ดังปรากฎ 
ตามรูปที่ ๓.๓ 

 

รูปที่ ๓.๓ การนําเข้าข้อมูลของสํานักงานประกันสังคม 



๑๐ 

 ๑.๓. กระทรวงแรงงาน โดยข้อมูลแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงาน ได้จากการบันทึก
ข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ตามท่ีกระทรวงได้กําหนดจัดทําขึ้น (Web-based Key-in) เป็นการนําเข้า
ข้อมูลครั้งละ ๑ รายการจากสถานีบริการย่อยทั่วประเทศ ข้อมูลที่บันทึกจะถูกจัดเก็บตรงเข้าสู่
ฐานข้อมูลกระทรวงแรงงานทันทีผ่านเครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN) ที่ทางกระทรวงได้กําหนดไว้ 
ดังปรากฎตามรูปที่ ๓.๔ 

 

รูปที่ ๓.๔ การนําเข้าข้อมูลของกระทรวงแรงงาน 

 จากการวิธีนําเข้าข้อมูลของหน่วยงานภายนอกท้ัง ๓ ดังกล่าว พบว่าแต่ละหน่วยงานมีการ
จัดสรรวิธีการนําเข้าข้อมูลที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการนําเข้าข้อมูลของทุกหน่วยงานมีออกแบบ
โดยประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากลประกอบร่วมการส่งข้อมูล  
จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีความเป็นบูรณภาพจริง 
 ดังน้ันเพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจ โครงการ
พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน จึงพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนและเป็นกลไก
ประกอบการสืบค้นข้อมูลของระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) โดยระบบ
ทั้งหมดถูกติดต้ัง ณ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) และเปิดให้บริการต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ



๑๑ 

เพ่ือสืบค้นข้อมูลผ่านโปรแกรมประยุกต์เว็บ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาความม่ันคงปลอดภัยของข้อมูลจาก
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล ระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ จึงถูกออกแบบเพ่ือเป็นสื่อกลาง ในการส่งผ่านข้อมูล
จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสู่ระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ โดยใช้บริการเว็บ (Web Services) ผ่าน
เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ได้กําหนดและตกลงไว้กับหน่วยงานภาย
นอกน้ันๆ และส่งผ่านข้อมูลจากระบบเช่ือมโยงข้อมูลสู่เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้สืบค้นข้อมูลผ่านระบบ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ภายใต้เครือข่ายสารสนเทศ ตร. (POLIS VPN) 
อาจสรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานภายนอกทั้ง ๓ 
หน่วยงานได้ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ 
(CRIMES) ผ่านเครื่อข่ายสารสนเทศ ตร. ที่ได้ติดต้ังครอบคลุมทุกสถานีตํารวจทั่วประเทศ ทั้งน้ีการเข้า
สืบค้นข้อมูลทุกคร้ัง เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องทําการลงช่ือเข้าใช้งานเพ่ือยืนยันตัวบุคคล โดยใช้บัญชีและ
รหัสผ่านที่ได้รับจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) นอกจากน้ัน การสืบค้นทุกรายการ 
จะมีการเก็บบันทึกรายละเอียดการสืบค้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนาย  

๒. ระบบฐานข้อมูลสํานักงานตํารวจอาเซียน  
(Electronic ASEANAPOL Database System, e-ADS) 

 เพ่ือการเตรียมพร้อมของตํารวจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ตระหนักถึงผลร้ายของอาชญากรรมข้ามชาติต่อการเติบโต และการพัฒนาในภูมิภาคและต่อสังคม
อาเซียนโดยรวม ในระยะแรกความห่วงใยของอาเซียนในเรื่องน้ีเน้นในเรื่องการใช้ยาเสพติด และการ
ลักลอบค้ายาเสพติด ต่อมาปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมีการขยายตัว และมีความหลากหลายรูปแบบ
การดําเนินงาน  ซึ่งเช่ือมโยงไปถึงการก่อการร้าย การลักลอบค้าอาวุธ การฟอกเงิน การหลบหนีเข้า
เมือง การกระทําอันเป็นโจรสลัด และการจัดต้ังเครือข่ายกลุ่มหรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
เพ่ือให้การป้องกันอาชญกรรมดังกล่าวเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานตํารวจในกลุ่มประเทศสมาชิกจึงมีความจําเป็น ทั้งน้ีเพ่ือให้แนวนโยบายถูกใช้จริง สํานักงาน
ตํารวจอาเซียนได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้หน่วยงานตํารวจทุกประเทศ ร่วมบันทึกข้อมูลเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการสืบค้น โดยระบบดังกล่าวช่ือว่าระบบฐานข้อมูลสํานักงานตํารวจอาเซียน 
(Electronic ASEANAPOL Database System, e-ADS)  
 ปัจจุบันระบบ e-ADS มีข้อมูลที่สําคัญเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ อันได้แก่ 
ข้อมูลหมายจับ บุคคลเฝ้าระวัง คนหาย ผู้ร้าย เครือข่ายอาชญากรรม รถหาย เรือหาย วัตถุโบราณ 
และ หนังสือเดินทางหาย ทั้งน้ีเพ่ือให้แผนการปฏิบัติระยะเร่ิมต้นมีความชัดเจน สํานักงานตํารวจ
อาเซียนได้เน้นให้ทุกประเทศ บันทึกข้อมูลหลัก ๒ ประเภท คือ  
 ก. ข้อมูลหนังสือเดินทางหาย ประกอบด้วย เลขที่หนังสือเดินทาง ช่ือ-นามสกุลของผู้ถือ
หนังสือเดินทาง ประเทศผู้ออกหนังสือเดินทาง วันที่ออกหนังสือเดินทาง และวันหมดอายุของหนังสือ
เดินทาง เป็นต้น  
 ข. ข้อมูลรถหาย ประกอบด้วย เลขที่ทะเบียนรถ ย่ีห้อ รุ่น สี ประเทศที่รับแจ้งรถหาย เป็นต้น 
โดยขั้นตอนการทํางานของระบบ e-ADS สามารถอธิบายพอสังเขปได้ดังรูปที่ ๓.๕ 



๑๒ 

 

 
รูปที่ ๓.๕ โครงสร้างการเช่ือมโยงข้อมูลของระบบ e-ADS 

 จากโครงสร้างการเช่ือมโยงข้อมูลฯ ดังปรากฎตามรูปที่ ๓.๕ โครงข่ายหลักที่ใช้ในการ
เช่ือมโยงข้อมูลของกลุ่มประเทศอาเชียนทั้ง ๑๐ ประเทศ คือเครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การ
ตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Police Organization Virtual Private 
Network, INTERPOL VPN) ซึ่งมีอุปกรณ์จัดการระบบเครือข่ายหลัก ติดต้ัง ณ. ประเทศฝร่ังเศส โดย
แต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรเครือข่ายเสมือนส่วนตัวฯ ผ่านทางเกตเวย์ 
(Gateway) โดยใช้อุปกรณ์ที่ต้ังค่าตามข้อกําหนดของ INTERPOL  ซึ่งในแต่ละประเทศมีหน่วยงาน
ตํารวจผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องบริการเกตเวย์ (Gateway Server) แตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
โครงสร้างการบริหารงานตํารวจของประเทศน้ันๆ  
 ระบบฐานข้อมูลของสํานักงานตํารวจอาเซียน (e-ADS) ถูกติดต้ังที่ประเทศสิงคโปร์ โดยการ
เข้าถึงข้อมูลสามารถทําได้โดยผ่านเครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศเท่าน้ัน นอกจากน้ี บนเครือข่ายเสมือนส่วนตัวฯ ดังกล่าว ยังสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลของ
องค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งมีประเทศสมาชิกรวม ๑๒๙ ประเทศได้ ระบบฯ 
ดังกล่าวรู้จักภายใต้ช่ือระบบ I-24/7 มีที่ต้ัง ณ. ประเทศฝร่ังเศส 
 จากโครงสร้างการเช่ือมโยงข้อมูลฯ  ระบบ e-ADS มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ I-24/7 
ส่งผลให้ข้อมูลเก่ียวข้องกับอาญชกรรมท่ีปรากฎบนระบบ  I-24/7 บางเขตข้อมูล สามารถสืบค้นได้
จากระบบ e-ADS ทั้งน้ีเพ่ือให้ฐานข้อมูลของระบบ e-ADS เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น หน่วยงาน



๑๓ 

ตํารวจในแต่ละประเทศสมาชิกจึงมีหน้าที่นําเข้าข้อมูลเบ้ืองต้น ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลหนังสือเดินทาง
หาย และ ข้อมูลรถหายของประเทศนั้นๆ นอกจากน้ี ข้อมูลดังกล่าวสามารถนําส่งเข้าสู่ระบบ I-24/7 
ผ่านระบบ e-ADS ได้ โดยประเทศเจ้าของข้อมูลต้องเป็นผู้ตัดสินใจในการนําส่งข้อมูลดังกล่าว 
 จากการประชุมตํารวจอาเซียน มีข้อตกลงเพ่ือขอความร่วมมือแก่ตํารวจแต่ละประเทศ ให้
นําเข้าข้อมูลข้างต้นน้ัน  หน่วยงานตํารวจของประเทศไทยโดยกองการต่างประเทศ (ตท.) ได้นําส่ง
ข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ e-ADS โดยประสานความร่วมมือด้านข้อมูลจาก  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) และ กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบด้วย
ข้อมูลแบ่งตามแหล่งข้อมูลดังน้ี  
 ๒.๑ ข้อมูลรถหาย จากฐานข้อมูลสารสนเทศ ตร. (ระบบ POLIS) โดยมี ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง (ศทก.) เป็นเจ้าของข้อมูล 
 ๒.๒ ข้อมูลหนังสือเดินทางหายจาก โดยมี กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศเป็น
เจ้าของข้อมูล 
 เพ่ือให้ข้อมูลที่นําเข้าเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ระบบ e-ADS 
ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าว โดยหน่วยงานผู้ขอเข้าสืบค้นข้อมูลใน
ระบบฯ ต้องทําการร้องขอข้อมูลผ่านช่องทางที่กําหนดไว้บนเครื่องบริการแม่ข่ายเกตเวย์ (Gateway 
Server) ของประเทศนั้นๆ โดยใช้อุปกรณ์ที่มีการต้ังค่าตามข้อกําหนดของ INTERPOL เพ่ือสร้าง 
ท่อรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายส่วนตัวเสมือน ปัจจุบันหน่วยงานของตํารวจไทยท่ีสามารถสืบค้นข้อมูล
จากระบบ e-ADS ได้มีเพียง ๑๐ สถานี ประกอบด้วย 

ก. กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) 
ข. กองบัญชาการตํารวจสันติบาล ๒ (บช.ส ๒) 
ค. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สส. สตม.) 
ง. กองบัชญาการตํารวจภูธรภาค ๕ (ภ.๕) 
จ. กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ๔ (ภ.๔) 
ฉ. สถานีตํารวจท่องเที่ยวภูเก็ต กองบังคับการตํารวจท่องเที่ยว (ทท. ภูเก็ต บก.ทท.) 
ช. ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ด่าน ตม. สะเดา สตม.) 
ซ. ด่านตรวจคนเข้าเมืองปาดังเบซาร์ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ด่าน ตม. ปาดังเบซาร์ 

สตม.) 
ฌ. กองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาค ๔ กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน  

(ตชด. ภ.๔ บช.ตชด.) 
ญ. กองการต่างประเทศ (ตท.) 

