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ภาคผนวก จ 
การออกแบบโครงรูประบบคอมพิวเตอร 
และระบบเครือขายการสื่อสารขอมูล 

 
 ในบทนี้จะกลาวถึงการออกแบบทางความคิด(Conceptual Design) ในการจัดโครงรูป
ระบบคอมพิวเตอร และระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภท โดยการจัดแยกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระยะความพรอมใน 4 ระดับคือระดับ
เตรียมการ เร่ิมตน ปานกลาง และระดับความพรอมสูง ตามคุณลักษณะความพรอมดังกลาว
 เปาหมายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะ
เตรียมพรอมก็เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถใชคอมพิวเตอรสําหรับงานสวนบุคคล
และสามารถเชื่อมโยงกับสวนกลางผานอินเตอรเน็ต  เปาหมายสําหรับระยะเริ่มตนตองการให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีการจัดตั้งเครือขายเชื่อมโยงหนวยงานภายในใหสามารถใชขอมูล
สารสนเทศรวมกันได   ในระดับปานกลางมีเปาหมายพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
เครือขายภายในและมีคอมพิวเตอรเซิรฟเวอรใหบริการดานฐานขอมูล ในระดับสูงจะมีเซิรฟเวอร
สําหรับใหบริการเมลเพิ่มข้ึน  สรุปเปาหมายของการพัฒนาตามระดับความพรอมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะเปนดังตารางที่ จ.1 สําหรับรายละเอียดการออกแบบจะนําเสนอในหัวขอ
ตอไป 
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 ระดับเตรียมพรอม ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
เปาหมาย  ใชบริการ Web Server จาก Web 

Hosting หรือ Free Web Site 
 ใชบริการ Mail Server จาก Free Web-

based Mail Server 
 มีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ใน
จํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ใชงานในแตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับ
อุ ป ก รณ ค อ มพิ ว เ ต อ ร ข อ ง แ ต ล ะ
หนวยงาน 

 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการ
ใชงาน 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเครือขาย ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสามารถรองรับการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการ
ดานแฟมขอมูล  สําหรับใหบริการงาน
ตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานใน
แตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับ
อุ ป ก รณ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง แ ต ล ะ
หนวยงาน 

 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการ
ใชงาน 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขาย

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเครือขาย ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมสามารถรองรับการทํางานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานขอมูล ที่สามารถตอบสนองการ
เขาถึงขอมูลและการใชขอมูลรวมกัน 
รวมทั้งมีระบบการสํารองขอมูลเพื่อ
ปองกันความเสียหายของขอมูลที่อาจ
เกิดขึ้น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการ
ดานแฟมขอมูล  สําหรับใหบริการงาน
ตางๆ 

 มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนที่
เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานใน
แตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการใช งานรวมกับ
อุ ป ก รณ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง แ ต ล ะ

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเครือขายที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานขอมูลที่ตอบสนองการเขาถึง
ขอมูลรวมกัน รวมทั้งมีระบบการสํารอง
ขอมูลเพื่อปองกันความเสียหายของ
ขอมูลที่อาจเกิดขึ้น 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการ
ทางดานเว็บ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการ
ดานแฟมขอมูลสําหรับงานใหบริการ
ตางๆ 

 มีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ใน
จํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใช
งานในแตละหนวยงาน 

 มีอุปกรณประกอบที่ เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพตอการใช งานร วมกับ
อุปกรณคอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 

 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการ
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 ระดับเตรียมพรอม ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
ที่มีประมิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

หนวยงาน 
 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการ
ใชงาน 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บ
ขอมูลที่เหมาะสม 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขาย
ที่มีประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

ใชงาน 
 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่เหมาะสม 

 มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและ
วิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายที่
มีประสิทธิภาพ 

 มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ 

ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
ฮารดแวร 

 Client 
 Printer 
 Scanner 
 LCD Projector 

 Server(Network, Mail, Web, File) 
 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scaner 
 LCD Projector 

 Server(Network,Mail,Database, 
Web, File, Print) 

 Client 
 Notebook 
 Printer 

 Scanner 
 LCD Projector 

 Server( Network,Mail,Database,Web,
File,printer) 

 Client 
 Notebook 
 Printer 
 Scaner 
 LCD Projector 

ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร 
ซอฟตแวร 

Operating System  
ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Filewall Software 
 Mail Server Software 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Filewall Software 
 Mail Sever Software 

 Operating System 
 NAT Server Software 
 DHCP Server Software 
 Firewall Software 
 Mail Server Software 
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 ระดับเตรียมพรอม ระดับเริ่มตน ระดับกลาง ระดับสูง  
 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 Database Management System  
Software 
Web Server Softsoft 
File Server Software 
ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

 Database Management System 
Software 

 Web Server Software 
 File Server Software 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับ Client 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 

ระบบเครือขาย  Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

 Modem 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

 โมเด็ม 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 

 โมเด็ม 
 UPS 
 Switch 
 อุปกรณสายสัญญาณ 
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จ.1    การออกแบบโครงรปูระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลของ 
องคกรปกครองสวนซ่ึงมีความพรอมในระดับสูง 

 
จ.1.1   การออกแบบโครงรูประบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมี

ความพรอมในระดับสูง 
 

 เปาหมายของระบบคอมพิวเตอร  
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงคภายใต

