คํานํา
"ICT" คือ ตัวยอของ Information and Communication Technology ขยายความเปนไทยไดวา
"เทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสาร" ซึ่งมีความจําเปนตอชีวิตประจําวันทุกวันนี้อยางยิ่ง ICT
หมายถึง “ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เทคโนโลยีสําหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง
การรับ-สง แปลง จัดเก็บประมวลผล และคนคืนสารสนเทศ
ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย
ตอการดําเนินชีวิตเปนอันมาก ทั้งในการทํางานและวิถีชีวิต เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตได
เปนอยางดี เทคโนโลยีทําใหการสรางที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินคาและใหบริการตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของมนุษยมากขึ้น เทคโนโลยีทําใหระบบการผลิตสามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมากมี
ราคาถูกลง สินคาไดคุณภาพ เทคโนโลยีทําใหมีการติดตอสื่อสารกันไดสะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทําให
ประชากรในโลกติดตอรับฟงขาวสารกันไดตลอดเวลา
เมื่อเปนดังนี้ โลกก็จะมีสิ่งประดิษฐมีสถานที่ทั้งที่เปนของจริงและของที่เสมือนจริง เชน มีโรงงานเสมือน
(Virtual Factory) บริษัทเสมือน (Virtual Corporation) ซึ่งทั้งบริษัททั้งโรงงานจะไมมีตึกหรือสํานักงานสําหรับ
พนักงาน แตพนักงานจะกระจัดกระจายตามจุดตางๆ ในโลก ติดตอสื่อสารกันโดยใชเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ
ประโยชนจากการนําระบบ ICT มาใชในองคการมีหลายประการที่สําคัญ เชน .มีความสะดวกรวดเร็วในระหวาง
การดําเนินงาน ลดปริมาณผูดําเนินงาน และประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงไดอีกทางหนึ่ง ระบบการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีระเบียบมากขึ้นเปนตน
เมื่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อเปนการกําหนดรูปแบบ
ของการปฏิบัติที่ชวยใหองคการสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้เพราะ
การกําหนดแผนยุทธศาสตรนั้นใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งสภาพแวดลอมภายในและ
สภาพแวดลอมภายนอกองค การวางแผนยุทธศาสตรยังเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยใหหนวยงาน
ในภาครั ฐ กิ จ ตระหนั ก ถึ งบทบาทหน า ที่ ของตนที่มีสว นเอื้ออํานวยความสําเร็จ และความลมเหลวลมเหลวต อ
เปาประสงคขององคการ นอกจากนี้แลวแผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดรูปแบบของการปฏิบัติที่ชวยสงเสริมการ
จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management, NPM) ที่ใหความสําคัญการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพื่อใหเ กิด ประสิทธิภ าพสูงสุด โดยในประเทศไทยเรียกวา การปฏิรูป ระบบ
ราชการ อีกทั้งหนวยงานภาครัฐกิจยังตองดําเนินงานตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ซึ่งเปนกระแสหลักในการบริหารรัฐกิจปจจุบัน

กระทรวงการคลังถือไดวาเปนกระทรวงที่เปนหัวใจสําคัญตอการดําเนินนโยบายการคลัง (Fiscal policy)
และเศรษฐกิจการเงินของประเทศ มีเปาหมายและภารกิจในการบริหารกระทรวงการคลัง ดวยการลดความเหลื่อม
ล้ําทางเศรษฐกิจ สนับสนุนศักยภาพ เพิ่มความสามารถในการแขงขัน และการรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยมี
วิสัยทัศน (Vision) วา “เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” (Being Fiscal and
Economic Pillar for Sustainable Development) และมีพันธกิจ (Missions) 1. เสนอแนะและกําหนด
นโยบายการคลังและระบบการเงิน 2. เสนอแนะและกํ าหนดนโยบายภาษี และบริ หารการจั ดเก็ บภาษี
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจายและหนี้สาธารณะและบริหาร
พัสดุภาครัฐ และ 4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอื่นๆของรัฐ
ประกอบกับวิสัยทัศนของกระทรวงการคลัง (ดาน ICT) มีดังนี้
1. เปนองคกรที่สรางนวัตกรรม ICT ดานการบริการ บริหารสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนกา
พัฒนาการคลังและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
2. เปนศูนยกลางกาวนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริหารจัดการอยางมืออาชีพ
เพื่ อ ให บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น แ ละพั น ธกิ จ จํ า เป น จะต อ งใช เ ทคโนโลยี ด า นข อ มู ล ข า วสารและการ
ติดตอสื่อสาร แตการดําเนินการภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก ที่กาวเขาสูยุค Digital economic ที่
มุงเนนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมุงหวังสรางและพัฒนาองคการเพื่อสรางความเปนเลิศ
และทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน จึงจะตองมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
ในอดีตที่ผานมาการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง มี
ลักษณะตางคนตางทํา มิไดมีการรวมกันปรึกษาในระดับกระทรวง จึงทําใหเกิดปญหามากมาย เชน ความเชื่อมโยง
และสอดคลองกันระหวางแผนแมบทหลักกับแผนแมบทรองของแตละสวนราชการ ความซ้ําซอนของแผนงาน
โครงการ เปนตน ดังนั้นเพื่อใหเกิด การบริหารงานอยางเปนเลิศ จึงจําเปนจะตองดําเนินการจัดทําแผนแมบ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 – 2561 อันจะทําใหการดําเนินงานของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดานขอมูลขาวสารและการติดตอสื่อสารทางการคลังเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดรับ
การยอมรับจากทุกภาคสวน และทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการใหบริการสาธารณะ
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บทสรุปผูบริหาร
1. บทนํา

สืบเนื่องจากมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 กําหนดใหทุกกระทรวง ทบวง กรม
และหน ว ยงานอิ ส ระ จั ด ทํ า แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology-ICT) อยางเปนระบบ โดยจัดทําเปนแผน 5 ป และสามารถปรับไดทุกป
ตามความเหมาะสมของภารกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงควบคูไปกับการเสนอแผนงานของหนวยงาน
ในการของบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การดําเนินการของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งเปนศูนยไอซีที ของกระทรวงการคลัง
ทําหนาที่เปนแกนกลางรวบรวมและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานเชื่อมโยง
ขอมูล รวมทั้งประสานวางแนวทางประยุกตการมีการใช และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล
ของกระทรวงการคลัง ประกอบกับนโยบายภาครัฐกําหนดใหทุกสวนราชการ ตองจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ เป น กรอบและแนวทางให ทุก หน ว ยงานสั งกั ด กระทรวง ดํ า เนิ น การไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และให ส อดคล อ งกั บ กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารระยะ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT2020) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกาวเขามามีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม รวมไปจนถึงชว ยอํานวยความสะดวกทั้งในชีวิตประจําวันและการทํางานของ