 อาจกล่าวสรุปได้ว่า การสืบค้นข้อมูลในระบบ e-ADS ต้องทําบนโปรแกรมประยุกต์เว็บ  
ผ่านเครือข่ายเสมือนของ INTERPOL เท่าน้ัน 



๑๔ 

 จากวิธีการและขั้นตอนการใช้งานระบบเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก ๓ หน่วยงานของ ศทก. และ 
ระบบ e-ADS ของสํานักงานตํารวจอาเซียนน้ัน เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ปฎิบัติงานในประเทศไทยสามารถ
เข้าใช้งานระบบทั้งสอง โดยสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ ๓.๖ 
 

 
รูปที่ ๓.๖ แผนผังการค้นหาข้อมูลของทั้ง ๒ ระบบ 

 จากรูปที่ ๓.๖ สามารถออธิบายลําดับขั้นตอนการเข้าสืบค้นข้อมูลได้ดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ ๑ การสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของระบบเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก ๓ หน่วยงาน 
ต้องทําผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ตร. เท่าน้ัน ดังน้ันเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ต้องการสืบค้นข้อมูล ต้องใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ไว้แล้วในการสืบค้น เช่น สน. สภ. หรือหน่วย
สืบค้นอ่ืนๆ เป็นต้น และทําการลงช่ือเข้าใช้งานระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 
โดยใช้ช่ือบัญชีและรหัสผ่านที่ได้รับจาก ศทก. 
 ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ ตรวจสอบช่ือบัญชีผู้ใช้งานและมีสิทธ์ิเข้าใช้งาน
ระบบอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าของบัญชีจะถูกนําเข้าสู่หน้าต่างสืบค้นข้อมูล โดยสิทธ์ิในการ
เข้าสืบค้นข้อมูลจะแตกต่างกันตามอํานาจหน้าที่และความจําเป็นต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ตํารวจ
นายน้ันๆ ซึ่ง ศทก. เป็นผู้กําหนดสิทธ์ิดังกล่าว 
 ขั้นตอนที่ ๓ ทําการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการตามสิทธ์ิที่ได้รับ เช่น สืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว 
ข้อมูลนายจ้าง ข้อมูลพนักงาน และ/หรือ ข้อมูลการการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น โดย
ทุกครั้งที่มีการสืบค้นข้อมูล ระบบจะทําการเก็บบันทึกรายละเอียดการสืบค้น (activity log) ทุก
รายการ 
 ขั้นตอนที่ ๔ ระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ จะทําการร้องขอข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกเจ้าของ
ข้อมูลน้ัน และส่งต่อผลการสืบค้นที่ได้ไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้สืบค้น เมื่อการสืบค้นรายการแรกสิ้นสุด
ลง เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถสืบค้นข้อมูลตามสิทธ์ิที่ได้รับ ในรายการอ่ืนได้ซ้ํา โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 
๑ - ๔ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการสืบค้น เมื่อการสืบค้นข้อมูลสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ต้องลงช่ือออก
จากระบบทุกครั้ง  



๑๕ 

 ขั้นตอนที่ ๕ เพ่ือเข้าสืบค้นข้อมูลในระบบ e-ADS เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้สืบค้นข้อมูลต้องได้รับ
สิทธ์ิการเข้าถึงเครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยการ
เข้าถึงเครือข่ายส่วนตัวเสมือนฯ ต้องทําการเช่ือมต่อผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ทเท่าน้ัน ไม่สามารถ
ใช้งานบนเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ได้ ซึ่งหน่วยงานใน ตร. ที่สามารถเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายเสมือน
ส่วนตัวขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๑๐ หน่วยงานดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น  
 ขั้นตอนที่ ๖ ระบบยืนยันสิทธ์ิการใช้งานเครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การตํารวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งติดต้ังบนเครื่องบริการแม่ข่ายเกตเวย์ (Gateway Server) ของ  
กองการต่างประเทศ (ตท.) จะทําการพิสูจน์ตัวบุคคลเพ่ืออนุญาตให้หน่วยงานน้ันเข้าใช้เครือข่าย
เสมือนส่วนตัวฯ 
 ขั้นตอนที่ ๗ ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่หน่วยสืบค้นได้รับสิทธ์ิเข้าใช้งานเครือข่ายเสมือน
ส่วนตัวขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ จากน้ันเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้สืบค้นข้อมูลต้อง
ทําการยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานส่วนตัวต่อระบบฐานข้อมูลของสํานักงานตํารวจอาเซียน  
ซึ่งบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวถูกกําหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานโดย กองการต่างประเทศ (ตท.)  
 ขั้นตอนที่ ๘ ทําการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการบนระบบ e-ADS ตามสิทธ์ิที่ได้รับ 
 ขั้นตอนที่ ๙ ระบบ e-ADS จะทําการส่งผลการสืบค้นที่ได้ไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้สืบค้น  
เมื่อการสืบค้นรายการแรกสิ้นสุดลง เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถสืบค้นข้อมูลตามสิทธ์ิที่ได้รับ ในรายการ
อ่ืนได้ซ้ํา โดยปฏิบัติตามข้ันตอนที่ ๘ - ๙ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการสืบค้น เมื่อการสืบค้นข้อมูลสิ้นสุดลง 
เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ต้องลงช่ือออกจากระบบทุกคร้ัง 
  จากลําดับการทํางานข้างต้นการสืบค้นข้อมูลของ ๒ ระบบ ประกอบด้วย ระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลฯ ดังแสดงในขั้นตอนที่ ๑ - ๔ และระบบ e-ADS ดังแสดงในขั้นตอนที่ ๕ - ๙ สามารถค้นหา
พร้อมกันหรือเข้าค้นหาข้อมูลบนระบบใดระบบหน่ึงได้อย่างอิสระ เช่น การค้นหาข้อมูลจากระบบ   
e-ADS สามารถเริ่มต้นในขั้นตอนที่ ๕ - ๙ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ ๑ - ๔ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
ค้นหาข้อมูลบนระบบทั้ง ๒ ยังคงมีความซับซ้อน ยุ่งยากด้านการใช้งานเน่ืองระบบทั้ง ๒ ทํางานต่าง
เครือข่าย กล่าวคือ ระบบเช่ือมโยงข้อมูลภายนอก ๓ หน่วยงานทํางานบนเครือข่ายสารสนเทศ ตร. 
ในขณะที่ ระบบ e-ADS ทํางานบนเครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเปลี่ยนเครือข่ายเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่อยู่บนต่างระบบ 
นอกจากน้ี ระบบ e-ADS ยังจํากัดจํานวนหน่วยงานการเข้าสืบค้นเน่ืองจาก อุปกรณ์การเช่ือมต่อ
เครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศมีจํานวนจํากัด ส่งผลให้การ
สืบค้นข้อมูลไม่ถูกใช้งานจริง  



๑๖ 

 ดังน้ัน ในการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน จึงออกแบบสถาปัตยกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ 
ระบบ e-ADS สามารถทําการสืบค้นได้จากเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ทั้งน้ีเป็นการอํานวยความสะดวก
แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศให้สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลจากทั้ง ๒ ระบบ บนเครือข่ายสารสนเทศ 
ตร. เพียงเครือข่ายเดียวจากทุกหน่วยงาน  โดยแผนผังสถาปัตยกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ิมเติมได้
แสดงดังรูปที่ ๓.๗ 
 

เครือข่ายเสมือนส่วนตัวองค์การตํารวจอาชญากรรมระหวา่งประเทศ 
(INTERPOL VPN)

(ฝรั่งเศส)

ระบบบฐานข้อมูลของสํานักงานตํารวจอาเซียน
eADS Database

(สิงคโปร์)

INTERPOL VPN
ตํารวจสากล (ตท.) ไทย

INTERPOL VPN 
Gateway

เครือข่ายสารสนเทศ ตร. (POLIS VPN)
เชื่อมต่อหน่วยงาน ตร. ทั่วประเทศ

เครื่องแม่ข่ายตรวจสอบสิทธิ์
และให้บริการข้อมูล

เคร่ืองแม่ข่ายบันทึกการใช้งาน

หน่วยงานสืบค้นข้อมูล ตร. ท่ัวประเทศ
เช่น สภ. สน. เป็นต้น

โครงการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน

ศทก.

เครือข่ายสารสนเทศ ตร.

เครือข่าย
สารสนเทศ 

ตร.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES)

เครือข่ายสารสนเทศ ตร.

 
รูปที่ ๓.๗ แผนผังสถาปัตยกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 จากแผนผังสถาปัตยกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ดังรูปที่ ๓.๗ เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถเข้าสู่ระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงานผ่านระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ 
(CRIMES) เพ่ือสืบค้นข้อมูลได้เช่นเดิม ดังแสดงในขั้นตอนที่ ๑ - ๔ ประกอบบรรยายรูปที่ ๓.๖  
เพราะคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสืบค้นข้อมูล ตร. ทั่วประเทศ อันได้แก่ สน. สภ. ต่อตรงเข้าสู่
เครือข่ายสารสนเทศ ตร. ซึ่งเป็นเครือข่ายการส่งผ่านข้อมูลเดียวกับ ระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภายนอก ๓ หน่วยงาน ดังน้ันจากการออกแบบสถาปัตยกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลเพ่ิมเติม เจ้าหน้าที่
ตํารวจจึงสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลบนระบบ e-ADS ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ได้โดยตรง ไม่จํากัด



๑๗ 

หน่วยสืบค้น ๑๐ หน่วยดังเช่นระบบเก่า ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นผลจากการเช่ือมโยง
สถาปัตยกรรมเครือข่ายโดยการติดต้ังเครื่องแม่ข่ายตรวจสอบสิทธ์ิและให้บริการข้อมูลเพ่ิมเติม ทํา
หน้าที่เป็นตัวกลางส่งผ่านข้อมูลการสืบค้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจบนเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ไปยัง
เครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศสู่ระบบ e-ADS  
 นอกจากน้ัน เครื่องแม่ข่ายตรวจสอบสิทธ์ิและให้บริการข้อมูล ยังมีหน้าที่ตรวจสอบสิทธ์ิและ
ยืนยันตัวบุคคลของเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยอ้างอิงบัญชีผู้ใช้จากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานีตํารวจ (CRIMES) กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถใช้บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ยืนยันตัวบุคคลเพ่ือเข้าสืบค้นข้อมูล 
บนระบบ e-ADS ได้ โดยสถานะการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่ตํารวจนายน้ันจะถูกบันทึกโดยเครื่องแม่
ข่ายบันทึกการใช้งาน (log server) ทุกครั้งที่ขอเข้าสืบค้นข้อมูลบนระบบ e-ADS เพ่ือให้การใช้งาน
สามารถอ้างอิงและทวนสอบได้ตามข้อกําหนดขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่า จากการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ทําให้การสืบค้นข้อมูลบนระบบเช่ือมโยงข้อมูล
หน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงานผ่านระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) และ
การสืบค้นบนระบบฐานข้อมูลสํานักงานตํารวจอาเซียน (e-ADS) สามารถทําได้ผ่านเครือข่าย
สารสนเทศ ตร. เพียงเครือข่ายเดียว เป็นการอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั่วประเทศให้
สามารถเข้าถึงระบบสืบค้นข้อมูลทั้งสองได้โดยไม่มีข้อกําจัดด้านการเช่ือมต่อเครือข่าย ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่
ตํารวจสามารถดําเนินการสืบค้นข้อมูลจากทั้ง ๒ ระบบได้ตามผังงานท่ีแสดงในรูปที่ ๓.๘  



๑๘ 

 
รูปที่ ๓.๘ ผังงานแสดงการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ 

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

  



๑๙ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (หน้าที่) สําหรับผู้บริหารรับผิดชอบ 
 เพ่ือให้การบริหารงานการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน เป็นไปได้อย่างราบรื่น จึงแบ่งลักษณะการปฏิบัติงานและ
บริหารงานของผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก คือ  
 ๑. การบริหารด้านงานเทคนิค 
 ๒. การบริหารด้านการติดต่อประสานงาน  
 ๓. การบริหารบุคลากร 
โดยแต่ละกลุ่มการบริหารมีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 

๑. การบริหารด้านงานเทคนิค ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจมาตรฐานและข้อจํากัดทางด้านเทคนิคของ
การพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ รวมทั้งเข้าใจหลักการทํางานของการส่งผ่านข้อมูลบน
ระบบเครือข่าย ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถคัดสรรเทคนิคหรือกระบวนการพัฒนาระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักมาตรฐานและทันสมัย โดยงานบริหารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
๑.๑. เป็นประธานในการประชุมด้านเทคนิคเพ่ือให้ข้อยุติต่อที่ประชุม 
๑.๒. พิจารณาและลงนามเพ่ืออนุมัติการใช้เทคนิคหรือกระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนา 