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองจัดตั้งระบบคอมพิวเตอรให
มีประสิทธิภาพภายใตเปาหมายดังนี้ 

• มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการทางดานเครือขาย (Network Server) ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม สามารถรองรับการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

• มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail 
Server)  

• มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานฐานขอมูล (Database Server) ที่
สามารถตอบสนองการเขาถึงขอมูลรวมกัน รวมทั้งมีระบบการสํารองขอมูลเพื่อ
ปองกันความเสียหายของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น 

• มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานเว็บ (Web Server)  
• มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล (File Server) สําหรับงาน

ใหบริการตางๆ 
• มีเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) ในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงาน

ในแตละหนวยงาน 
• มีอุปกรณประกอบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับอุปกรณ

คอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 
• มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน 
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• มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บฐานขอมูลที่เหมาะสม  
• มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายที่มี

ประสิทธิภาพ 
• มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความปลอดภัยของระบบ 
 

 ระบบคอมพิวเตอร 
• เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
ทําหนาที่บริการงานและขอมูลตางๆ ใหแกเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ภายในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นผานระบบเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ประกอบดวย (แสดงดังรูปที่ จ.1) 
 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานเครือขาย (Network Server) 
 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานระบบจดหมายอิเล ็คทรอนิกส (Mail 
Server) 
 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานฐานขอมูล (Database Server) 
 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานเว็บ (Web Server) 
 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล (File Server) 
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รูปที่ จ.1 เครื่องคอมพวิเตอรแมขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึง่มีความพรอมในระดับสูง 

 
 คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เปนเครื่องที่มีสมรรถนะการทํางานในระดับสูง
สามารถรองรับการใชงานที่ตองการสมรรถนะในการประมวลผลสูง และขอมูลจํานวนมากจึงควรที่
จะมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้ 
 หนวยประมวลผลที่มีลักษณะของชุดคําสั่งแบบ RISC (Reduced Instruction Set 
Computer) และมีสถาปตยกรรมแบบ 32 bit หรือ 64 bit ซึ่งจะมีผลทําใหปริมาณงานตอหนวย
เวลาสูง (Throughput)   
 หนวยความจําแคชจํานวนมากพอที่จะรองรับปริมาณขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ซึ่งมีปริมาณมากไดดี หนวยความจําแคชควรมีความจุไมตํ่ากวา 2 MB เพื่อที่จะสามารถรองรับกับ
ความจุของหนวยความจําหลักไดอยางเหมาะสม 
 จานแมเหล็กสําหรับเก็บขอมูลควรเชื่อมตอดวยมาตรฐาน Serial ATA  หรือดีกวาซึ่งจะทํา
ใหการสงผานขอมูลไมเปนไปภาระของหนวยประมวลผลหลัก 
 ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายควรจะเปนระบบปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพ
สูงรวมทั้งมีความสามารถในการบริหารการดําเนินงานและทรัพยากรของระบบ (Process 
Management, Resource Management) ที่ดีและเหมาะสม 
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 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client)  
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายซึ่งกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ทําหนาที่สนับสนุนงานตาม

ภารกิจหลักของหนวยงานยอยนั้นๆ ผานทางระบบงานสารสนเทศของแตละหนวยงานยอยซึ่ง
เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ อีกทั้งยังสามารถใชในงานธุรการตางๆ
ได เชน งานเอกสาร สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส สเปรดชีท เปนตน  

 
 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook Computer)  

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสาํหรับนําไปใชงานนอกสถานที ่สามารถใชในงานธุรการ
ตางๆได เชน งานเอกสาร สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส สเปรดชีท เปนตน 

 
• เครื่องพิมพ (Printer) 
เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) และ เครื่องพิมพแบบดอทเมตริก (Dot Metrix 
Printer)  
 
• เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 

 
• เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) 

 
 ซอฟตแวร (Software) 
ซอฟตแวรที่ใชในการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปนประเภทดังนี้ 

 ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
 ซอฟตแวรเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ไดแก 

- ซอฟตแวรสําหรับสรางเครือขายภายใน (NAT Server Software) 
- ซอฟตแวรสําหรับต้ังคาของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (DHCP Server Software) 
- ซอฟตแวรสําหรับการกรองขอมูลในระบบเครือขาย (Firewall Software) 
- ซอฟตแวรสําหรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Server Software) 
- ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System Software) 
- ซอฟตแวรระบบบริการทางดานเว็บ (Web Server Software) 
- ซอฟตแวรระบบบริการดานแฟมขอมูล (File Server Software) 

 ซอฟตแวรสําเร็จรูปมาตรฐานสําหรับใชงานบนคอมพิวเตอรลูกขาย 
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 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 
 

จ.1.2  การออกแบบระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมี 
ความพรอมในระดับสูง 