ประชาชนเปนอยางมาก ประกอบกับสังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาและประยุกตใชจึงจะชวยลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคม ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางความเสมอภาคในการใหบริการประชาชนทุกกลุม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ของ
กระทรวงการคลังฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงการคลัง ในระยะ 5 ปตอจากนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) โดยในการจัดทําแผน
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สารป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ของกระทรวงการคลั ง
คณะผู จั ด ทํ า ได นํ า แนวคิ ด ของกรอบนโยบายเดิ ม (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) สถานภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน รวมถึงทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต
โดยรวมของประเทศ มาเป น ส ว นประกอบสํ า คั ญ ในการพิ จ ารณาจั ด ทํ า กรอบแนวทางการพั ฒ นาและ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังฉบับใหม เพื่อจะไดคาดการณถึงความ
ตองการในใหบริการแกประชาชนทุกกลุม รวมถึงผูดอยโอกาส และผูพิการอยางทั่วถึงและเทาเทียม รวมทั้ง
ประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอภาคเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวมของประเทศอีกดวย

ในกระบวนการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารป
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ของกระทรวงการคลัง ไดครอบคลุมและสอดคลองกับปจจัยตางๆ อยางรอบดาน เพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ดังนี้
๑. ใหความสําคัญกับการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา และสร างความเสมอภาคในการให บริการประชาชนทุกกลุม รวมถึงผูดอยโอกาส และ
ผูพิการอยางทั่วถึงและเทาเทียม
๒. มีแนวทางสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑)
กรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย
(ICT2020) และแผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙
๓. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ขยายโครงขายและคอมพิวเตอร ใหสวนราชการในสังกัดทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศสามารถเขาถึงบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงไดอยางเทาเทียมกัน เสมือนการเขาถึงสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานทั่วไป
๔. พัฒนาและสรางมาตรฐานระบบขอมูล และคลังขอมูลดานสารสนเทศ ใหมีความเชื่อมโยง
และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชนได
๕. ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการใหบริการประชาชนตามนโยบาย
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส เชน การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสของประชาชนกับภาครัฐ
๖. พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนการสรางนวัตกรรมใหม สงเสริมการ
พัฒนาความรูและทักษะใหม ๆ เพื่ อใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดั บมาตรฐานสากล
รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการสรางรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนด และทําใหวิสัยทัศน
ของกรอบนโยบายนี้เปนความจริงขึ้นมาไดนั้น จําเปนตองอาศัยความมุงมั่นและตั้งใจจริงของผูบริหาร มีการ
กําหนดเงื่อนไขและแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อนําแผนยุทธศาสตรแปลงสูการปฏิบัติ ตองมีการบูรณาการและ
ประสานการทํ า งานที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมถึ งต องจั ดใหมีก ารประเมิ น เพื่อติ ดตามความกา วหนาของการ
ดําเนินงาน ซึ่งผลที่ไดจากการประเมินนี้ จะไดนําไปใชในการพิจารณาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ หรือปรับ
กรอบแนวทางใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตอไป

2. เปาหมายของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
(พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑)
๒.๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการการปฏิบัติงานและการใหบริการ
๒.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมทั่วถึงและเทา
เทียมกัน สําหรับทุกหนวยงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาขอมูลสารสนเทศ และความรูที่เปนประโยชน
ตอการดําเนินงาน
๒.๓ พั ฒ นาและยกระดั บ ข อ มู ล ในองค ก รให มีค วามเป น เอกภาพและมี ม าตรฐานที่ ส ามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน เพื่อนําไปสูการเปนศูนยกลางการใหบริการขอมูลสารสนเทศ
ดานการคลัง
๒.๔ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนงานในการบริหารงานและปฏิบัตงิ าน
การใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๕ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการใหบริการและเผยแพรความรูไดอยางมีระสิทธิภาพ
รวมทั้งจัดเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive Technologies) ใหตามความจําเปนและเหมาะสม
เพื่อสงเสริมการเขาถึงของประชาชนทุกกลุม รวมทั้งผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ
๒.๖ พัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง
แกบุคลากรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
3. วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
“เปนองคกรที่สรางนวัตกรรม ICT ดานการบริการและการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการ
คลังและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”
4. พันธกิจ (Mission) ดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
๔.๑ พัฒนาและประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานของกระทรวงการคลัง เพื่อเปนเสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจของประเทศ
๔.๒ พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน
๔.๓ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายและอุปกรณคอมพิวเตอรของกระทรวงการคลังให
มีประสิทธิภาพและเขาถึงไดงายทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวง
๔.๔ พัฒนาระบบศูนยกลางขอมูลและความรูในดานตางๆ ตามภารกิจ
๔.๕ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๖ สนับสนุนการสรางนวัตกรรมใหมแกบุคลากรและหนวยงานในสังกัดฯ

๕. ประเด็นยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง มีดังนี้