ปรับปรุงระบบ รวมท้ังการลงนามยุติการใช้เทคนิคที่ไม่เกิดประโยชน์หรือล้าสมัย 
๑.๓. พิจารณาและลงนามเพ่ืออนุมัติดําเนินการด้านความปลอดภัยของการเช่ือมโยงข้อมูลเชิง

เทคนิค เช่น การเลือกใช้มาตรฐานการส่งผ่านและการเข้าถึงข้อมูล ทั้งภายในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติและต่างหน่วยงาน รวมทั้งมีหน้าที่บังคับบัญชา หน่วยงานภายใต้การบังคับ
บัญชาที่เก่ียวข้อง ให้สามารถดําเนินการตามแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในการ
เช่ือมโยงข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานได้ 

๑.๔. ให้แนวทางการแก้ไขข้อขัดข้องด้านเทคนิค โดยปราศจากความเสี่ยงหรือเกิดความเสี่ยงน้อย
ที่สุด 

๑.๕. พิจารณาสั่งการ ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบเพ่ือให้ระบบดํารงการทํางานได้ 
๑.๖. พิจารณาคัดเลือกข้อมูลและลงนามเพ่ืออนุมัติ การให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานท้ังหน่วยงาน

ภายในภายสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ/หรือ หน่วยงานภายนอก รวมทั้งการนําเข้า ใช้
งาน ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น โดยเป็นไปตามหลักกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๑.๗. มอบหมายนโยบายและลงนามเพ่ืออนุมัติ แผนเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือดํารงการ
สืบค้นข้อมูลให้สามารถดําเนินต่อไปได้ โดยให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องจัดทําแผนฯ เสนอ
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 

๒. การบริหารด้านการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในข้อกฎมายที่เก่ียวข้องต่อการ
รักษาข้อมูล โดยงานบริหารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
๒.๑. ประสานงานและสร้างความเข้าใจต่อผู้บริหารของ ตร. และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กระทรวง

แรงงาน สํานักงานประกันสังคม สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานตํารวจ



๒๐ 

อาเซียน และหน่วยงานเจ้าของข้อมูลอ่ืนๆ เป็นต้น เพ่ือขออนุญาตหรือจัดให้มีการเข้าถึง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยปลอดภัย 

๒.๒. พิจารณาลงนาม หรือเสนอต่อผู้บริหาร ตร. ในการลงนามความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

๒.๓. พิจารณาและลงนามอนุมัติการเข้าถึงข้อมูลของระบบเช่ือมโยงขอ้มูล 
๒.๔. กําหนดแนวนโยบายการให้บริการข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มีการนําข้อมูลไปใช้

ประโยชน์ 

๓. การบริหารบุคลากร ประกอบด้วย 
๓.๑. พิจารณาสั่งการ มอบหมายภาระงานให้ตรงตามหน้าที่กลุ่มงาน หรือตามความสามารถของ

บุคลากร  
๓.๒. สนับสนุนหรือจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาหรืออบรมด้านเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือ

การพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบ 
๓.๓. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 
๓.๔. พิจารณาจัดสรรหรือปรับลดอัตรากําลัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการทํางานของระบบ

อย่างสูงสุด  

  



๒๑ 

นิยามศัพท์ 
 "โปรแกรมเฉพาะ (Application)" หมายความว่า โปรแกรมหรือชุดคําสั่งคอมพิวเตอร์ที่
ได้รับการออกแบบเพ่ือใช้เฉพาะงานหรือมีการทํางานเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหน่ึง  
 "โปรแกรมประยุกต์เว็บ (Web Application)" หมายความว่า โปรแกรมหรือชุดคําสั่ง
คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้สําหรับงานเฉพาะผ่านอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ซึ่ง
โปรแกรมทํางานอยู่บนเครื่องแม่ข่าย(Server) โดยเคร่ืองลูกข่าย (Client) สามารถเรียกใช้โปรแกรม
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)  
 "สถานีลูกข่ายหรือเครื่องลูกข่าย (Client)" หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สถานี
ปลายทางทํางานอยู่บนระบบเครือข่าย ซึ่งสามารถใช้บริการโปรแกรมเว็บจากเคร่ืองแม่ข่าย หรือ
รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องแม่ข่ายได้ 
 "ฐานข้อมูล (Database)" หมายความว่า ระบบข้อมูลที่มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมี
โครงสร้าง 
 "โพรโทคอล (Protocol)" หมายความว่า ข้อตกลงทางการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 
 "อินเตอร์เน็ต (Internet)" หมายความว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเช่ือมต่อ
ระหว่างเครือข่ายหลายๆ เครือข่ายทั่วโลก โดยมีเป็นไปตามโพรโทคอล (Protocol) ซึ่งทําให้ผู้ใช้งาน
เครือข่ายน้ันสามารถสื่อสารถึงกันได้ 
 "ข้อมูลนําออก (Export)" หมายความว่า การนําข้อมูลออกจากระบบฐานข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นเป็นการนําออกเข้าในรูปแบบไฟล์ เป็นต้น  
 "กรอกข้อมูลเข้าผ่านเว็บ (Web-based Key-in)" หมายความว่า การนําเข้ามูลโดยผ่าน
ทางโปรแกรมประยุกต์เว็บครั้งละรายการโดยการพิมพ์ 
 "บริการเว็บ (Web Services)" หมายความว่า โปรแกรมเว็บประเภทหน่ึงซึ่งถูกออกแบบ
เพ่ือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้ภาษาที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองสามารถเข้าใจได้ 
 "เครือข่ายสารสนเทศหรือเครือข่าบคอมพิวเตอร์ (Network)" หมายความว่า กลุ่มของ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นําเช่ือมต่อกันเพ่ือให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถ
ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันได้ 
 "เครื่องปลายทาง (Terminal)" หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทําหน้าที่เป็นจุด
ติดต่อสื่อสารเพ่ือรับส่งข้อมูล ณ ปลายทาง โดยเฉพาะ 
 "เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)" หมายความว่า เครือข่ายที่ถูกจําลองโดยประสาน
เครือข่ายที่อยู่ต่างพ้ืนที่กันให้สามารถทํางานเป็นเครือข่ายเฉพาะขององค์กรเดียวกัน และมีการ
เข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งเพ่ือให้ข้อมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น 
 "มุมมองฐานข้อมูล (Database Views)" หมายความว่า ตารางจําลองข้อมูลถูกสร้างขึ้น
เพ่ือให้ผู้เข้าถึงข้อมูลมองเห็นข้อมูลเฉพาะส่วนที่ผู้ดูแลฐานข้อมูลกําหนดให้เข้าถึงหรือมองเห็นได้ 
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 "บันทึกการเข้าถึง (Access Log)" หมายความว่า ข้อมูลการบันทึกการเข้าใช้โปรแกรมหรือ
การเข้าถึงข้อมูล รายละเอียดที่อาจถูกเก็บบันทึกคือ ช่ือผู้ใช้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เวลาที่เกิดเหตุการณ์ 
เป็นต้น 
 "เครื่องแม่ข่าย (Server)" หมายความว่า เครื่องคอมพิวเตอร์สมรรถณะสูง มีหน้าที่
ให้บริการข้อมูลหรือให้บริการเฉพาะตามคุณลักษณะการใช้งาน เช่น เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเว็บ 
(Web Server) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการและประมวลผลโปรแกรมประยุกต์ประเภทเว็บ
เพ่ือให้เครื่องลูกข่ายเข้าใช้งานได้  เคร่ืองแม่ข่ายให้บริการเกตเวย์ ทําหน้าที่อํานวยการส่งผ่านข้อมูล
ระหว่างสถานีโดยมีนโยบายการส่งผ่านข้อมูลเป็นตัวกําหนด เป็นต้น 
 "เกตเวย์หรือทางเข้าออกข้อมูล (Gateway)" หมายความว่า ช่องทางเข้าออกของข้อมูล
ระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 "ข้อมูลอาชญากรรม" หมายความว่า ข้อมูลของบุคคลที่กระทําการละเมิดต่อกฎหมายซึ่งมี
โทษทางอาญา หรือ ข้อมูลการกระทําที่ละเมิดกฎหมายอาญา หรือ ข้อมูลการกระทําหรือละเว้นการ
กระทําใดๆ ซึ่งกฎหมายมหาชนได้บัญญัติห้ามไว้ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 



การวิเคราะห์ปัญหา 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนที่ผู้บริหารเก่ียวข้อง 

 เพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ตามกระบวนการตัดสินใจซึ่งอาศัยเหตุผล (rational decision 
- making) ตามท่ี (Stoner, 1978) ได้ให้ทัศนะไว้ การตัดสินใจในการบริหารงานทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ 
 ๑. การบริหารด้านงานเทคนิค 
 ๒. การบริหารด้านการติดต่อประสานงาน  
 ๓. การบริหารบุคลากร 
จึงได้ประยุกต์แนวคิดของ (Stoner, 1978) ซึ่งประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนเพ่ือสร้างกระบวนการตัดสินใจ 
ประกอบด้วย 
 ๑. การวิเคราะห์และระบุขอบเขตของปัญหา 
 ๒. รวบรวมและวิเคราะห์หาข้อเท็จจริง 
 ๓. พัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา 
 ๔. ประเมินผลทางเลือกจากข้อที่ ๓ เพ่ือเลอืกทางที่จะช่วยให้แก้ปัญหาได้ 
 ๕. เลือกวิธีการที่ดีที่สุด 
 ๖. วิเคราะห์ผลที่ได้จากการตัดสินใจ 
 ๗. ตัดสินใจ 
ดังน้ันเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงปัจจัยและสภาพแวดล้อมของปัญหา (ข้อเทจ็จริง) เพ่ือนําไปสู่การ
วิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้องแม่นยํา จึงแบ่งปัญหาที่เกิดขึ้น จาํแนกตามลักษณะการบริหารงานออกเป็น 
๓ กลุ่ม คือ 
 ๑. ปัญหาในการบริหารด้านงานเทคนิค  
 ๒. ปัญหาในการบริหารด้านการติดต่อประสานงาน  
 ๓. ปัญหาการบริหารบุคลากร  
โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดปัญหาและปัจจัย (ข้อเท็จจรงิ) ที่สําคญัดังน้ี 
๑. ปัญหาในการบริหารด้านงานเทคนิค  

๑.๑. ปัญหา: ระบบไม่ถูกใช้งานเท่าที่ควร เน่ืองจากเครือข่ายสารสนเทศ ตร. มีการส่งผ่าน
ข้อมูลที่จํากัด ทําให้การสืบค้นข้อมูลเกิดความล่าช้า 
ข้อเท็จจริง: ปัจจุบันเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ที่ใช้งานในสถานีตํารวจทั่วประเทศและใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทํางานอยู่บนโครงข่ายของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มี
เพียงโครงข่ายเดียว ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวได้ถูกพัฒนาและติดต้ังเพ่ือใช้งานเป็นระยะ
เวลานาน ทําให้อุปกรณ์และสายนําสัญญาณเสื่อมสภาพไม่ได้รับการบํารุงรักษาเท่าที่ควร 
ส่งผลให้การส่งผ่านข้อมูลเกิดความล่าช้าและมีข้อกําจัด การซ่อมบํารุงเพ่ือคู่สายสัญญาณ
ทํางานได้ปกติมีความล่าช้า 
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๑.๒. ปัญหา: การเข้าสืบค้นข้อมูลของระบบ e-ADS บนเครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การ
ตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ (International Police Organization Virtual 
Private Network, INTERPOL VPN) มีการกําจัดสิทธิการเข้าข้อมูลส่งผลให้หน่วยปฏิบัติ
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ และมีล่าช้า (หมายเหตุ สถานีสืบค้น
ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีเพียง ๑๐ สถานี ข้อมูลเดือน 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗)  
ข้อเท็จจริง: ปัจจุบันการเข้าสืบค้นข้อมูลในระบบ e-ADS ต้องใช้เครือข่ายเสมือนส่วนตัว
ขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศโดยที่ กองการต่างประเทศ (ตท.) เป็น
เกตเวย์ โดยการสืบค้นข้อมูลน้ัน เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องมีอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือทําการสร้าง
การเช่ือมต่อมายัง กองการต่างประเทศ (ตท.) ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวทํางานบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ทําให้หน่วยปฏิบัติต้องจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม นอกจากน้ันยังติดปัญหาด้าน
ข้อจํากัดเรื่อง บัญชีผู้ใช้กล่าวคือ กองการต่างประเทศ (ตท.) ถูกกําจัดเรื่องจํานวนบัญชี
ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ ทําให้ไม่สามารถแจกจ่ายบัญชีผู้ใช้จํานวนมากได้ 