 
 เปาหมายของระบบเครือขายการสื่อสารขอมลู 

การออกแบบระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตอง
พิจารณาปจจัยหลายประการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชระบบเครือขาย และให
สามารถรองรับความตองการในการใชงานของทุกหนวยงาน ดังนั้นการออกแบบระบบเครือขายจะ
พิจารณาจาก 
 โครงรูประบบเครือขายจะตองมีโครงรูปที่มีความเร็วเหมาะสมตอการใชงานรองรับการใช
งานทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ระบบเครือขายจะตองมีเสถียรภาพการทํางาน มีความคงทนสูง 
 การเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหกับระบบเครือขายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถเชื่อมโยงไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานสวนกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ความปลอดภัยของระบบเครือขายสามารถปองกันการบุกรุก และปองกันความเสียหาย
ของขอมูลจากบุคคลภายนอกได 
 การบริหารจัดการระบบเครือขาย การดูแล การบํารุงรักษา ตองทําไดงาย และใช
งบประมาณต่ํา 
 

 โครงรูปเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงรูปเครือขายทองถิ่นลักษณะโครงสรางของเครือขายเปนรูปดาว (Star) งายตอการ

บริหารจัดการ และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได ดังแสดงในรูปที่ จ.2 
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รูปที่ จ.2 โครงรูปเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ซึ่งมีความพรอมในระดับสูง 
   

 ความเรว็การสื่อสารขอมลูระบบเครือขายภายใน 
ความเร็วในการสื่อสารขอมูล ควรมีความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps เนื่องจากเปนความเร็ว

มาตรฐานขั้นต่ําที่เหมาะสมตอการใชงาน 
 

 การเชื่อมตอสูระบบอินเตอรเน็ต (Internet) 
เชื่อมตอสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี ADSL หรือสายเชา (Leased 

Line) ในการเชื่อมตอไปยังผูใหบริการในจังหวัด (Local ISP) 
 

 การเชื่อมตอสูระบบเครือขายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
เชื่อมตอผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยีเครือขายสวนตัวเสมือน หรือ 

Virtual Private Network (VPN) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศมีสถาปตยกรรมแบบ Client Server 
และใชเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศมีสถาปตยกรรมแบบ 
Web-based 
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 การบรหิารจดัการเครือขาย 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูจัดสรรชองสัญญาณใหกับหนวยงานยอยแตละ
หนวยงานตามความเหมาะสม ควบคุมการเชื่อมตออุปกรณสวิทช (Switch) 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีเจาหนาที่ซึ่งสามารถดูแลระบบเครือขายในเบื้องตนได 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตรวจสอบดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายให
สามารถใชงานอยูไดตลอดเวลา 

 
ความปลอดภัยของระบบเครือขาย 
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประกอบดวย 
การใชระบบเครือขายสวนตัวเสมือนบนเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อเขารหัสขอมูลที่มีสงผาน

ระบบสารสนเทศที่มีสถาปตยกรรมแบบ Client-Server เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูล
โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีการสื่อสารระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานสวนกลาง 

การใชเทคโนโลยี Secure Socket Layer เพื่อเขารหัสขอมูลที่มีการสงผานระบบ
สารสนเทศที่มีสถาปตยกรรมแบบ Web-based เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูลที่มีการสื่อสาร
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานสวนกลาง 

ระบบการกรองขอมูลในระบบเครือขาย เพื่อกําหนดสิทธิในการใชงานชองสัญญาณของ
ระบบเครือขาย 

ซอฟตแวรปองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส และควร
มีการปรับปรุงซอฟตแวรปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อปองกันการถูกรบกวน 

 
 อุปกรณเครอืขาย 

อุปกรณและคุณสมบัติของอุปกรณเครือขายมีดังนี ้
 โมเด็ม (Modem) เพื่อการเชือ่มตอขาสูระบบอินเตอรเนต็ผานทางเทคโนโลย ีADSL หรือ
สายเชา  
 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เพื่อสํารองและรักษาระดับแรงดันไฟฟามีขนาด 10 KVA แบบ
หนึง่เฟสโดยอปุกรณเหลานีจ้ะประกอบดวย ชุด Rectifier, Inverter, Charger, แบตเตอรี่  
 อุปกรณสายสญัญาณ ใชสัญญาณ UTP CAT5E สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณภายใน
อาคารและระหวางชัน้ และมีการติดตั้งทีถู่กตองตามมาตรฐาน 
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 Switch ภายในอาคารตองมพีอรต 100Base-TX จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต และพอรต 
1000Base-SX หรือ 1000 Base-LX ไมนอยกวา 1 พอรต 
 
จ.2   การออกแบบโครงรปูระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมีความพรอมในระดบัปานกลาง 
 
จ.2.1  การออกแบบโครงรูประบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมีความ
พรอมระดับปานกลาง 
 

เปาหมายของระบบคอมพิวเตอร 
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงคภายใต

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร
ใหมีประสิทธิภาพภายใตเปาหมายดังนี้ 

มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานเครือขาย (Network Server) ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถรองรับการทํางานขององคืกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail 
Server)  
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานขอมูล (Datsbase Server) ที่สามารถ
ตอบสนองการเขาถึงขอมูลและการใชขอมูลรวมกัน รวมทั้งมีระบบการสํารองขอมูล
เพื่อปองกันความเสียหายของขอมูลที่อาจเกิดขึ้น 
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการดานเว็บ (Web Server)  
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล (File Server) สําหรับใหบริการ
งานตางๆ 
มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานในแตละ
หนวยงาน 
มีอุปกรณประกอบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 
มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน 
มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนระบบจัดเก็บขอมูลที่เหมาะสม 
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มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายที่มี
ประสิทธิภาพ 
มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความปลอดภัยของระบบ 

 
ระบบคอมพิวเตอร 
• เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
ทําหนาที่บริการงานและขอมูลตางๆ ใหแกเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ภายในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นผานระบบเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ประกอบดวย (ดังแสดงในรูปที่ จ.3)  

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการดานเครือขาย (Network Server) 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail 

Server) 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานฐานขอมูล (Database Server) 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานเว็บ (Web Server) 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล (File Server) 
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รูปที่ จ.3 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีความพรอมระดบัปานกลาง 

 
 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย คือ เปนเครื่องมือที่มีสมรรถนะการทํางานใน
ระดับสูงสามารถรองรับการใชงานที่ตองการสมรรถนะในการประมวลผลสูง และขอมูลจํานวนมาก
จึงควรจะมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้ 
 

- หนวยประมวลผลที่มีลักษณะของชุดคําสั่งแบบ RISC (Reduce Instrutin Set 
Computer) และมีสถาปตยกรรมแบบ 32 bit หรือ 64 ซึ่งจะมีผลทําใหปริมาณ
งานตอหนวยเวลาสูง (Throughput)   

- หนวยความจําแคชจํานวนมากพอที่จะรองรับปริมาณขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายซึ่งมีปริมาณมากไดดี หนวยความจําแคชควรมีความจุไมตํ่ากวา 2 MB 
เพื่อที่จะสามารถรองรับกับความจุของหนวยความจําหลักไดอยางเหมาะสม 

- จานแมเหล็กสําหรับเก็บขอมูลควรเชื่อมตอดวยมาตรฐาน Serial ATA  หรือดีกวา
ซึ่งจะทําใหการสงผานขอมูลไมเปนไปภาระของหนวยประมวลผลหลัก 



 

 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                                           ภาคผนวก จ -  15 

สถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายควรจะเปนระบบปฏิบัติการที่มี
เสถียรภาพสูงรวมทั้งมีความสามารถในการบริหารการดําเนินงานและทรัพยากร
ของระบบ (Process Management, Resource Management) ที่ดีและ
เหมาะสม 

 
 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client)  

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายซึ่งกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ทําหนาที่สนับสนุนงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานยอยนั้นๆ ผานทางระบบงานสารสนเทศของแตละหนวยงานยอยซึ่ง
เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ อีกทั้งยังสามารถใชในงานธุรการตางๆ
ได เชน งานเอกสาร สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส สเปรดชีท เปนตน  

 
 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook Computer)  

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสาํหรับนําไปใชงานนอกสถานที ่สามารถใชในงานธุรการ
ตางๆได เชน งานเอกสาร สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส สเปรดชีท เปนตน 

 
• เครื่องพิมพ (Printer) 
เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) และ เครื่องพิมพแบบดอทเมตริก (Dot Metrix 
Printer)  
 
• เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 

 
• เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) 

 
 ซอฟตแวร (Software) 
ซอฟตแวรที่ใชในการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปนประเภทดังนี้ 

 ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
 ซอฟตแวรเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ไดแก 

- ซอฟตแวรสําหรับสรางเครือขายภายใน (NAT Server Software) 
- ซอฟตแวรสําหรับต้ังคาของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (DHCP Server Software) 
- ซอฟตแวรสําหรับการกรองขอมูลในระบบเครือขาย (Firewall Software) 
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- ซอฟตแวรสําหรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Server Software) 
- ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System Software) 
- ซอฟตแวรระบบบริการทางดานเว็บ (Web Server Software) 
- ซอฟตแวรระบบบริการดานแฟมขอมูล (File Server Software) 

 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปมาตรฐานสําหรับใชงานบนคอมพิวเตอรลูกขาย 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 
 
จ.2.2  การออกแบบระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงมี
ความพรอมระดับปานกลาง 
 
 เปาหมายของระบบเครือขายการสื่อสารขอมลู 

การออกแบบระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตอง
พิจารณาปจจัยหลายประการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชระบบเครือขาย และให
สามารถรองรับความตองการในการใชงานของทุกหนวยงาน ดังนั้นการออกแบบระบบเครือขายจะ
พิจารณาจาก 
 โครงรูประบบเครือขายจะตองมีโครงรูปที่มีความเร็วเหมาะสมตอการใชงานรองรับการใช
งานทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ระบบเครือขายจะตองมีเสถียรภาพการทํางาน มีความคงทนสูง 
 การเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหกับระบบเครือขายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถเชื่อมโยงไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานสวนกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 ความปลอดภัยของระบบเครือขายสามารถปองกันการบุกรุก และปองกันความเสียหาย
ของขอมูลจากบุคคลภายนอกได 
 การบริหารจัดการระบบเครือขาย การดูแล การบํารุงรักษา ตองทําไดงาย และใช
งบประมาณต่ํา 
 
 
 

 โครงรูปเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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โครงรูปเครือขายทองถิ่นลักษณะโครงสรางของเครือขายเปนรูปดาว (Star) งายตอการ
บริหารจัดการ และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได ดังแสดงในรูปที่ จ.4 
 
 

 
 

รูปที่ จ.4 โครงรูปเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ซึ่งมีความพรอมระดับปานกลาง 
 