ยุทธศาสตร 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเชื่อมโยงและบริหารจัดการโครงสรางพื้น ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
ครอบคลุมทุกพื้นที่และรองรับการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา และมีโครงขายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
เปาหมาย
1. มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกันทั้งอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ต และสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีโครงขายที่สามารถใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่และรองรับสื่อประสม (Multimedia)
3. มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขายที่มีความมั่นคงปลอดภัยเปนไป
ตามมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง (Central Network) ครอบคลุมสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนอํานวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
1. มีระบบประเมินและติดตามการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวง
2. มีระบบซอฟแวรพื้นฐาน (Common Application) สนับสนุนหนวยงานของกระทรวง
3. มีระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอยางโปรงใส ตรวจสอบได
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการใชงานรวมกันของภาครัฐ
5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการประชาชนผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการแขงขัน
และการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
พัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน
ใหระบบงานสามารถปฏิบัติงานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปาหมาย
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของตามภารกิจเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูการเปนประชาคมอาเซียน
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม
3. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
พั ฒ นาระบบงาน สร า งมาตรฐานระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ เพื่อให ผูบ ริห ารไดใชขอมู ล
เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
1. มีระบบฐานขอมูลกลางที่มีมาตรฐานเพื่อการบริหารและการบริการ
2. มีการบูรณาการสารสนเทศหนวยงานของกระทรวง
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการใหบริการกับประชาชนที่สามารถเขาถึงระบบ
สารสนเทศไดอยางทั่วถึง
4. มีระบบฐานขอมูลที่มีมาตรฐานเพื่อการบูรณาการและสนับสนุนการทํางานในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. เปนศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังที่สมบูรณ เพื่อสรางความมั่นคงและยั่งยืนดานเศรษฐกิจ
การคลัง
6. บริการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการเงินการคลังที่ทันสมัยใหกับประชาชนไดสะดวก
รวดเร็วผาน Web Site ของกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะและสรางวัฒนธรรมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการปฏิบัติงานใหมากขึ้น และพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Professional) ใหมีความรูความสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตลอดจนการจัดรูปแบบการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เปาหมาย
1. มีหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู ความสามารถ ทักษะรองรับภารกิจ

ทั้งนี้ เพื่อใหหนวยงานในสังกัดนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงาน ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ และแผนงาน/โครงการในการปฏิบัติ เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการบริหารราชการของหนวยงาน และการใหบริการ
และการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแกประชาชน ที่เปนระบบและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน นําไปสูการบรรลุ พันธกิจและวิสัยทัศนตามที่กําหนดไว ในยุทธศาสตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
ในอันที่จะทําให การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนปจจัยหลักชี้นํา การพัฒนาระบบ
บริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิ กสของกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ยังสอดรับกับ (ราง) แผนแมบ ท
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บทที่ 1
บทนํา
ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่อวัน ที่ 5 สิงหาคม 2552 ไดใหความเห็น ชอบแผนแมบ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร (ฉบับ ที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และมอบหมายใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทํา และ หรือปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองกับแผน
แม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ฉบั บ ที่ 2 ) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556
ซึ่งกระทรวงการคลังไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังเพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของหน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงการคลั ง
มาอยางตอเนื่องแลว แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552 – 2556
กํ า ลั ง จะสิ้ น สุ ด ลง กระทรวงการคลั ง จึ ง ได พิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
พ.ศ. 2557 – 2561 ขึ้นเพื่อกําหนดทิศทางแนวนโยบาย และการบริหารในเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลังอยางชัดเจนลดความซ้ําซอน สามารถแลกเปลี่ยนขอมูล และปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
มีความโปรงใส ตรวจสอบประเมินผลไดโดยมีเปาหมายใหหนวยงานในสังกัดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) เปนแกนนําในการขับเคลื่อนองคกร สอดคลองกับความตองการตามภารกิจ ยุทธศาสตรอยางครบถวน
รวมทั้งสามารถยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไดทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สามารถพัฒนาทักษะ
การเรียนรู และการปฏิบัติงานของบุคลากรดาน ICT เพื่อใหบริการแกประชาชนอยางเต็มรูปแบบเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในอนาคต ทั้งนี้ ในการจัดทําแผน
แมบทฯ ดังกลาว กระทรวงการคลังกําหนดแนวทางนโยบายในการปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ
พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT2020) รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่
3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557 – 2561 รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
และมีเสถียรภาพภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนสําคัญ
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หลักการและเหตุผล
กระทรวงการคลังไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2552 – 2556 โดยยึด
เปนแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ซึ่งสอดคลองกับภารกิจ วิสัยทัศน
พันธกิจ และยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง ตลอดจนตอบสนองนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของรัฐบาล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันแผนแมบทฯ ดังกลาวกําลังจะสิ้นสุดลง กระทรวงการคลังจึงไดจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร พ.ศ. 2557 – 2561 ขึ้ น เพื่ อใช เ ป น กรอบแนวทางการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังตอไป
วัตถุประสงค
การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 – 2561
มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังใหมีกรอบนโยบาย
ที่ชัดเจน เหมาะสมสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
2. เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากร การบูรณาการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง เปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอน สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย

1. เพื่ อ จั ด ทํ า แผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของกระทรวงการคลั ง
พ.ศ.2557 – 2561
2. เพื่ อใหกระทรวงการคลังมีกรอบแนวทางในการพัฒ นาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมั ย มีการบูรณาการรวมกัน อยางชัดเจน และสามารถรองรับการเปลี่ย นแปลงในอนาคตได อยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังสามารถนําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงการคลั ง พ.ศ. 2557 – 2561 เปนแนวทางสูการปฏิบัติอยางชัดเจน เพื่อกอใหเกิ ด
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคกร การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
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ขอบเขตการดําเนินงาน
- ศึกษา ทบทวน แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2552 – 2556
- จัดทําแผนการดําเนินการ ขั้นตอน และระยะเวลาในการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ ในการจัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 - 2561
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชี้แจงการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง ป 2557 – 2561 เพื่อนําขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ มาประกอบในการจัดทํา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 – 2561
- รวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานและจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 - 2561
- จัดทํา (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2557 – 2561
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 – 2561
- จัดฝกอบรมสัมมนาผูบริหารดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นําเสนอ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2557 – 2561 ตอ คณะกรรมการคอมพิวเตอรของกระทรวงการคลัง
- จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 – 2561
ฉบับสมบูรณ
- ขออนุมัติแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2557 – 2561 ฉบับสมบูรณตอรองปลัดกระทรวงการคลัง และดําเนินการตามแผนฯ
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โครงสรางของหนวยงาน
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 มาตรา 11 กําหนดใหกระทรวงการคลัง
มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
1. สํานักงานรัฐมนตรี (สร.)
2. สํานักงานปลัดกระทรวง (สป.กค.)
3. กรมธนารักษ
4. กรมบัญชีกลาง
5. กรมศุลกากร
6. กรมสรรพสามิต
7. กรมสรรพากร
8. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
9. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)
10. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ต อ มานายกรั ฐ มนตรี ได อ อกกฎกระทรวงวาดว ยกลุ มภารกิ จ พ.ศ. 2545 โดยอาศั ย อํานาจตามความ
ในมาตรา 21 วรรคสาม และวรรคหก แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ขอ 4 กําหนดใหกระทรวงการคลัง มีกลุม
ภารกิจ ดังนี้
 กลุมภารกิจดานทรัพยสิน
1. กรมธนารักษ
2. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 กลุมภารกิจดานรายได
1. กรมศุลกากร
2. กรมสรรพสามิต
3. กรมสรรพากร
 กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
1. กรมบัญชีกลาง
2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานในสังกัด
สวนราชการที่ไมสังกัดกลุมภารกิจใด
สํานักงานรัฐมนตรี มีหนาที่รับผิดชอบงานดานชวยอํานวยการและประสานงานตามที่ไดรับมอบหมาย จาก
รัฐมนตรี ประสานราชการทางการเมือง ติดตอกับรัฐสภาและการตอบกระทูถามของสมาชิกรัฐสภา พิจารณาเรื่อง
การขอเขาพบและนัดหมายของรัฐมนตรี ตรวจสอบเรื่องราวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบัติราชการ
และคํารองทุกข
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีหนาที่ควบคุมการปฏิบัติราชการประจํา การประสานงาน การตรวจ
ราชการของกระทรวง งานเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารในภาพรวม นอกจากนี้ยังมีหนาที่พิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องวินัยของขาราชการ และปฏิบัติราชการในเรื่องที่มิไดเปนหนาที่ของสวนราชการใด
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย
และมาตรการดานการคลัง ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศตอกระทรวงการ
คลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ตลอดจนเสริมสราง
ความรูความเขาใจและการยอมรับ ในนโยบายและผลงานใหแก กลุ มเป าหมาย ประชาชน และหน วยงานทั่ว ไป
ทั้งในประเทศและตางประเทศ
กลุมภารกิจดานทรัพยสิน
กรมธนารักษ มีหนาที่ผลิตเหรียญกษาปณ จัดทําเครื่องราชอิสริยาภรณ อนุรักษ เก็บรักษา จัดแสดงและ
เผยแพรความรูเกี่ยวกับทรัพยสินอันมีคาของแผนดิน จัดใหใชประโยชนในที่ราชพัสดุ นอกจากนี้ ยังมี หนาที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการรับ-จายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ การเบิก-สงเงินคงคลัง ของจังหวัด การควบคุมยอดเงิน
ฝากของรัฐที่ธนาคารแหงประเทศไทย
รวมถึงดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพยและ
ทรัพยสินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีหนาที่เสนอแนะนโยบาย การเงิน การบัญชี
คาตอบแทน และสวัสดิการของรัฐวิสาหกิจ กําหนดนําสงเงินรายไดแผนดิน พัฒนาประสิทธิภาพของ รัฐวิสาหกิจ
จัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานและระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
กลุมภารกิจดานรายได
กรมศุลกากร มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีศุลกากรขาเขา-ขาออกและคาธรรมเนียมตางๆ รวมทั้ง