๑.๓. ปัญหา: ข้อมูลรถหายและข้อมูลหนังสือเดินทางหายที่นําเข้าระบบ e-ADS ไม่เป็นปัจจุบัน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือที่ใช้ในการนําเข้าข้อมูลล้าสมัย 
ข้อเท็จจริง: การนําเข้าข้อมูลของระบบ e-ADS ทําได้โดย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
แต่ละประเทศ ประมวลข้อมูลให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระบบฯ กําหนดก่อนการนําข้อมูล
เข้าสู่ระบบฯ ทั้งน้ีกระบวนการดังกล่าวต้องทําโดยคนเท่าน้ัน สืบเน่ืองจากข้อมูลที่มี
ปริมาณมากและข้อจํากัดด้านการทํางานของเจ้าหน้าที่ ทําให้อาจเกิดความผิดพลาดใน
การคัดกรองข้อมูลและเกิดความล่าช้า ส่งผลให้ข้อมูลที่นําเข้าระบบฯ ไม่ทันสมยั 

๑.๔. ปัญหา: ไม่สามารถหาข้อยุติด้านเทคนิคหรือกระบวนการพัฒนาระบบที่เหมาะสมได้
เน่ืองจากความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้
ที่เก่ียวข้องกับระบบ 
ข้อเท็จจริง: เน่ืองจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีทางเลือกเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบท่ี
หลากหลาย โดยเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือแต่ละชนิดมีความคุณสมบัติและจุดเด่นที่ต่างกัน 
ประกอบกับความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีของผู้ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้ที่
เก่ียวข้องกับระบบ ไม่เท่ากัน กล่าวคือ เครื่องมือบางชนิดถูกใช้งานได้ดีในห้องปฏิบัติการ
แต่ไม่มีการพิสูจน์การใช้งานจริงในระดับอุตสาหกรรม หรือ เครื่องมือการพัฒนาระบบ
บางชนิดใช้งานได้ดีในระดับอุตสาหกรรมแต่ล้าสมัย ทําให้ ไม่สามารถหาข้อยุติที่แน่ชัดใน
การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ หรือเทคโนโลยีได้ อีกทั้งผู้ที่เก่ียวข้องต่อการ
ออกแบบระบบบางกลุ่ม มีความรู้ด้านเทคโนโลยีอนาคตที่ไม่มากพอ จึงทําให้การ
ออกแบบระบบไม่รองรับต่อเทคโนโลยีที่จะใช้ในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้การออกแบบ
ระบบอาจล้าสมัยและไม่ถูกนํามาใช้ เมื่อเวลาผ่านไป 



๒๕ 

๑.๕. ปัญหา: การพิจารณาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือใช้ซ้ําระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเช่ือมโยงข้อมูลทําได้ยาก เน่ืองจากติดปัญหาเรื่อง
สัญญาการรับประกันระบบเดิมที่มีอยู่ 
ข้อเท็จจริง: จากการสํารวจประสิทธิภาพการทํางานและการใช้งาน ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) พบว่าเครื่องแม่ข่ายบาง
เคร่ือง มีการใช้งานท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพในขณะที่ เคร่ืองแม่ข่ายน้ันมีทรัพยากรเหลือใช้
ในบางช่วงเวลาเพ่ือใช้ช่วยประมวลผลงานจากระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ แต่การแบ่งปัน
ทรัพยากรในการประมวลผลไม่สามารถทําได้เน่ืองจากติดสัญญาการรับประกันระบบเดิม 
เช่น ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) ซึ่งสัญญาดังกล่าวไม่อนุญาตให้มีการใช้ทรัพยากรของ
เครื่องแม่ข่าย (ส่วนที่ไม่ถูกใช้งาน) เพ่ือประมวลผลระบบนอกเหนืออ่ืนๆ หากดําเนินการ
จะส่งผลให้สัญญาการรับประกันสิ้นสุดลง 

๑.๖. ปัญหา: มีช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมทั้งความล้าสมัยของเทคโนโลยี
ที่ใช้งานในปัจจุบัน 
ข้อเท็จจริง: เน่ืองจากระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาโดยเน้น
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพการทํางานเป็นสําคัญ จึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่ถูกใช้มากใน
ภาคอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเทคโนโลยีดังกล่าวอาจไม่ทันสมัยและมีการตรวจพบช่องโหว่ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยเน่ืองจากเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจ และไม่รองรับการโจมตี
ประเภทใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นในปัจจุบันและอนาคต  

๑.๗. ปัญหา: ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาระบบรวมทั้งการบํารุงรักษาระบบ
ไม่เพียงพอ 
ข้อเท็จจริง: ระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ เป็นระบบไม่มีสัญญารับประกันทําให้การพัฒนาการ
บํารุงรักษาระบบไม่สามารทําได้ 

๑.๘. ปัญหา: ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว จากฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานได้
ในบางช่วงเวลา 
ข้อเท็จจริง: เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ความไม่ปกติของประเทศ 
อาจทําให้กระทรวงแรงงานยุติให้บริการข้อมูลช่ัวคราว เน่ืองจากการย้ายที่ต้ังเคร่ืองแม่
ข่าย หรือปิดเคร่ืองแม่ข่าย 

๑.๙. ปัญหา: ข้อมูลที่ได้รับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ครบถ้วน 
ข้อเท็จจริง: Web services ที่ทาง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ต้องการจากสํานัก
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เ พ่ือนํามาเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก             
๓ หน่วยงานบางส่วนอยู่ระหว่างการพัฒนา และยังไม่แล้วเสร็จ 



๒๖ 

๒. ปัญหาในการบริหารด้านการติดต่อประสานงาน 
๒.๑. ปัญหา: ขาดการประสานงานเพ่ือแจ้งห้วงเวลาการหยุดให้บริการข้อมูล ส่งผลให้ไม่

สามารถสืบค้นข้อมูลพนักงานและนายจ้างของฐานข้อมูลสํานักงานประกันสังคมได้ในบาง
เวลา  
ข้อเท็จจริง: เน่ืองจากเครื่องแม่ข่ายของสํานักงานประกันสังคมหยุดทํางานโดยไม่มีการ
แจ้งเตือนล่วงหน้า หรือมีการเปล่ียนวิธีการเข้ารหัสข้อมูลโดยไม่ทราบวงรอบการ
เปลี่ยนแปลงท่ีแน่ชัด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความม่ันคงปลอดภัยภายใน
หน่วยงานจึงทําให้การรับส่งข้อมูลเกิดข้อขัดข้อง 

๒.๒. ปัญหา: นโยบายในการพัฒนาและสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบ
สารสนเทศฯ มีน้อยและไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับสูงของ ตร. ทําให้ไม่
สามารถทําข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ตร. บางหน่วยงานได้ 
ข้อเท็จจริง: เน่ืองจากการทําข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ตร. บาง
หน่วยงาน มีข้อกําหนดคือ ผู้ลงนามต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของ ตร. เท่าน้ันทําให้การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสําหรับบางหน่วยงานดําเนินการได้ยากและได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

๒.๓. ปัญหา: การเข้าสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถทําได้ทุกนาย เน่ืองจากการ
จํากัดสิทธ์ิการได้รับบัญชีผู้ใช้งาน โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ต้องการสืบค้นข้อมูลต้อง
ส่งรายการขอข้อมูล เพ่ือให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) ทําการสืบค้นและ
ส่งผลการสืบค้นกลับไป 
ข้อเท็จจริง: ขาดนโยบายรองรับการใช้งาน เน่ืองจากนโยบายการแจกจ่ายบัญชีผู้ใช้งาน 
ขั้นตอนการดําเนินการ รวมทั้งมาตราการต่อการรับผิดชอบการใช้ข้อมูล อยู่ระหว่างการ
ร่างและพิจารณานโนบาย 

๒.๔. ปัญหา: มีการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
ข้อเท็จจริง: เจ้าหน้าที่ตํารวจบางนาย สืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อ่ืน เพ่ือการอ่ืนอันไม่
เก่ียวข้องกับการสืบสวน สอบสวนและป้องปรามอาชญากรรม ทั้งน้ีเพราะความอยากรู้
ส่วนตัว เป็นเหตุให้มีการใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ ผิดวัตถุประสงค์ และด้วยความเข้าใจ
ผิดต่อการสืบค้นข้อมูล ว่าการสืบค้นแต่ละคร้ังไม่สามารถติดตามตัวผู้สืบค้นได้ ส่งผลให้
ข้อมูลอาจถูกนําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งน้ีระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ ได้ทําการบันทึกทุก
กิจกรรมการสืบค้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนาย ทุกรายการ และง่ายต่อการติดตาม
เจ้าหน้าที่ตํารวจในการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ได้ 

 



๒๗ 

๓. ปัญหาในการบริหารบุคลากร 
๓.๑. ปัญหา: บุคลากรที่มีความเข้าใจด้านมาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูลและบุคลากรท่ีมีความ

เช่ียวชาญด้านเทคนิคเฉพาะมีจํานวนจํากัด 
ข้อเท็จจริง: เจ้าหน้าที่ตํารวจสายงานประมวลผลมีน้อย และใช้สายงานอ่ืนทดแทนไม่ได้ 
เน่ืองจากสายงานประมวลผลเป็นสายงานด้านเทคนิค ที่ต้องอาศัยพ้ืนฐานที่สําคัญด้าน
คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะเพ่ือประกอบการศึกษาและทําความเข้าใจมาตรฐานการเช่ือมโยง
ข้อมูล จึงทําให้บุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคนิคเฉพาะมีจํานวนจํากัด อีกทั้งการ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ตํารวจสายงานอ่ืน ให้มีคุณภาพและความรู้พ้ืนฐานทางเทคนิคขั้นสูง เพ่ือ
ทําหน้าที่ประมวลผล ไม่สามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้น จึงทําให้ประสบปัญหาดังกล่าว  

๓.๒. ปัญหา: บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบ หรือ
บุคลากรมีความรู้ที่ล้าสมัยไม่สามารถปรับใช้เพ่ือให้ระบบเกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีปัจจุบันและรองรับอนาคตได้ 
ข้อเท็จจริง: ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมีการพัฒนาท่ีรวดเร็วอย่างต่อเน่ือง ประชาชนใช้
เทคโนโลยีเปรียบเสมือนปัจจัยประกอบการดําเนินชีวิต ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยี 
ทําการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการท่ีสูงขึ้น เป็นเหตุให้เกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเพ่ือตอบสนองต่อประโยชน์สูงสุดในงาน
ตํารวจ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งสําคัญทั้งต่อองค์กรและ
ต่อประชาชน แต่ในปัจจุบันการส่งเสริมองค์ความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่
ตํารวจเป็นไปได้อย่างช้า เน่ืองจากงานด้านการประมวลผลไม่ถูกจัดเป็นภาระกิจหลักขอ
ตํารวจ ทําให้บุคลากรที่มี ขาดองค์ความรู้ที่ เหมาะสมต่อการพัฒนาระบบฯให้มี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีปัจจุบันและรองรับอนาคต 

๓.๓. ปัญหา: ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ข้อเท็จจริง: ขาดการวัดผล ประเมินผลการทํางานด้านเทคนิคที่ชัดเจนต่อการให้รางวัล
หรือการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้ง สวัสดิการเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยภาระงานท่ีหนักขึ้นมีน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับสายงานอ่ืนๆ เช่น ปราบปราม สืบสวน เป็นต้น ทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
สายงานประมวลผลไม่ต่ืนตัวต่อการทํางานและไม่เห็นความสําคัญของการพัฒนางานด้าน
เทคนิค 

๓.๔. ปัญหา: จํานวนเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบมีไม่เพียงพอ 
ข้อเท็จจริง: การทํางานในสายงานประมวลผลมีความเสี่ยงทางสุขภาพทั้งด้านร่างกาย
และสุขภาพจิต ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสายงานประมวลผลโยกย้ายเพ่ือเปลี่ยนสายงาน
จํานวนมาก ประกอบกับการบรรจุเข้ารับราชการของเจ้าหน้าที่ตํารวจสายงานประมวลผล
มีอัตราที่ น้อย ขาดมาตราการป้องกันการย้ายออก ทําให้กําลังพลมีไม่ เพียงพอ  



แนวทางในการบริหารงานเพ่ือแกไ้ขปัญหา 

แนวทาง/ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง/ประสบการณ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างในการบริหาร 

 จากทัศนะที่ (Stoner, 1978) ให้ไว้ การพัฒนาทางเลือกเพ่ือใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาเป็น
ขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ันผู้บริหารต้องสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้หลากหลายและครอบคลุม อย่างไรก็
ตามการตัดสินใจเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละทางเลือก มีรูปแบบที่ต่างกัน กล่าวคือ ผู้บริหารต้องรู้จัก
ตัดสินใจที่เหมาะสมกับสานการณ์ของปัญหาโดยการตัดสินใจสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบหลัก 
คือ (พิมลจันทร์ นามวัฒน์ และ จุมพล หนิมพานิช, ๒๕๔๐) 
 ๑. การตัดสินใจโดยบุคคลเดียว 
 ๒. การตัดสินใจโดยกลุ่ม 
  ๒.๑. การตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร 
  ๒.๒. การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ 
  ๒.๓. การตัดสินใจโดยกลุ่มระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารงาน การเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศ สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน เป็นไปได้อย่างราบรื่นและรัดกุม แนวทางในการบริหารงาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาจักได้แสดง โดยแบ่งตามกลุ่มปัญหา แยกรายปัญหาดังต่อไปน้ี 

๑. ปัญหาในการบริหารด้านงานเทคนิค  
๑.๑. ปัญหา: ระบบไม่ถูกใช้งานเท่าที่ควร เน่ืองจากเครือข่ายสารสนเทศ ตร. มีการส่งผ่าน

ข้อมูลที่จํากัด ทําให้การสืบค้นข้อมูลเกิดความล่าช้า 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยกลุ่มระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา) แก้ไขปัญหา
โดยใช้ทฤษฎีทางด้านการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เริ่มจากการวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์เครือข่าย (network utilization) (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ๒๕๔๕) ของแต่
ละสถานีและเพ่ิมความเร็วในการรับส่งข้อมูลตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง โดยต้องมี
แผนการปฏิบัติ (action plan) ระบุแนวทางการประสานงานและผู้ที่เก่ียวข้องต่อแผน
บริหารงาน ประกอบอย่างชัดเจน 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยคณะกรรมการ) เปลี่ยนโครงข่ายการใช้บริการใหม่ หรือ
เช่าโครงข่ายของบริษัทอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือกระจายความเสี่ยงจากตัวแปรภายนอก 

๑.๒. ปัญหา: การเข้าสืบค้นข้อมูลของระบบ e-ADS บนเครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การ
ตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ มีการกําจัดสิทธิการเข้าข้อมูลส่งผลให้หน่วยปฏิบัติ
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ และมีความล่าช้า (หมายเหตุ สถานี
สืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีเพียง ๑๐ สถานี ข้อมูลเดือน 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗) 



๒๙ 

แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) แก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางการบริหาร
ทรัพยากรเครือข่ายและบัญชีผู้ใช้ จากโครงการพัฒนาสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) 
โดยผู้บริหารต้องทําการประสานงานกับ กองการต่างประเทศ (ตท.) เพ่ือขอเช่ือมโยง
เครือข่ายระหว่างเครือข่ายสารสนเทศ ตร. และเครือข่ายขององค์การตํารวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศ โดยให้เครือข่ายสารสนเทศ ตร. ต่อเข้าหลังเกตเวย์ผ่าน กองการ
ต่างประเทศ (ตท.) และมีการต้ังเคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือจัดการการใช้งานบัญชีผู้ใช้รวมทั้งการ
เก็บ access log จากการเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ซึ่งการแก้ปัญหา
ดังกล่าวทําให้ตํารวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงระบบ e-ADS ผ่านเครื่อข่ายสารสนเทศ 
ตร. ซึ่งรองรับการทํางานทั่วประเทศอยู่ก่อนแล้ว ทั้งน้ียังคงให้ กองการต่างประเทศ (ตท.) 
เป็นเกตเวย์ดังเดิม โดยรายสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ ๓.๔ และการใช้งานเป็นไปตามรูปที่ 
๓.๕ 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) ประสานงานองค์การตํารวจอาชญากรรม
ระหว่างประเทศเพ่ือขอสนับสนุนอุปกรณ์เข้าใช้งานเครือข่ายเสมือนส่วนตัวเพ่ิมเติม 
แนวทางแก้ไขที่ ๓ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) ประสานงานเพ่ือให้แต่ละหน่วยงานใน 
ตร. ต้ังงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์เพ่ือเข้าใช้งานเครือข่ายเสมือนส่วนตัวของ
องค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศเพ่ิมเติม โดยยังคงให้ กองการต่างประเทศ 
(ตท.) เป็นเกตเวย์ดังเดิม 

๑.๓. ปัญหา: ข้อมูลรถหายและข้อมูลหนังสือเดินทางหายที่นําเข้าระบบ e-ADS ไม่เป็นปัจจุบัน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือที่ใช้ในการนําเข้าข้อมูลล้าสมัย 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) สั่งการให้มีการวิเคราะห์และพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือช่วยในการนําเข้าข้อมูล โดยมอบหมายให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องได้แก่ กลุ่มงาน
ฯ ฐานข้อมูล, กลุ่มงานสารสนเทศฯ ดําเนินการ พร้อมจัดทําคู่มือการใช้งานและฝึกอบรม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนําข้อมูลเข้าระบบ e-ADS มีความเข้าใจและเช่ียวชาญ 
ในขั้นตอนการปฏิบัติ 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) เพ่ิมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบและนําเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
แนวทางแก้ไขที่ ๓ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) จ้างบุคคลภายนอกเพ่ือทําการแทน
เจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและนําเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

๑.๔. ปัญหา: ไม่สามารถหาข้อยุติด้านเทคนิคหรือกระบวนการพัฒนาระบบที่เหมาะสมได้
เน่ืองจากความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา และ/หรือ 
ผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบ 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) จากแนวคิดการบริหารของ (Quinn และ
คณะ, 2007) ได้อธิบายเรื่องสมรรถนะของผู้บริหาร ซึ่งการหาข้อยุติน้ัน ผู้บริหารต้องมี



๓๐ 

ทักษะด้านการให้คําแนะนํา การถ่ายทอดความรู้ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
ต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งเป็นผู้มีความเข้าใจด้านการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือ 
สอนงาน ส่งเสริมทักษะการทํางานของผู้ ใ ต้บังคับบัญชาเพ่ือให้การทํางานเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจด้าน
เทคโนโลยีที่ถูกต้องและสามารถให้ข้อยุติต่อที่ประชุมได้ โดยผู้บริหารต้องมีความตระหนัก
และให้ความสําคัญต่อการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยคณะกรรมการ) ต้ังทีมศึกษาเทคโนโลยีเฉพาะกิจเพ่ือ 
นําเสนอจุดเด่นและจุดด้อยของเทคโนโลยีและเคร่ืองมือแต่ละชนิดก่อนการตัดสินใจ ทั้งน้ี
ต้องให้สนับสนุนการทํางานของเทคโนโลยีอนาคตอันใกล้ได้ เพ่ือให้ระบบที่พัฒนาถูกใช้
งานต่อยอดอย่างย่ังยืน และให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินช้ีขาด 

๑.๕. ปัญหา: การพิจารณาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือใช้ซ้ําระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเช่ือมโยงข้อมูลทําได้ยาก เน่ืองจากติดปัญหาเรื่อง
สัญญาการรับประกันระบบเดิมที่มีอยู่ 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) จากแนวคิดการบริหารของ (Quinn และ
คณะ, 2007) กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีบทบาทการเป็นผู้ควบคุมดูแล ต้องสามารถดูแล
ระบบงานคู่ไปกับความเข้าใจในรายละเอียดของงาน สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของการ
ทํางานและวิเคราะห์กระบวนการทํางานที่ดีที่สุดต่อระบบงานน้ันได้ และเป็นผู้นําด้านการ
สั่งการ ผู้บริหารต้องวิเคราะห์ได้ว่าองค์กรมีเป้าหมายอย่างไร คือ มีวิสัยทัศน์ แล้วจึงทํา
การสื่อสารโดยการสั่งการ เพ่ือสร้างความเข้าใจรวมถึงแนวทางการปฏิบัติเพ่ือทําให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร และ จากทฤษฎีการจัดการทรัพยากรและการลงทุน ได้ให้แนวคิด
ด้านการบริหารไว้ว่า การพัฒนาหรือลงทุนในระบบใหม่ที่มีข้อจํากัดหรือมีความขัดแย้งกับ
การลงทุนเดิม ต้องทําการวิเคราะห์ความคุ้มทุนระยะยาวของโครงการ ดังน้ัน ผู้บริหาร
ต้องตัดสินใจเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือใช้ซ้ําระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ โดย
วิเคราะห์ความคุ้มทุนระยะยาว เมื่อได้ผลการตัดสินใจแล้วจึงสั่งการเพ่ือดําเนินการต่อไป 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร หรือ ตัดสินใจโดยคณะกรรมการ) แก้ไข
หรือ บอกยกเลิกสัญญารับประกันฉบับเดิมเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมอง
ความจําเป็นใช้งานปัจจุบันเป็นสําคัญ 

๑.๖. ปัญหา: มีช่องโหว่งด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมทั้งความล้าสมัยของ
เทคโนโลยีที่ใช้งานในปัจจุบัน 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว หรือ ตัดสินใจโดยคณะกรรมการ) ปรับปรุง
ระบบความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เ ช่น มาตรฐาน          
ISO ๒๗๐๐๑ มาตรฐาน NIST เป็นต้น โดยการสั่งการให้แต่ละกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง
วิเคราะห์และเสนอแผนเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ ทั้งน้ีสั่งการให้ปิดช่องโหว่ในระบบเดิม



๓๑ 

โดยใช้ทรัพยากรที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) มีก่อน หากพิจารณาแล้วเห็น
ว่าสมควรเพ่ิมเติมระบบความมั่นคงปลอดภัยอ่ืน ให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้องฯ ทําแผนเสนอ
ประกอบเหตุผลแสดงความสําคัญ  
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยคณะกรรมการ) เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการพัฒนา
ระบบใหม่ทั้งหมดเพ่ือให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยสูงสุด 