 ความเรว็การสื่อสารขอมลูระบบเครือขายภายใน 
ความเร็วในการสื่อสารขอมูล ควรมีความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps เนื่องจากเปนความเร็ว

มาตรฐานขั้นต่ําที่เหมาะสมตอการใชงาน 
 

 การเชื่อมตอสูระบบอินเตอรเน็ต (Internet) 
เชื่อมตอสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี ADSL หรือโมเด็ม (Modem) ใน

การเชื่อมตอไปยังผูใหบริการในจังหวัด (Local ISP) 
 
 

 การเชื่อมตอสูระบบเครือขายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
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เชื่อมตอผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยีเครือขายสวนตัวเสมือน หรือ 
Virtual Private Network (VPN) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศมีสถาปตยกรรมแบบ Client Server 
และใชเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศมีสถาปตยกรรมแบบ 
Web-based 

 
 การบรหิารจดัการเครือขาย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูจัดสรรชองสัญญาณใหกับหนวยงานยอยแตละ
หนวยงานตามความเหมาะสม ควบคุมการเชื่อมตออุปกรณสวิทช (Switch) 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีเจาหนาที่ซึ่งสามารถดูแลระบบเครือขายในเบื้องตนได 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตรวจสอบดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายให
สามารถใชงานอยูไดตลอดเวลา 

 
 ความปลอดภัยของระบบเครือขาย 

รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประกอบดวย 

การใชระบบเครือขายสวนตัวเสมือนบนเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อเขารหัสขอมูลที่มีสงผาน
ระบบสารสนเทศที่มีสถาปตยกรรมแบบ Client-Server เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูล
โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีการสื่อสารระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานสวนกลาง 

การใชเทคโนโลยี Secure Socket Layer เพื่อเขารหัสขอมูลที่มีการสงผานระบบ
สารสนเทศที่มีสถาปตยกรรมแบบ Web-based เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูลที่มีการสื่อสาร
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานสวนกลาง 

ระบบการกรองขอมูลในระบบเครือขาย เพื่อกําหนดสิทธิในการใชงานชองสัญญาณของ
ระบบเครือขาย 

ซอฟตแวรปองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส และควร
มีการปรับปรงซอฟตแวรปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อปองกันการถูกรบกวน 

 อุปกรณเครอืขาย 
อุปกรณและคุณสมบัติของอุปกรณเครือขายมีดังนี ้

 โมเด็ม (Modem) เพื่อการเชือ่มตอขาสูระบบอินเตอรเนต็ผานทางเทคโนโลย ีADSL หรือ
โมเด็ม  
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 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เพื่อสํารองและรักษาระดับแรงดันไฟฟามีขนาด 5 KVA แบบ
หนึง่เฟสโดยอปุกรณเหลานีจ้ะประกอบดวย ชุด Rectifier, Inverter, Charger, แบตเตอรี่  
 อุปกรณสายสญัญาณ ใชสัญญาณ UTP CAT5E สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณภายใน
อาคารและระหวางชัน้ และมีการติดตั้งทีถู่กตองตามมาตรฐาน 
 Switch ภายในอาคารตองมพีอรต 100Base-TX จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต และพอรต 
1000Base-SX หรือ 1000 Base-LX ไมนอยกวา 1 พอรต 
 
 
จ.3  การออกแบบโครงรปูระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะเริม่ตน 
 
จ.3.1  การออกแบบโครงรูประบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะ
เริ่มตน 

เปาหมายของระบบคอมพิวเตอร 
เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงคภายใต

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น จําเปนตองจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร
ใหมีประสิทธิภาพภายใตเปาหมายดังนี้ 

มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานเครือขาย (Network Server) ที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมสามารถรองรับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail 
Server)  
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการดานเว็บ (Web Server)  
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล (Fle Server) สําหรับใหบริการ
งานตางๆ 
มีเครื่องลูกขาย (Client) ในจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานในแตละ
หนวยงาน 
มีอุปกรณประกอบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 
มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน 
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มีซอฟตแวรที่ทําหนาที่ตรวจสอบและวิเคราะหการทํางานของระบบเครือขายทีม่ปีระมิ
ทธิภาพ 
มีซอฟตแวรที่เหมาะสําหรับรักษาความปลอดภัยของระบบ 

 
ระบบคอมพิวเตอร 
• เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
ทําหนาที่บริการงานและขอมูลตางๆ ใหแกเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ภายในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นผานระบบเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ประกอบดวย (ดังแสดงในรูปที่ จ.5)  

- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการดานเครือขาย (Network Server) 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail 

Server) 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่ใหบริการทางดานเว็บ (Web Server) 
- เครื่องคอมพิวเตอรแมขายใหบริการดานแฟมขอมูล (File Server) 

 
 

 
รูปที่ จ.5 เครื่องคอมพวิเตอรแมขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในระยะเริ่มตน 

 
 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย คือ เปนเครื่องมือที่มีสมรรถนะการทํางานใน
ระดับสูงสามารถรองรับการใชงานที่ตองการสมรรถนะในการประมวลผลสูง และขอมูลจํานวนมาก
จึงควรจะมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้ 
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- หนวยประมวลผลที่มีลักษณะของชุดคําสั่งแบบ RISC (Reduce Instrutin Set 
Computer) และมีสถาปตยกรรมแบบ 32 bit หรือ 64 ซึ่งจะมีผลทําใหปริมาณ
งานตอหนวยเวลาสูง (Throughput)   

- หนวยความจําแคชจํานวนมากพอที่จะรองรับปริมาณขอมูลในเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายซึ่งมีปริมาณมากไดดี หนวยความจําแคชควรมีความจุไมตํ่ากวา 2 MB 
เพื่อที่จะสามารถรองรับกับความจุของหนวยความจําหลักไดอยางเหมาะสม 

- จานแมเหล็กสําหรับเก็บขอมูลควรเชื่อมตอดวยมาตรฐาน Serial ATA  หรือดีกวา
ซึ่งจะทําใหการสงผานขอมูลไมเปนไปภาระของหนวยประมวลผลหลัก 

- ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรแมขายควรจะเปนระบบปฏิบัติการที่มี
เสถียรภาพสูงรวมทั้งมีความสามารถในการบริหารการดําเนินงานและทรัพยากร
ของระบบ (Process Management, Resource Management) ที่ดีและ
เหมาะสม 

 
 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client)  

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายซึ่งกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ทําหนาที่สนับสนุนงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานยอยนั้นๆ ผานทางระบบงานสารสนเทศของแตละหนวยงานยอยซึ่ง
เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ อีกทั้งยังสามารถใชในงานธุรการตางๆ
ได เชน งานเอกสาร สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส สเปรดชีท เปนตน  

 
 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook Computer)  

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพาสาํหรับนําไปใชงานนอกสถานที ่สามารถใชในงานธุรการ
ตางๆได เชน งานเอกสาร สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส สเปรดชีท เปนตน 

 
• เครื่องพิมพ (Printer) 
เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) และ เครื่องพิมพแบบดอทเมตริก (Dot Metrix 

Printer)  
• เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 

 
• เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) 
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 ซอฟตแวร (Software) 
ซอฟตแวรที่ใชในการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปนประเภทดังนี้ 

 ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
 ซอฟตแวรเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ไดแก 

- ซอฟตแวรสําหรับสรางเครือขายภายใน (NAT Server Software) 
- ซอฟตแวรสําหรับต้ังคาของเครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (DHCP Server Software) 
- ซอฟตแวรสําหรับการกรองขอมูลในระบบเครือขาย (Firewall Software) 
- ซอฟตแวรสําหรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Mail Server Software) 
- ซอฟตแวรระบบบริการทางดานเว็บ (Web Server Software) 
- ซอฟตแวรระบบบริการดานแฟมขอมูล (File Server Software) 

 
 ซอฟตแวรสําเร็จรูปมาตรฐานสําหรับใชงานบนคอมพิวเตอรลูกขาย 
 ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 
 
 
จ.3.2  การออกแบบระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระยะเริ่มตน 
 
 เปาหมายของระบบเครือขายการสื่อสารขอมลู 

การออกแบบระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตอง
พิจารณาปจจัยหลายประการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชระบบเครือขาย และให
สามารถรองรับความตองการในการใชงานของทุกหนวยงาน ดังนั้นการออกแบบระบบเครือขายจะ
พิจารณาจาก 
 โครงรูประบบเครือขายจะตองมีโครงรูปที่มีความเร็วเหมาะสมตอการใชงานรองรับการใช
งานทั้งในปจจุบันและอนาคต 
 ระบบเครือขายจะตองมีเสถียรภาพการทํางาน มีความคงทนสูง 
 การเชื่อมตอกับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหกับระบบเครือขายขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถเชื่อมโยงไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานสวนกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 ความปลอดภัยของระบบเครือขายสามารถปองกันการบุกรุก และปองกันความเสียหาย
ของขอมูลจากบุคคลภายนอกได 
 การบริหารจัดการระบบเครือขาย การดูแล การบํารุงรักษา ตองทําไดงาย และใช
งบประมาณต่ํา 
 

 โครงรูปเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงรูปเครือขายทองถิ่นลักษณะโครงสรางของเครือขายเปนรูปดาว (Star) งายตอการ

บริหารจัดการ และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได ดังแสดงในรูปที่ 5.6 
 
 

 
 

รูปที่ จ.6 โครงรูปเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในระยะเริ่มตน 
 

 ความเรว็การสื่อสารขอมลูระบบเครือขายภายใน 
ความเร็วในการสื่อสารขอมูล ควรมีความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps เนื่องจากเปนความเร็ว

มาตรฐานขั้นต่ําที่เหมาะสมตอการใชงาน 
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 การเชื่อมตอสูระบบอินเตอรเน็ต (Internet) 

เชื่อมตอสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ตโดยใชเทคโนโลยี ADSL หรือโมเด็ม (Modem) ใน
การเชื่อมตอไปยังผูใหบริการในจังหวัด (Local ISP) 

 
 การเชื่อมตอสูระบบเครือขายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
เชื่อมตอผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยีเครือขายสวนตัวเสมือน หรือ 

Virtual Private Network (VPN) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศมีสถาปตยกรรมแบบ Client Server 
และใชเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศมีสถาปตยกรรมแบบ 
Web-based 