๑.๗. ปัญหา: ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาระบบรวมทั้งการบํารุงรักษาระบบ
ไม่เพียงพอ 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) จากแนวคิดการบริหารของ (Quinn และ
คณะ, 2007) กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ดังน้ันผู้บริหาร
ต้องทําให้ ตร. เห็นถึงความสําคัญ โดยการแสดงหลักการและเหตุผล ความจําเป็นต่อการ
มีและใ ช้ระบบ  รวมทั้ ง นํ า เสนอผลกระทบ  ความเสี่ ย ง  จากการไม่ ใ ช้ ระบบ  
หรือการไม่สนับสนุน บํารุงรักษาระบบ 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) ผู้บริหารต้องสั่งการเพ่ือรวบรวมและ
สะท้อนความต้องการความจําเป็นของระบบจากเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ใช้งานจริง เพ่ือให้ ตร. 
เห็นถึงความสําคัญและจัดสรรงบประมาณ (สร้างอุปทาน) 

๑.๘. ปัญหา: ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว จากฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงานได้
ในบางช่วงเวลา 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) จัดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศกลางเพ่ือพักข้อมูลแรงงานต่างด้าวจากฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงาน โดยไม่
ทําการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลในช่วงเวลาที่
กระทรวงแรงงานยุติการให้บริการข้อมูลได้ และติดต่อประสานงานเพ่ือสร้างข้อตกลงตาม
นโยบายดังกล่าว 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) สั่งการให้กลุ่มงานฯ ที่เก่ียวข้อง แจ้ง
หนังสือเวียนหน่วยงานที่ใช้บริการให้ทราบถึงห้วงเวลาการงดให้บริการ และเวลาที่ระบบ
เช่ือมโยงข้อมูลฯ สามารถให้บริการได้ตามปกติ 

๑.๙. ปัญหา: ข้อมูลที่ได้รับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ครบถ้วน 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) ประสานงานเพื่อสร้างข้อตกลง
แลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ิมเติม ระหว่างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ โดยแจ้งรายละเอียดความต้องการข้อมูลและวิธีการเช่ือมโยงข้อมูล 
เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งน้ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง อาจให้การสนับสนุนด้าน
ความรู้และบุคคลกร เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงดังกล่าว 



๓๒ 

แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) สั่งการให้กลุ่มงานฯ ที่เก่ียวข้อง แจ้ง
หนังสือเวียนหน่วยงานที่ใช้บริการให้ทราบถึงข้อจํากัดของระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ 
 ในประเด็นดังกล่าว 

๒. ปัญหาในการบริหารด้านการติดต่อประสานงาน 
๒.๑. ปัญหา: ขาดการประสานงานเพ่ือแจ้งห้วงเวลาการหยุดให้บริการข้อมูล ส่งผลให้ไม่

สามารถสืบค้นข้อมูลพนักงานและนายจ้างของฐานข้อมูลสํานักงานประกันสังคมได้ในบาง
เวลา 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) ประสานงานเพ่ือสร้างข้อตกลง รวมทั้ง
กําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผนแน่ชัด ระหว่างสํานักงาน
ประกันสังคมและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการให้บริการข้อมูล 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจเพ่ือเฝ้าระวังและติดต่อ
ประสานงานในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลได้ 

๒.๒. นโยบายในการพัฒนาและสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศฯ 
มีน้อยและไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับสูงของ ตร. ทําให้ไม่สามารถทําข้อตกลง
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ตร. บางหน่วยงานได้ 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) จากแนวคิดการบริหารของ (Quinn และ
คณะ, 2007) กล่าวว่าผู้บริหารต้องมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง ดังน้ันผู้บริหาร
ต้องทําให้ ตร. เห็นถึงความสําคัญ โดยการแสดงหลักการและเหตุผล ความจําเป็นต่อการ
มีและใช้ระบบ รวมทั้งนําเสนอผลกระทบ ความเสี่ยง จากการไม่ใช้ระบบ หรือการไม่
สนับสนุน บํารุงรักษาระบบ 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) ประสานงานผู้บริหารระดับสูงเพ่ือสั่งการ
ให้หน่วยงานภายใน ตร. ที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการทํา
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ตร. บางหน่วยงานได้ 

๒.๓. ปัญหา: การเข้าสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถทําได้ทุกนาย เน่ืองจากการ
จํากัดสิทธ์ิการได้รับบัญชีผู้ใช้งาน โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ต้องการสืบค้นข้อมูลต้อง
ส่งรายการขอข้อมูล เพ่ือให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) ทําการสืบค้นและ
ส่งผลการสืบค้นกลับไป 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) เร่งรัดแผนการปฏิบัติที่มอบหมายนโยบาย
ให้กลุ่มงานฯ ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ ให้แล้วเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่ง
แผนการปฏิบัติอาจประกอบด้วย ระเบียบการแจกจ่ายบัญชีผู้ใช้งาน ขั้นตอนการ
ดําเนินการ รวมทั้งมาตราการต่อการรับผิดชอบการใช้ข้อมูล 



๓๓ 

แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) เพ่ิมกําลังพลรองรับการขอข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เพ่ือให้สามารถสืบค้นและส่งกลับข้อมูลได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

๒.๔. ปัญหา: มีการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) ผลักดันให้มีนโยบายหรือระเบียบกําหนด
โทษต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ใช้ข้อมูลผิดวัตุประสงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
อย่างชัดแจ้ง หรืออบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เก่ียวข้องมี
ความตระหนักต่อการใช้ข้อมูล 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) ออกนโยบายจํากัดสิทธ์ิ หรือระงับสิทธ์ิการ
ใช้งานสําหรับผู้ใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์และทําให้เกิดความเสียหายต่อสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ 

๓. ปัญหาในการบริหารบุคลากร 
๓.๑. ปัญหา: บุคลากรที่มีความเข้าใจด้านมาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูล และบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญด้านเทคนิคเฉพาะมีจํานวนจํากัด 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) ขอสนับสนุนกําลังพล โดยการเปิดอัตรา
สอบแข่งขันเข้ารับราชการตํารวจสายงานประมวลผลเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตรากําลังที่
ขาดและตําแหน่งว่าง และเสนอผู้บริหารระดับสูงของ ตร. เพ่ือขอค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจสายงานประมวลผล 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) ปรับลดอัตรากําลังที่บกพร่องต่อหน้าที่ 
และจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาและบํารุงรักษาระบบ โดยมอบหมายหน้าที่
อย่างชัดเจน มีแนวการประเมินผลปฏิบัติงานและรางวัล รวมทั้งสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ตํารวจ ให้เข้ารับการศึกษาต่อในสายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะ รวมทั้งรับโอนย้าย กําลังพลท่ีมีความสามารถตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเข้าทํางาน 
แนวทางแก้ไขที่ ๓ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) จ้างบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาพิเศษ
เฉพาะด้านที่ต้องการ ตามงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในแต่ละปี 

๓.๒. ปัญหา: บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบ หรือ
บุคลากรมีความรู้ที่ล้าสมัยไม่สามารถปรับใช้เพ่ือให้ระบบเกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีปัจจุบันและรองรับอนาคตได้ 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) จากแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคล 
กําหนดให้การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นวิธีการหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
งาน และเพ่ิมความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของบุคลากร ดังน้ันผู้บริหารควรให้การสนับสนุน



๓๔ 

ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ มาตรฐานการ
เช่ือมโยงข้อมูล และด้านเทคนิคเฉพาะ และมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ทันเทคโนโลยีใหม่
ที่อาจนํามาใช้เพ่ือให้ระบบเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยการจัดส่งบุคลากร
เข้าศึกษาต่อ หรือเข้าอบรมในสถาบันผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ตามแต่โอกาส  
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) จัดการอบรมหรือ งานสัมมนายะระสั้น 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ผลิตเทคโนโลยีและผู้ปฏิบัติงาน 

๓.๓. ปัญหา: ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) จากทฤษฎีความลําดับช้ันความต้องการ
ของ (มาสโลว์, 1970) แสดงให้เห็นว่า ความต้องหรือแรงจูงใจในการทํางานการของ
บุคลากรแต่ละระดับช้ันมีความแตกต่างการ ดังน้ันผู้บริหารต้องสามารถแยกความต้องการ
และสนับสนุนบุคลากรให้ได้ตามความต้องการน้ันๆ บนพ้ืนฐานอํานาจหน้าที่ที่ตนมี 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยบุคคลเดียว) กําหนดสภาวะบังคับเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทํางานตามคําสั่งการและเพ่ือให้การทํางานเป็นไปได้บนพ้ืนฐานความประหยัด 

๓.๔. ปัญหา: จํานวนเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบมีไม่เพียงพอ 
แนวทางแก้ไขที่ ๑ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) ขอสนับสนุนกําลังพล โดยการเปิดอัตรา
สอบแข่งขันเข้ารับราชการตํารวจสายงานประมวลผลเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตรากําลังที่
ขาดและตําแหน่งว่าง และเสนอผู้บริหารระดับสูงของ ตร. เพ่ือขอค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจสายงานประมวลผล 
แนวทางแก้ไขที่ ๒ (ตัดสินใจโดยกลุ่มผู้บริหาร) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ ให้เข้ารับ
การศึกษาต่อในสายวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ และ
พร้อมทํางาน  



๓๕ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานเพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหา 

 ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน 

๑. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
 มาตรา ๔   “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่งเฉพาะตัว
ของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทํางาน 
บรรดาที่มีช่ือของผู้น้ันหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอ่ืนที่ทําให้รู้ตัวผู้น้ันได้ เช่น ลายพิมพ์
น้ิวมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 
 หมวด ๓ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ม.๒๔ กําหนดว่าหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผู้ อ่ืน โดย
ปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะน้ันมิได้ เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยดังต่อไปน้ี 

ก. ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือการนําไปใช้ตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐแห่งน้ัน 

ข. เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
น้ัน 

ค. ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านการวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ต้อง
รักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อ่ืน 

ง. เป็นการให้เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุช่ือหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 

จ. ต่อจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม ม.๒๖ วรรคหน่ึง เพ่ือ
การตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษา 

ฉ. ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวน การ
สอบสวน หรือการฟ้องคดี ไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตาม 

ช. เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพ่ือการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล 
ซ. ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีมีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอ

ข้อเท็จจริงดังกล่าว 

๒. บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding, MoU) ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้าน
ข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลในราชการ 
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติมีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคลจาก
ฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการระหว่างกรมการปกครองกับกรมตํารวจ ณ วันที่ ๑๐ มี.ค. ๔๑ โดย



๓๖ 

มีขอบเขตความรับผิดชอบให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบการใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์
ด้านสถิติหรือเพ่ือประโยชน์แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือการดําเนินคดีและการพิจารณาคดี 
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

 นอกจากน้ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือเช่ือมโยง
ข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ในระบบสารสนเทศกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๖ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ
การใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่มี
โทษทางอาญา ทั้งน้ี สํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตกลงให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเช่ือมโยง
ข้อมูลผ่านระบบบัตรประจําตัวประชาชนเอนกประสงค์ (Smart Card) ของระบบทะเบียนราษฎร์ 
สํานักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพ่ือตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของประชาชน 
เฉพาะรายที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูล โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติตกลง
จะดําเนินการดังน้ี 

ก. มอบหมาย/ควบคุม ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานระบบงานได้
ตามสิทธิ 

ข. ไม่นําข้อมูลบุคคลในฐานข้อมูลของสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไปใช้เพ่ือประโยชน์
อย่างอ่ืน นอกจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลง 

ค. เก็บรักษาข้อมูลที่ได้มาตามบันทึกข้อตกลง ด้วยความระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความจําเป็น
และเหมาะสมในการรักษาช้ันความลับเป็นสําคัญ 

ง. จัดทําบัญชีควบคุมการตรวจสอบการใช้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ขอ
สืบค้นข้อมูล พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปจํานวนรายการ จากบัญชีการควบคุมการตรวจสอบ
การใช้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ภายในวันที่ ๕ ของทุกดือนถัดไป 

 และเพ่ือให้การสืบค้นข้อมูลจากสํานักงานประกันสังคมสามารถทําได้และใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานสืบสวน สอบสวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ทําบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบสารสนเทศ กับ
สํานักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๕๕ โดยการเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในระบบสารสนเทศระหว่างทั้งสองฝ่าย จะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ได้ร่วมกันกําหนดดังน้ี 