 
 การบรหิารจดัการเครือขาย 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูจัดสรรชองสัญญาณใหกับหนวยงานยอยแตละ
หนวยงานตามความเหมาะสม ควบคุมการเชื่อมตออุปกรณสวิทช (Switch) 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีเจาหนาที่ซึ่งสามารถดูแลระบบเครือขายในเบื้องตนได 
 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตรวจสอบดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายให
สามารถใชงานอยูไดตลอดเวลา 

 
ความปลอดภัยของระบบเครือขาย 
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประกอบดวย 
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การใชระบบเครือขายสวนตัวเสมือนบนเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อเขารหัสขอมูลที่มีสงผาน
ระบบสารสนเทศที่มีสถาปตยกรรมแบบ Client-Server เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูล
โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีการสื่อสารระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานสวนกลาง 

การใชเทคโนโลยี Secure Socket Layer เพื่อเขารหัสขอมูลที่มีการสงผานระบบ
สารสนเทศที่มีสถาปตยกรรมแบบ Web-based เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูลที่มีการสื่อสาร
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานสวนกลาง 

ระบบการกรองขอมูลในระบบเครือขาย เพื่อกําหนดสิทธิในการใชงานชองสัญญาณของ
ระบบเครือขาย 

ซอฟตแวรปองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการติดตั้งซอฟตแวรปองกันไวรัส และควร
มีการปรับปรุงซอฟตแวรปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อปองกันการถูกรบกวน 

 
 อุปกรณเครอืขาย 

อุปกรณและคุณสมบัติของอุปกรณเครือขายมีดังนี ้
 โมเด็ม (Modem) เพื่อการเชือ่มตอเขาสูระบบอินเตอรเนต็ผานทางเทคโนโลย ีADSL หรือ
โมเด็ม  
 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เพื่อสํารองและรักษาระดับแรงดันไฟฟามีขนาด 5 KVA แบบ
หนึง่เฟสโดยอปุกรณเหลานีจ้ะประกอบดวย ชุด Rectifier, Inverter, Charger, แบตเตอรี่  
 อุปกรณสายสญัญาณ ใชสัญญาณ UTP CAT5E สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณภายใน
อาคารและระหวางชัน้ และมีการติดตั้งทีถู่กตองตามมาตรฐาน 
 Switch ภายในอาคารตองมพีอรต 100Base-TX จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต และพอรต 
1000Base-SX หรือ 1000 Base-LX ไมนอยกวา 1 พอรต 
 
 
จ.3  การออกแบบโครงรปูระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในระดับเตรียมการ 

 
จ.3.1   การออกแบบโครงรูประบบคอมพิวเตอรขององคกรปกรองสวนทองถิ่นในระดับ
เตรียมการ 
 เปาหมายของระบบคอมพิวเตอร 
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เพื่อใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบรรลุวัตถุประสงคภายใต
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศองคกรปกครองสวนทองถิน่จําเปนตองจัดตั้งระบบคอมพิวเตอรให
มีประสิทธิภาพภายใตเปาหมายดังนี ้
 ใชบริการ Web Server จาก Web Hosting หรือ Free Web Site  
 ใชบริการ Mail Server จาก Free Web-based Mail Server  
 มีเครื่องคอมพวิเตอรลูกขาย (Client) ในจํานวนทีเ่พียงพอและเหมาะสมกับการใชงานใน
แตละหนวยงาน 
 มีอุปกรณประกอบที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตอการใชงานรวมกบัอุปกรณ
คอมพิวเตอรของแตละหนวยงาน 
 มีซอฟตแวรที่ใชเปนระบบปฏิบัติการที่ทนัสมัยและมีประสิทธิภาพ งายตอการใชงาน 
 ระบบคอมพิวเตอร 
 เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client)  

เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายซึ่งกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ทําหนาที่สนับสนุนงานตาม
ภารกิจหลักของหนวยงานยอยนั้นๆ ผานทางระบบงานสารสนเทศของแตละหนวยงานยอยซึ่ง
เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลที่เครื่องคอมพิวเตอรใหบริการ อีกทั้งยังสามารถใชในงานธุรการตางๆ
ได เชน งานเอกสาร สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส สเปรดชีท เปนตน  

 
• เครื่องพิมพ (Printer) 
เครื่องพิมพแบบเลเซอร (Laser Printer) และ เครื่องพิมพแบบดอทเมตริก (Dot Metrix 

Printer)  
 
• เครื่องสแกนเนอร (Scanner) 
 
• เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) 
 
 

 ซอฟตแวร (Software) 
ซอฟตแวรที่ใชในการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร แบงออกเปนประเภทดังนี ้
• ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (Operating System) 
• ซอฟตแวรสําเร็จรูปมาตรฐานสําหรับใชงานคอมพวิเตอรลูกขาย 
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• ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะทาง 
 

5.3.2 การออกแบบระบบเครือขายการสื่อสารขอมลูขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ระดับเตรียมการ 

 
 เปาหมายของระบบเครือขายการสื่อสารขอมลู 
การออกแบบระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิน่จาํเปนตอง