ก. สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้ข้อมูลที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานประกันสังคม ได้เฉพาะข้อมูลที่
ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงตามแนบท้ายบันทึกข้อตกลงเท่าน้ัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยจะเป็นผู้กําหนด ประเภทของขอ้มูลที่ได้รับ



๓๗ 

การสนับสนุน เพ่ือใช้เช่ือมโยงระบบการตรวจสอบ การใช้ข้อมูล การวางระบบควบคุม  
การรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล และการกําหนดช้ันความลับของข้อมูลที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติจะเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ัน 

ข. สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะดําเนินการขอตรวจสอบข้อมูลกับสํานักงานประกันสังคม ภายใต้
ข้อกําหนดที่ขอเช่ือมโยงระบบ และตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่าน้ันได้ถูกนําไปใช้ตามอํานาจ
หน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารเพ่ือการตรวจสอบตามระยะเวลา
ที่กําหนด 

ค. สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะจัดส่งสรุปจํานวนรายการจากบัญชีควบคุมการตรวจสอบข้อมูล
จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้กับสํานักงานประกันสังคมตรวจสอบภายในวันที่ ๕ ของทุก
เดือนถัดไป 

 ดังน้ันศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) จึงมหีน้าที่ประสานการเช่ือมโยงข้อมูล
ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่องานตํารวจ และไม่ละเมิด พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รวมทั้ง บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

  



๓๘ 

สรุปแนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจและสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ 

 แนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจสามารถจําแนกตามลักษณะปัญหาด้านการ
บริหารออกเป็น ๓ กลุ่มหลกัคือ 
 ๑. แนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจด้านงานเทคนิค 
 ๒. แนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจด้านการติดต่อประสานงาน 
 ๓. แนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจด้านการบริหารบุคลากร 
โดยแต่ละกลุ่มสามารถสรุปใจความได้ดังน้ี 

๑.แนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจด้านงานเทคนิค 
๑.๑. เน่ืองจากระบบไม่ถูกใช้งานเท่าที่ควร เพราะเครือข่ายสารสนเทศ ตร. มีการส่งผ่านข้อมูล

ที่จํากัด ทําให้การสืบค้นข้อมูลเกิดความล่าช้า ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๑.๑.๑. แก้ไขปัญหาการสืบค้นข้อมูลที่เกิดความล่าช้าโดยใช้ทฤษฎีทางด้านการบริหาร

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เริ่มจากการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์เครือข่าย (network 
utilization) ของแต่ละสถานีและเพ่ิมความเร็วในการรับส่งข้อมูลตามการใช้งาน
ที่เกิดขึ้นจริง  

๑.๑.๒. มีแผนการปฏิบัติงาน (action plan) ระบุแนวทางการประสานงานและ 
ผู้ที่เก่ียวข้องต่อแผนบริหารงาน ประกอบอย่างชัดเจน 

๑.๒. การเข้าสืบค้นข้อมูลของระบบ e-ADS มีการกําจัดสิทธิการเข้าข้อมูลและมีความล่าช้า 
แก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางการบริหารทรัพยากรเครือข่ายและบัญชีผู้ใช้ จากโครงการ
พัฒนาสารสนเทศสถานีตํารวจ (CRIMES) ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๑.๒.๑. ประสานงานกับ กองการต่างประเทศ (ตท.) เพ่ือขอเช่ือมโยงเครือข่ายระหว่าง

เครือข่ายสารสนเทศ ตร. และเครือข่ายขององค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ โดยให้เครือข่ายสารสนเทศ ตร. ต่อเข้าหลังเกตเวย์ผ่าน กองการ
ต่างประเทศ (ตท.)  

๑.๒.๒. มีการต้ังเครื่องแม่ข่ายเพ่ือจัดการการใช้งานบัญชีผู้ใช้รวมทั้งการเก็บบันทึกการ
เข้าสู่ระบบ (access log) จากการเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ตร. 

ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวทําให้ตํารวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงระบบ e-ADS ผ่าน
เคร่ือข่ายสารสนเทศ ตร. ซึ่งรองรับการทํางานทั่วประเทศอยู่ก่อนแล้ว ทั้งน้ียังคงให้ กอง
การต่างประเทศ (ตท.) เป็นเกตเวย์ดังเดิม โดยสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ ๓.๔ และการใช้
งานเป็นไปตามรูปที่ ๓.๕ ทั้งน้ีเป็นการปรับปรุงระบบให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายบน
พ้ืนฐานความปลอดภัย รวมทั้งเป็นมิตรในการเข้าใช้งานต่อผู้ใช้ทุกระดับ ในการเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือการใช้งาน 



๓๙ 

๑.๓. จากปัญหาข้อมูลรถหายและข้อมูลหนังสือเดินทางหายที่นําเข้าระบบ e-ADS ไม่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๑.๓.๑. สั่งการให้มีการวิเคราะห์และพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือช่วยในการนําเข้าข้อมูล โดย

มอบหมายให้กลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กลุ่มงานฯ ฐานข้อมูล, กลุ่มงาน
สารสนเทศฯ ดําเนินการ  

๑.๓.๒. พร้อมจัดทําคู่มือการใช้งานและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนําข้อมูล
เข้าระบบ e-ADS มีความเข้าใจและเช่ียวชาญในขั้นตอนการปฏิบัติ 

๑.๔. ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติด้านเทคนิคหรือกระบวนการพัฒนาระบบท่ีเหมาะสมได้
เน่ืองจากความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา และ/หรือ  
ผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบน้ัน ผู้บริหารควรดําเนินการดังน้ี 
๑.๔.๑. ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่ถูกต้องและสามารถให้ข้อยุติต่อที่

ประชุมได้ 
๑.๔.๒. ผู้บริหารต้องมีความตระหนักและให้ความสําคัญต่อการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยี

และวิทยาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
๑.๔.๓. ต้ังทีมศึกษาเทคโนโลยีเฉพาะกิจเพ่ือ นําเสนอจุดเด่นและจุดด้อยของเทคโนโลยี

และเคร่ืองมือแต่ละชนิดก่อนการตัดสินใจ 
๑.๔.๔. ให้การสนับสนุนการทํางานของเทคโนโลยีอนาคตอันใกล้ได้ เพ่ือให้ระบบที่พัฒนา

ถูกใช้งานต่อยอดอย่างย่ังยืน และให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินช้ีขาด 
๑.๕. จากปัญหาการพิจารณาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือใช้ซ้ําระบบคอมพิวเตอร์ที่มี

อยู่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเน่ืองจากติดปัญหาเรื่องสัญญาการรับประกันระบบเดิมที่มี
อยู่ ผู้บริหารควรดําเนินการ   
๑.๕.๑. ตัดสินใจเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือใช้ซ้ําระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ 

โดยวิเคราะห์ความคุ้มทุนระยะยาว เมื่อได้ผลการตัดสินใจแล้วจึงสั่งการเพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 

๑.๖. เพ่ือสรุปแนวการแก้ปัญหาอํานวยการให้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลฯ มีความมั่นคงปลอดภัย 
ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๑.๖.๑. ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เช่น 

มาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ มาตรฐาน NIST เป็นต้น โดยการสั่งการให้แต่ละกลุ่ม
งานที่เก่ียวข้องวิเคราะห์และเสนอแผนเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ ทั้งน้ีสั่งการให้ปิด
ช่องโหว่ในระบบเดิมโดยใช้ทรัพยากรท่ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) มี
ก่อน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเพ่ิมเติมระบบความมั่นคงปลอดภัยอ่ืน ให้
กลุ่มงานที่เก่ียวข้องฯ ทําแผนเสนอประกอบเหตุผลแสดงความสําคัญ  

๑.๗. เพ่ือให้การสนับสนุนและพัฒนาระบบรวมทั้งการบํารุงรักษาระบบเป็นไปได้อย่างราบร่ืน
และสม่ําเสมอ ผู้บริหารควรดําเนินการ 



๔๐ 

๑.๗.๑. เห็นถึงความสําคัญ โดยการแสดงหลักการและเหตุผล ความจําเป็นต่อการมีและ
ใช้ระบบ รวมทั้งนําเสนอผลกระทบ ความเสี่ยง จากการไม่ใช้ระบบ หรือการไม่
สนับสนุน บํารุงรักษาระบบ ต่อผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

๑.๘. กรณีที่ระบบเช่ือมโยงข้อมูลฯ ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลแรงงานต่างด้าว จากฐานข้อมูลของ
กระทรวงแรงงานได้ ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๑.๘.๑. พิจารณาอนุมัติจัดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพ่ือพัก

ข้อมูลแรงงานต่างด้าวจากฐานข้อมูลของกระทรวงแรงงาน โดยไม่ทําการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลในช่วงเวลาที่
กระทรวงแรงงานยุติการให้บริการข้อมูลได้ 

๑.๘.๒. ติดต่อประสานงานเพ่ือสร้างข้อตกลงตามนโยบายดังกล่าว 
๑.๙. การแก้ปัญหาความไม่ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๑.๙.๑. ประสานงานเพื่อสร้างบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ิมเติม ระหว่าง

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยแจ้ง
รายละเอียดความต้องการข้อมูลและวิธีการเช่ือมโยงข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติ ทั้งน้ีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง อาจให้การสนับสนุนด้านความรู้และ
บุคคลกร เพ่ือให้บรรลุข้อตกลงดังกล่าว 

๒. แนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจด้านการติดต่อประสานงาน 
๒.๑. เน่ืองจากปัญหาการขาดการประสานงานเพ่ือแจ้งห้วงเวลาการหยุดให้บริการข้อมูล ส่งผล

ให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลพนักงานและนายจ้างของฐานข้อมูลสํานักงานประกันสังคมได้
ในบางเวลา ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๒.๑.๑. ประสานงานเพ่ือสร้างข้อตกลง รวมท้ังกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ

อย่างเป็นแบบแผนแน่ชัด ระหว่างหน่วยงานภายนอกและสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ  เ พ่ือธํารงระบบการสืบค้นข้อมูลให้สามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมั่นคง 

๒.๒. เพ่ือให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๒.๒.๑. เสนอแนวทางแสดงให้ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเห็นถึง

ความสําคัญ โดยการแสดงหลักการและเหตุผล ความจําเป็นต่อการมีและใช้
ระบบ เพ่ือนําไปสู่การทําข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ตร. 
ทั้งน้ี เพ่ือขยายการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังแหล่งต่างๆ ให้มากย่ิงขึ้น 

๒.๓. เน่ืองจากการเข้าสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่สามารถทําได้ทุกนาย เพ่ือการจํากัด
สิทธ์ิการได้รับบัญชีผู้ใช้งาน ผู้บริหารควรดําเนินการแก้ไขปัญหาคือ 



๔๑ 

๒.๓.๑. เร่งรัดแผนการปฏิบัติที่มอบหมายนโยบายให้กลุ่มงานฯ ที่เก่ียวข้องดําเนินการ ให้
แล้วเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งแผนการปฏิบัติอาจประกอบด้วย 
ระเบียบการแจกจ่ายบัญชีผู้ใช้งาน ขั้นตอนการดําเนินการ รวมท้ังมาตราการต่อ
การรับผิดชอบการใช้ข้อมูล ทั้งน้ีเพ่ืออํานวยให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทุกนายสามารถ
ทําการสืบค้นข้อมูลจากระบบได้ตามอํานาจและหน้าที่ 

๒.๔. ในกรณีของการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
ต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๒.๔.๑. ผลักดันให้มีนโยบายหรือระเบียบกําหนดโทษต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจผู้ใช้ข้อมูลผิด

วัตถุประสงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันอย่างชัดแจ้ง 
๒.๔.๒. อบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ตํารวจที่เ ก่ียวข้องมีความ

ตระหนักต่อการใช้ข้อมูล ทั้งน้ีเพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดต่อสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติจากกรณีการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด 