พิจารณาปจจยัหลายประการ เพื่อกอใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงานระบบเครือขายและ
ใหสามารถรองรับความตองการในการใชงานของทุกหนวยงาน ดังนัน้การออกแบบระบบเครือขาย
จะพิจารณาจาก 
 โครงรูประบบเครือขายจะตองมีโครงรูปทีม่คีวามเร็วเหมาะสมตอการใชงานรองรับการใช
งานทัง้ในปจจบัุนและในอนาคต 
 ระบบเครือขาย จะตองมีเสถียรภาพการทาํงาน มีความคงทนสูง 
 การเชื่อมตอกบัระบบเครือขายอินเตอรเนต็ใหระบบเครือขายขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่อืน่ และหนวยงานสวนกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ความปลอดภยัของระบบเครือขายสามารถปองกนัการบุกรุกและปองกนัความเสียหาย
ของขอมูลจากบุคคลภายนอกได 
 การบริหารจัดการระบบเครือขาย การดูแล การบาํรุงรักษา ตองทาํไดงาย และใช
งบประมาณต่าํ 
 

 โครงรูปเครือขายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงรูปเปนระบบเครือขายทองถิ่น ลักษณะโครงสรางของเครือขายเปนรูปดาว (Star) งาย

ตอการบริหารจัดการ และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบเครือขายอินเตอรเน็ตได ดังแสดงดังรูปที่ 
จ.7 
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Ro uter  

ISP, Web h ost ing , 
Free w e b  s ite  

 
 

รูปที่ จ.7 แสดงโครงรูปเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึง่ในระดับเตรียมการ 
 

ความเร็วการสื่อสารขอมูลระบบเครือขายภายใน 
ความเร็วในการสื่อสารขอมูล ควรมีความเร็วไมตํ่ากวา 100 Mbps เนื่องจากเปนความเร็ว

มาตรฐานขั้นต่ําที่เหมาะสมตอการใชงาน 
 
การเชื่อมตอสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) 
เชื่อมตอสูระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยี ADSL หรือ โมเด็ม (Modem) ใน

การเชื่อมตอไปยังผูใหบริการในจังหวัด (Local ISP) 
 
การเชื่อมตอสูระบบเครือขายของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
เชื่อมตอผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยีเครือขายสวนตัวเสมือน หรือ 

Virtual Private Network (VPN) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศมีสถาปตยกรรมแบบ Client Server  
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และใชเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ในกรณีที่ระบบสารสนเทศมรสถาปตยกรรมแบบ 
Web-based 

 
การบริหารจัดการเครือขาย 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนผูจัดสรรชองสัญญาณใหกับหนวยงานยอยแตละ
หนวยงานตามความเหมาะสม ควบคุมการเชื่อมตออุปกรณสวิทช (Switch) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีเจาหนาที่ซึ่งสามารถดูแลระบบเครือขายในเบื้องตน
ได 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเจาหนาที่ตรวจสอบดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณ
เครือขายใหสามารถใชงานอยูไดตลอดเวลา 

 
 ความปลอดภัยของระบบเครือขาย 
รูปแบบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประกอบดวย 
• การใชระบบเครือขายสวนตัวเสมือน การสรางเครือขายสวนตัวเสมือนบนเครือขาย

อินเตอรเน็ตเพื่อเขารหัสขอมูลที่มีการสงผานระบบสารสนเทศที่มีสถาปตยกรรมแบบ 
Client-Server  เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูล โดยเฉพาะการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลที่มีการสื่อสารระหวางองคกรปกครอองสวนทองถิ่นและองคืกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานสวนกลาง 

• การใชเทคโนโลยี Secur Socket Layer เพื่อเขารหัสขอมูลที่มีการสงผานระบบ
สารสนเทศที่มีสถาปตยกรรมแบบ Web-based เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของขอมูล 
โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีการสื่อสารระหวางองคกรปกครออง
สวนทองถิ่นและองคืกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือหนวยงานสวนกลาง 

• ระบบการกรองขอมูลในระบบเครือขายเพื่อกําหดสิทธิในการใชงานชองสัญญาณของ
ระบบเครือขาย  

• ซอฟตแวรปองกันไวรัส เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการติดตั้งซอฟตแวรปองกนไวรัส และ
ควรมีการปรับปรุงซอฟตแวรปองกันไวรัสใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อปองกันการถูก
รบกวน 

 
 อุปกรณเครือขาย 
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อุปกรณและคุณสมบัติของอุปกรณเครือขาย มีดังนี้ 
• โมเด็ม (Modem) เพื่อการเชื่อมตอเขาสูระบบอินเตอรเน็ตผานเทคโนโลยี ADSL หรือ

โมเด็ม  
• เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) เพื่อสํารองและรักษาระดับแรงดันไฟฟามีขนาด 5 KVA 

แบบหนึ่งเฟสโดยอุปกรณเหลานี้ปรกอบดวย ชด Rectifier, Inverter, Chager, 
แบตเตอรี่ (Battery)  

• อุปกรณสายสัญญาณใชสายสัญญาณ UTP CAT5E สําหรับการเชื่อมตอสัญญาณ
ภายในอาคารและระหวางชั้น และมีการติดตั้งที่ถกตองตามมาตรฐาน 

•  Switch ภาในอาคารตองมีพอรต 100 Base-TX จํานวนไมนอยกวา 24 พอรต และ
พอรต 1000 Base-SX หรือ 1000 Base-LX ไมนอยกวา 1 พอรต 

 
 

 
 