๓. แนวทางในการบริหารเพ่ือการพิจารณาตัดสินใจด้านการบริหารบุคลากร 
๓.๑. จากปัญหาในการบริหารบุคลากรพบว่าบุคลากรที่มีความเข้าใจด้านมาตรฐานการ

เช่ือมโยงข้อมูล และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคนิคเฉพาะมีจํานวนจํากัด 
ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๓.๑.๑. ปรับลดอัตรากําลังที่บกพร่องต่อหน้าที่ และจัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนา

และบํารุงรักษาระบบ โดยมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน มีแนวการประเมินผล
ปฏิบัติงานและรางวัล 

๓.๑.๒. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ ให้เข้ารับการศึกษาต่อในสายวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมจํานวนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ  

๓.๑.๓. รับโอนย้าย กําลังพลที่มีความสามารถตามหลักเกณฑ์ข้างต้นเข้าทํางาน เพ่ือลด
ปัญหาด้านงบประมาณ รวมทั้งสามารถการดูแลรักษาระบบได้ด้วยตนเอง 

๓.๒. จากปัญหาบุคลากรขาดองค์ความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบ หรือ
บุคลากรมีความรู้ที่ล้าสมัยไม่สามารถปรับใช้เพ่ือให้ระบบเกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีปัจจุบันและรองรับอนาคตได้ ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๓.๒.๑. จากแนวคิดการบริหารทุนมนุษย์กําหนดให้การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็น

วิธีการหน่ึงในการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน และเพ่ิมความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ของบุคลากร ดังนั้นผู้บริหารควรให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
การพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ มาตรฐานการเช่ือมโยงข้อมูล และด้าน
เทคนิคเฉพาะ มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความรู้ทันเทคโนโลยีใหม่ที่อาจนํามาใช้เพ่ือให้
ระบบเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยการจัดส่งบุคลากรเข้าศึกษาต่อ 
หรือเข้าอบรมในสถาบันผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ตามแต่โอกาส  



๔๒ 

๓.๓. เมื่อบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรดําเนินการ 
๓.๓.๑. สร้างแรงจูงใจตามทฤษฎีความลําดับช้ันความต้องการของ (มาสโลว์, 1970) 

แสดงให้เห็นว่า ความต้องหรือแรงจูงใจในการทํางานการของบุคลากรแต่ละ
ระดับช้ันมีความแตกต่างการ ดังน้ันผู้บริหารต้องสามารถแยกความต้องการและ
สนับสนุนบุคลากรให้ได้ตามความต้องการน้ันๆ บนพ้ืนฐานอํานาจหน้าที่ที่ตนมี 

๓.๔. เพ่ือแก้ปัญหาจํานวนเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบมีไม่เพียงพอ ผู้บริหาร 
ควรดําเนินการ 
๓.๔.๑. ประสานงานเพ่ือขอสนับสนุนกําลังพล โดยการเปิดอัตราสอบแข่งขันเข้ารับ

ราชการตํารวจสายงานประมวลผลเพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนอัตรากําลังที่ขาดและ
ตําแหน่งว่าง 

๓.๔.๒. เสนอผู้บริหารระดับสูงของ ตร. เพ่ือขอค่าตอบแทนเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ
สายงานประมวลผล 

  



๔๓ 

ผลที่อาจเกิดข้ึนหากตัดสินใจผิดพลาด หรือเลือกแนวทางการบริหารผิดพลาด 

 การตัดสินใจเลอืกแนวทางการบริหารที่ผิดพลาดอาจก่อให้เกิดผลกระทบการบริหารงานด้าน
อ่ืนและเกิดปัญหาในลักษณะลูกโซ่ อย่างไรก็ตาม ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดสามารถแบ่ง
ออกได้ ๓ กลุม่หลักคือ 
 ๑. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดด้านงานเทคนิค 
 ๒. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดด้านการติดต่อประสานงาน 
 ๓. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดด้านการบริหารบุคลากร 
โดยแต่ละกลุ่มสามารถสรุปใจความได้ดังน้ี 

๑. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดด้านงานเทคนิค 
๑.๑. ระบบไม่ถูกใช้งานเท่าที่ควร เน่ืองจากเครือข่ายสารสนเทศ ตร. มีการส่งผ่านข้อมูลที่จํากัด 

ทําให้การสืบค้นข้อมูลเกิดความล่าช้า ข้อมูลไม่ถูกใช้งานจริง เน่ืองจากความเบ่ือหน่ายต่อ
การใช้งานระบบ 

๑.๒. การเข้าสืบค้นข้อมูลของระบบ e-ADS บนเครือข่ายเสมือนส่วนตัวขององค์การตํารวจ
อาชญากรรมระหว่างประเทศ มีการกําจัดสิทธิการเข้าข้อมูลส่งผลให้หน่วยปฏิบัติไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้ และมีความล่าช้า และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่
สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลในระบบ e-ADS ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ ตร. ได้ ทําให้การ
เข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ยาก 

๑.๓. ข้อมูลรถหายและข้อมูลหนังสือเดินทางหายท่ีนําเข้าระบบ e-ADS ไม่เป็นปัจจุบัน 
เน่ืองจากเครื่องมือที่ใช้ในการนําเข้าข้อมูลล้าสมัย ต้องใช้เวลาและสูญเสียทรัพยากร
บุคคลาในการประมวลผลข้อมูลเพ่ือนําเข้าระบบ 

๑.๔. ไม่สามารถหาข้อยุติด้านเทคนิคหรือกระบวนการพัฒนาระบบที่เหมาะสมได้เน่ืองจาก
ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่คลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา และ/หรือ ผู้ที่
เก่ียวข้องกับระบบ 

๑.๕. การพิจารณาเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง บํารุงรักษา หรือใช้ซ้ําระบบคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเช่ือมโยงข้อมูล ไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๖. มีช่องโหว่งด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ส่งผลให้เกิดการร่ัวไหลของข้อมูล ระบบ
อาจถูกทําลาย หรือใช้เป็นเคร่ืองมือประกอบการกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร์ได้ 

๑.๗. ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาระบบรวมทั้งการบํารุงรักษาระบบไม่เพียงพอ 
ส่งผลให้ระบบอาจเกิดปัญหา ข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงและใช้งานจริงได้ 

 

 



๔๔ 

๒. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดด้านการติดต่อประสานงาน 
๒.๑. การพัฒนาและสนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศฯ มีความไม่

ชัดเจน เกิดข้อติดขัด ส่งผลให้ตํารวจผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานีตํารวจ ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน และอํานวยความยุติธรรม 

๒.๒. มีการใช้ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
เกิดการรั่วไหลของข้อมูล ผิด พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๓. ผลที่อาจเกิดขึ้นหากตัดสินใจผิดพลาดด้านการบริหารบุคลากร 
๓.๑. บุคลากรขาดองค์ความรู้ในการพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษาระบบ หรือบุคลากรมี

ความรู้ที่ล้าสมัยไม่สามารถปรับใช้เพ่ือให้ระบบเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอกในการดูแลรักษาระบบ 

๓.๒. งานที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเน่ืองจากขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๓.๓. จํานวนเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้งานด้านเทคนิค

ไม่มีการพัฒนา และปรับปรุงให้ดีขึ้น 
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ผนวก 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 

ตัวอย่างโปรแกรมการทํางานของระบบเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 

 

 



 
หน้าจอเข้าสู่ระบบของระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 

 
 

 
หน้าจอสืบค้นข้อมูลว่าจ้าง และเงินสมทบของผู้ประกันตน จากสํานักงานประกันสังคม 

ของระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 



 
 

หน้าจอผลการสืบค้นข้อมูลว่าจ้าง และเงินสมทบของผู้ประกันตน จากสํานักงานประกันสังคม 
ของระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 

 

 
 

หน้าจอผลการสืบค้นข้อมูลสถานประกอบการ จากสํานักงานประกันสังคม 
ของระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน



 
 

หน้าจอผลการสืบค้นข้อมูลประวัติประกันตนและข้อมูลสถานพยาบาลปัจจุบัน 
 จากสํานักงานประกันสังคม 

ของระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 
 

 
หน้าจอสืบค้นข้อมูลแรงงาน จากกระวงแรงงาน 

ของระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 



 
หน้าจอสืบค้นข้อมูลสทิธิประกันสุขภาพ จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ของระบบเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอก ๓ หน่วยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 

ตัวอย่างโปรแกรมการทํางานของระบบฐานข้อมูลสํานักงานตํารวจอาเซียน (e-ADS) 

 

 



 

 

หน้าจอสืบค้นรถหายของระบบ e-ADS 

 

หน้าจอสืบค้นข้อมูลบุคคลตามหมายจับของระบบ e-ADS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก 

สถิติแรงงานของสํานักบริการแรงงานต่างด้าว เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ประวัติผู้เขียนคู่มือ 

ชื่อ - นามสกุล พันตํารวจเอก มนตรี สีทอง 
สถานทีท่ํางานปัจจุบนั ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง อาคาร ๑๙ ช้ัน ๒ 
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑๐๓๓๐ 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง อาคาร ๑๙ ช้ัน ๒ 
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑๐๓๓๐ 
ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
  - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   โรงเรียนนายร้อยตํารวจ รุ่น ๓๘ 
  - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
   สถาบันราชภัฏพระนคร 
  - นิติศาสตรบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
 ระดับปริญญาโท 
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประสบการณใ์นการทาํงาน 
 - พ.ศ.๒๕๒๘ - พ.ศ.๒๕๓๓ ดํารงตําแหน่ง รองสารวัตรสอบสวน  
 สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
 - พ.ศ.๒๕๓๓ - พ.ศ.๒๕๓๕ ดํารงตําแหน่ง รองสารวัตรปกครองป้องกัน  
 สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 - พ.ศ.๒๕๓๕ - พ.ศ.๒๕๔๐ ดํารงตําแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย งานปกครอง ๑ 
 กองกํากับการ ๔ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
 - พ.ศ.๒๕๔๐ - พ.ศ.๒๕๔๑ ดํารงตําแหน่ง สารวัตรปกครองป้องกัน  
 สถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ 
 - พ.ศ.๒๕๔๑ - พ.ศ.๒๕๔๓ ดํารงตําแหน่ง รองผู้กํากับการ ๑  
 กองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
 - พ.ศ.๒๕๔๔ - พ.ศ.๒๕๔๗ ดํารงตําแหน่ง รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม  
 สถานีตํารวจนครบาลบางพลัด กองบัญชาการตํารวจนครบาล ๗ 
 - พ.ศ.๒๕๔๗ - พ.ศ.๒๕๔๘ ดํารงตําแหน่ง รองผู้กํากับการ ๒  
 กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน 
 - พ.ศ.๒๕๔๘ - พ.ศ.๒๕๔๙ ดํารงตําแหน่ง รองผู้กํากับการ ๓  
 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดน



 - พ.ศ.๒๕๔๙ - พ.ศ.๒๕๕๐ ดํารงตําแหน่ง รองผู้กํากับการ (ทนท.นรพ.กอ.รมน.)  
 กําลังพล 
 - พ.ศ.๒๕๕๐ - พ.ศ.๒๕๕๑ ดํารงตําแหน่ง รองผู้กํากับการ ๒  
 กองบังคับการตํารวจปฏิบัติการพิเศษ 
 - พ.ศ.๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๒ ดํารงตําแหน่ง รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม 
 สถานีตํารวจนครบาลสามเสน กองบังคับการตํารวจนครบาล ๑ 
 - พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๕๔ ดํารงตําแหน่ง ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ ๑๐ 
 กองบังคับการอํานวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนใต้ 
 - พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๕ ดํารงตําแหน่ง ผู้กํากับการกลุ่มงานบริหารจัดการระบบ
 ฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง 
 - พ.ศ.๒๕๕๕ - ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่ง รองผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง 

ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี) 


	คู่มือการบริหารงาน
	ผนวก_สถิติแรงงาน1
	คู่มือการบริหารงาน