เก็บภาษีแทนกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนรายไดแผนดิน ซึ่งจะตองมีการปองกัน
และปราบปรามการหลีกเลี่ยงและลักลอบหนีภาษีนอกจากนี้ยังมีภารกิจหลักในการสงเสริมการสงออก โดยมาตรการ
ทางภาษีอากรและการใหบริการแกผูนําเขาและสง เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ใหสามารถสงสินคาไปจําหนายในตลาด ตางประเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว
กรมสรรพสามิต มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินคาบางประเภทที่ผลิตขึ้นในราชอาณาจักร
และสินคาบางชนิดที่นําเขาจากตางประเทศ อาทิ ภาษีสุรา ภาษีสถานบริการ ภาษียาสูบ โดยมีมาตรการ ควบคุม
จัดเก็บภาษีและการปราบปรามผูกระทําผิดกฎหมายอยางเขมงวดกวดขัน
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กรมสรรพากร เปนหนวยงานหลักในการจัดเก็บรายไดภาษีใหภาครัฐ เพื่อเปนรายไดใหรัฐบาลนํามาใช
พัฒนาประเทศ กํากับ/ตรวจสอบการปฏิบัติดานภาษีตามมาตรฐาน ติดตามและเรงรัดภาษีอากรคาง ตัวแทนฝายรัฐ
ในการรักษาความเปนธรรมและรักษาสภาพบังคับใชกฎหมายภาษี พิจารณาปรับปรุงตัวบทกฎหมายและระบบการ
บริหารจัดเก็บภาษีเพื่อสงเสริมการออม การลงทุนและการแขงขันในการผลิตและ การสงออกกับนานาประเทศ
ตลอดจนสรางความเปนธรรมในการกระจายรายได และเสริมสรางความ สมัครใจในการเสียภาษี นอกจากนี้ไดทํา
ความตกลงกับประเทศตางๆ เพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ําซอน ระหวางกัน เพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุนระหวาง
ประเทศ รายงานประจําป กระทรวงการคลัง ประจําปงบประมาณ 2553
กลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
กรมบัญชีกลาง เปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ดานกฎหมาย
การคลังการบัญชี การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน คาตอบแทนและสวัสดิการ
บริหารงานบุคคลลูกจางของสวนราชการ และความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคุมการเบิกจายเงิน
และบริหารการใชจายเงินทั้งที่เปนเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณให สอดคลองกับการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จายเงิน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยใชระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลัง ในสวนภูมิภาค พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐทางดานการบริหารการเงินภาครัฐ และเปน ศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีหนาที่กําหนดนโยบายและวางแผนการกอหนี้ในภาพรวม ดําเนินการ
เกี่ยวกับการผูกพันหนี้สาธารณะ ทั้งหนี้ในประเทศและตางประเทศ บริหารหนี้สาธารณะ ทั้งดานการบริหารความ
เสี่ยงและการบริหารเงินสด จัดทําฐานขอมูลหนี้ของประเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการ เบิกจายเงินกูและการชําระหนี้
ดําเนินการหรือจัดใหมีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแกไขการผูกพันและบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ของประเทศ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน ( Vision)
“เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน”
“Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable Development”
พันธกิจ/ภารกิจตามกฎหมาย (Missions/Duties and Responsibilities)
1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจายและหนี้สาธารณะ
และบริหารพัสดุภาครัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอื่นๆของรัฐ
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy Issues)
ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Manage and Maintain Fiscal Sustainability)
โดยมีเปาประสงคเพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง และมีการกําหนดนโยบาย คือสรางความมั่นคง
ทางการคลัง โดยกําหนดใหมี 4 มาตรการหลัก คือ บริหารรายได บริหารรายจาย รวมกําหนดแผนการลงทุนของ
ประเทศ และกํากับและบริหารความเสี่ยงทางการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Strengthen Economic Sustainability)
โดยมีเ ปาประสงคเ พื่อการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่ดี ขึ้น และมี การกําหนดนโยบายคือสรางเสริ ม
ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน โดยกําหนดใหมี 6 มาตรการหลัก คือ ปรับโครงสรางภาษีเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพและความสามารถในการแขงขัน ขยายการสนับสนุน SME’s รวมกําหนดแผนการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศใหชัดเจน โดยเฉพาะดาน logistics และการบริหารระบบน้ํา พัฒนาที่ดินที่ราชพัสดุ สนับสนุนโครงสราง
พื้นฐาน พัฒนาตลาดทุนและตลาดการเงินของประเทศไทย และสรางความรวมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอม (Support Social and Environmental
Sustainability)
โดยมีเปาประสงคเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีการกําหนดนโยบาย คือ สรางความ
เทาเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยกําหนดใหมี 3 มาตรการหลัก คือ สรางระบบสวัสดิการพื้นฐาน เพิ่มโอกาสทาง
สังคมและเศรษฐกิจ และกําหนดการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการอยางมืออาชีพ (Professional Management)
โดยมีเปาประสงคเพื่อใหกระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี และมีการกําหนดนโยบาย คือ
สงเสริมความโปรงใสในการดําเนินการของภาครัฐ โดยกําหนดใหมี 2 มาตรการหลัก คือ จิตสํานึกสาธารณะและ
ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อขจัดโอกาสทุจริต
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บทที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลังและทุกกรมในสังกัดไดพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ICT ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มี ความเหมาะสมกั บ ปริ มาณงานคุ ณภาพของงาน และตามความตองการใชงานมาโดยตลอด รวมทั้งรั ฐ บาล
มีนโยบายใหทกุ กระทรวง ทุกกรม ใชระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน รวมทั้ง
การบริการประชาชนใหสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามนโยบาย e – Government ของรัฐบาล
ในการพัฒนาระบบ ICT สิ่งที่จําเปนคือ การมีโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ที่ดี มีระบบสื่อสาร
ขอมูลที่ดี สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกหนวยงานทั่วประเทศ มีระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ดี มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอตอการใชงานมีระบบขอมูลที่ดีมีระบบงานที่เหมาะสมที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบ
ของทุกกรม เพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนไดสะดวก รวดเร็ว และชวยให การปฏิบัติงานการ
บริหารราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจะตองมีนัก ICT ที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 –
2561 จึงเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนด
เปาหมายใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา ดังนี้
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
- กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563
ของประเทศไทย (ICT2020)
- (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557 – 2561
- แผนแมบทไอซีทีของอาเซียน 2015 (ASEAN ICTMasterplan 2015)
- นโยบาย ICT ของรัฐบาล
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุงสูวิสัยทัศน
ระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศน ป พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไววา “คนไทย
ภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรร
มาภิบาล การบริการสาธารณะชั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอม
ที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกบสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
อยู บ นฐานทางเศรษฐกิ จที่ พึ่งตนเองและแขงขัน ไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยาง
มีศักดิ์ศรี” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่
มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวน
ไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละ
ชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. พั ฒ นาฐานการผลิ ต และบริ ก ารให เ ข ม แข็ ง และมี คุณ ภาพบนฐานความรู ความคิ ด สร า งสรรค และ
ภู มิ ป ญ ญา สร า งความมั่ น คงด า นอาหารและพลั ง งาน ปรั บ โครงสร า งการผลิ ต และการบริ โ ภคให เ ป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้ง
สรางภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
กลยุทธที่ 1 สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ
สรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
กลยุทธที่ 2 จัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจกและสราง
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและสรางการมีสวนรวม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
กลยุทธที่ 4 เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม
และ เสริมสรางการบริหารราชหารแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและ
การรับผิดชอบที่รัดกุม
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ยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 ปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
กลยุทธที่ 2 พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองคกรรวม
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
กลยุทธที่ 5 เสริมสรางความแข็งแรงของสถาบันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
กลยุทธที่ 1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
กลยุทธที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
กลยุทธที่ 3 สรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
กลยุทธที่ 4 สรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
กลยุทธที่ 5 สรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
กลยุทธที่ 6 สรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง
ภาคเกษตร
กลยุทธที่ 7 ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
กลยุทธที่ 2 พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
กลยุทธที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
กลยุทธที่ 4 บริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมยางมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
กลยุทธที่ 1 พัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน
อนุภูมิภาคตาง ๆ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาฐานการลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
กลยุทธที่ 3 สรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 4 เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค
เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
กลยุทธที่ 5 สรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
กลยุทธที่ 6 มีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการ
กอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
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กลยุทธที่ 7 เสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
มีจริยธรรม และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศที่ไมแสวงหากําไร
กลยุทธที่ 8 เรงรัดการใชประโยชน จากขอตกลงการคาเสรีที่ผลบังคับใชแลว
กลยุทธที่ 9 สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเปนฐาน
ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
กลยุทธที่ 10 ปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคี การพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 6 : ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมความพรอมไปสูการเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
กลยุทธที่ 4 เตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
กลยุทธที่ 5 สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม และวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
กลยุทธที่ 6 เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธะกรณี
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
กลยุทธที่ 7 ควบคุมและลดมลพิษ
กลยุทธที่ 8 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการ
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แผนภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติ
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กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT2020)
วิสัยทัศน
ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพา...
คนไทย
สูความรูและปญญา
เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน
สังคมไทย
สูความเสมอภาค
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นที่เปน Broadband
ใหมีความทันสมัย มีการกระจายอยางทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัยสามารถรองรับความตองการของ
ภาคสวนตางๆได
2. พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการพัฒนาและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและ
ความรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล
3. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาเศรษฐกิจและนํารายไดเขา
ประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การเปดการคาเสรี และประชาคมอาเซียน
4. ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถใหบริการประชาชน และธุรกิจทุกภาคสวนได
อยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสรางความเข็มแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถพึ่งตนเองและแขงขันไดใน
ระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อเพิ่มสัดสวนภาคบริการใน
โครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม
6. พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความเสมอภาคของ
โอกาสในการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสําหรับประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่
จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะที่ดี ไดแก บริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข
7. พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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(ราง)
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561
วิสัยทัศน:
“พัฒนาสังคมอุดมปญญาด วย ICT เพื่อกาวสู สังคมดิจิทัล อยางยั่งยืน โดยทั่วถึง เทาเทียม และมั่นคง
ปลอดภัย ในทุกชุมชนและทองถิ่น” (Shape-up Smart Thailand toward Digital Society)
คําอธิบายวิสัยทัศน
“ภาครั ฐและภาคเอกชนบู รณาการการขับ เคลื่อนการพัฒ นาบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางฉลาด (Smart) เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการไดอยางเทาเทียมกัน เพื่อการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางพอเพียง สงเสริมใหธุรกิจสดใส (Vibrant) เติบโตอยางยั่งยืนดวยโครงสราง
พื้นฐานสารสนเทศที่คุมคา (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ใหทัดเทียมระดับ
ความรวมมือภูมิภาค สรางโอกาสใหเยาวชน คนรุนใหม รวมไปถึงชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวม (Participatory)
พรอมเขาสูประชาคมเพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของภูมิภาค มุงสูสังคมดิจิทัล (Digital Society) ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม”
ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๖๑
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ไดยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร และนโยบายหลักของประเทศที่เกี่ยวของใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการพัฒนาดาน ICT ของ
ประเทศ ที่ไดทําการวิเคราะหไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ กรอบนโยบาย ICT2020
และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ บวกกับการ
วิเคราะหสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ภายใตบริบทการมุงสูสังคมอุดมปญญา
(Smart Thailand) ที่มุงพัฒนาประเทศไทยอยางฉลาด ซึ่งสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของ
ประเทศไทยในระยะ พ.ศ. 2557 – 2561 ไดเปน 4 ดาน
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•
•
•
•

ยุทธศาสตร ๔ ดาน ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑
การพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ใ ห เ ป น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นา ICT ของประเทศ และมี ค วามพร อ ม
ในการมีสวนรวมในการพัฒนา (Participatory People)
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่คุมคาและพอเพียง (Optimal Infrastructure)
การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอยางฉลาด (Smart Government)
การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ใหเติบโตสดใส (Vibrant Business)
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ความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑
ความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตร
ความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
ทั้ง ๔ ดาน กลาวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีความคุมคาและพอเพียง (Optimal Infrastructure)
ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดดวยความเทาเทียมและเปนธรรม (Inclusive)
มีความนาเชื่อถือ (Reliable) และมีคาใชจายที่ เหมาะสม (Affordable) จะอํานวยใหภ าครัฐ และภาคธุรกิ จ
ดําเนินการพัฒนาดาน ICT ใหเกิดประโยชนตอประชาชนในทุกชุมชนและทองถิ่น และในภาพรวมจะเปนกุญแจ
สําคัญในการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในการกาวสูเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้ง การสราง
ความพรอมในการเขาสูการรวมกลุมในภูมิภาคและในเวทีสากล
การพัฒนาดาน ICT ภาครัฐดวยยุทธศาสตรที่มุงสูการเปนรัฐบาลที่ฉลาด (Smart Government) ที่ไร
ตะเข็บรอยตอระหวางหนวยงาน (Seamless) ในการใหบริการอิเล็กทรอนิกสโดยเปดเผย (Open) ทั้งในดานขอมูล
ข าวสารและธุ ร กรรมต า งๆ ของรั ฐ ด ว ยความโปรงใส และเป น ไปตามความคาดหวั งของประชาชนและเอกชน
(Anticipated) ในขณะเดียวกันก็พัฒนาชองทางปฏิสัมพันธเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
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บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ (e-Service) ซึ่งรัฐพรอมเปดโอกาสใหมีความรวมมือกันพัฒนากับภาคธุรกิจในรูปแบบ
ของความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน (PPP)
การพั ฒนาด า น ICT ภาคธุร กิจเอกชน ดว ยยุทธศาสตรธุร กิจ รุงเรืองสดใส (Vibrant Business)
ในแนวทางนวัต กรรมเชิงสรางสรรค (Creative) การปรับ ปรุงและยกระดับผลิต ภาพ (Productive) และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green) ซึ่งรัฐจําเปนตองใหการสงเสริมดวยนโยบายและการสนับสนุนในรูปแบบของการ
อํานวยความสะดวก การใหสิทธิประโยชน และสิ่งจูงใจ เพื่อใหมีความพรอมในการพัฒนาในเชิงนวัตกรรมดาน ICT
ในรูปของ e-Business, e-Commerce และ ICT Industry เพื่อการแขงขันในเวทีระดับภูมิภาคและสากล
ทั้ ง นี้ ประชาชนจะได รั บ ประโยชน จ ากบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องรั ฐ นั บ แต ใ นเรื่ อ งของ การศึ ก ษา
การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และการอํานวยความสะดวกทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของในวงจรของการ
ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ พรอมดวยประโยชนที่จะไดรับจากการพัฒนาดาน ICT ในภาคธุรกิจ ในรูปแบบ
ของบริการ ICT (ICT Service) และ การประยุกตใช ICT ใหเกิดประโยชนตอกิจกรรมและการดําเนินงาน
(ICT-enabled Service) ซึ่งหมายถึง การผลิต การใหบริการ และการใชประโยชนจาก ICT และ Internet เพื่อการ
ทําธุรกิจ อุตสาหกรรม และการพาณิชย ซึ่งประโยชนจากการพัฒนาดาน ICT ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนจะสงผล
ใหมาตรฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนในภาพรวมไดรับการยกระดับใหดีขึ้น (Improve Living Standard) ดังนั้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษยใหมีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมกับการพัฒนาดาน ICT (Participatory)
โดยเฉพาะบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในแนวทางที่พอเพียง (Sufficient)
โดยเฉพาะในบริบทที่มีความสําคัญที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในวงกวาง จะตองดําเนินการใหประชาชนใน
ทุกภาคสวน ใหรูเทาทัน ICT และมีความเปนมืออาชีพในสายวิชาชีพ ICT (Professional) ตามมาตรฐานสากล
เพื่อใหสามารถพัฒนาและใชประโยชนจาก ICT ในเชิงนวัตกรรม (Innovative) จึงเปนวาระสําคัญ
เปาหมายหลักของยุทธศาสตรตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓)
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
• เยาวชน ประชาชน ชุ ม ชน และท อ งถิ่ น มี ทั กษะในการประยุ ก ต ใ ช ICT ในการศึ ก ษาเรี ย นรู
เพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางพอเพียงดวยแนวคิดเชิงนวัตกรรมในระดับประเทศและ
ระดับสากล
• มีโครงสรางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงที่กระจายอยางทั่วถึงและคุมคาตอการลงทุน ประชาชนสามารถ
เขาถึงไดอยางเทาเทียมกันเสมือนการเขาถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป นราคาที่เหมาะสม
และเปนธรรม
• บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐไรตะเข็บรอยตอและเปนที่พึงพอใจของผูใชบริการทุกภาคสวน
• เพิ่มบทบาทและความสําคัญของการใช ICT ในการเสริมสรางประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ICT
ให กั บ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม และบริ ก าร ต อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ
อยางสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ยกระดับความพรอมดาน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหวางประเทศ
18

ตัวชี้วัดการพัฒนา
• ระดับการเขาถึงและใชประโยชนจาก ICT ของประชาชนในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง
• รอยละ ๙๕ ของประชากรทั่วประเทศสามารถเขาถึงโครงขายโทรคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงภายใน พ.ศ.๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘)
• สัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต) ตอ GDP
ไมนอยกวารอยละ ๑๘
• ระดับความพรอมดาน ICT ใน Networked Readiness Index อยูในกลุมประเทศที่มี
การพัฒนาสูงที่สุดรอยละ ๒๕
• มีตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับ ICT เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
• จํานวน e-Service ที่ภาครัฐจั ดทําขึ้นและมีการเขามาใชงานของภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
เปาหมายหลักของ ๔ ยุทธศาสตรหลัก ดังกลาวขางตน เพื่อมุงสู Smart Thailand ในป ๒๕๖๓ สอดคลอง
กับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ หรือ ICT 2020 โดยมีผลลัพธใน
๓ ภาคสวนหลักในการพัฒนาประเทศ ไดแก ดานเศรษฐกิจจะเติบโตแบบยั่งยืน ดานสังคมจะเปนการสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนใหกับชุมชนและทองถิ่น และดานสิ่งแวดลอมจะเปน การสงเสริมใหการใช ICT ในแนวทาง
นวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยในการพัฒนาดาน ICT ตามแนวทางยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT ของ
ประเทศ ฉบั บ ที่ ๓ จะมี ส ว นประกอบของเงื่อนไขแวดลอมในเรื่องที่เกี่ยวของ ประกอบดว ย ระบบความมั่น คง
ปลอดภัยในระดับตางๆ นับแตระดับโครงสรางพื้นฐาน (Secured Smart Network) ไปจนถึงระดับชองทาง
ปฏิสัมพันธกับประชาชน (Secured Smart Interface Channel) พรอมดวยระบบการบังคับกฎหมายที่เกี่ยวของดาน
ICT ตลอดจนระบบธรรมาภิบาล กฎ ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่ดี และการบริหารความเสี่ยง (Governance,
Risk Management and Compliance: GRC) ตามหลักและมาตรฐานสากล ซึ่งจะกอใหเกิดความเชื่อถือของ
ประชาชน ชุมชน และทองถิ่น ตอระบบ ICT ของประเทศ ในการประยุกตใชงานเพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพโดยสุจริต โดยไดแสดงรายละเอียดไวใน แผนภาพที่ ๔ ภาพแสดงเปาหมายหลักและผลลัพธของการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรหลักของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๖๑
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เปาหมายหลักและผลลัพธของการพัฒนาตามยุทธศาสตรหลักของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนา ICT อยางเปนรูปธรรมภายใตกรอบแนวทางและดัชนี
วัดการพัฒนา แผนแมบท ICT (ฉบับที่ ๓) จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ๔ ดาน ซึ่งมีกลยุทธและมาตรการ
สําคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑: พัฒนาทุนมนุษยใหเขาถึงและรูเทาทัน ICT เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพอยางพอเพียง
ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม มีสวนรวมในการพัฒนา และใชประโยชนจากบริการ ICT (Participatory
People)
คําอธิบายยุทธศาสตรที่ ๑
“ทุนมนุษยดาน ICT มีขีดความสามารถในการเขาถึงและรูเทาทันในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางพอเพียง
(Sufficient) ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม (Innovative) มีความเปนมืออาชีพในสายงาน ICT
(Professional) และพรอมที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาบริการ ICT ที่หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล (Participatory
People)”
เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๑
- ประชาชนทุ ก กลุ ม ในทุ ก ภาคส ว นรู เ ท า ทั น ICT เพื่ อ การศึ ก ษาเรี ย นรู การดํ า รงชี วิ ต และ
การประกอบอาชี พ สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ ICT ผ า นช อ งทาง ICT ที่ ห ลากหลาย ในการเข า ถึ ง
อินเทอรเน็ตเพื่อใชประโยชนในเชิงสรางสรรค ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัย และพรอมมีสวนรวม
ในการพัฒนาระบบการใหบริการและการบริหารราชการแผนดิน
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- เด็กและเยาวชนในวัยเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาสาระเชิงสรางสรรคดวย ICT เพื่อใหเกิดการเรียนรู
และมีทักษะที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
- บุคลากรสายอาชีพ ICT มีขีดความสามารถเทียบเทามาตรฐานสากล และมีปริมาณที่เพียงพอกับความ
ตองการ
- ผู ด อ ยโอกาส ผู สู ง อายุ แ ละผู พิ ก ารสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารและบริ ก ารของรั ฐ ทางช อ งทาง
อิเล็กทรอนิกสอยางเสมอภาค
๑.๑ กลยุทธ
(๑) พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในระดั บ โรงเรี ย นจนถึ ง ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให มี ทั ก ษะใน
การประยุ ก ต ใ ช ICT
เป น เครื่ อ งมื อ ในเชิ ง สร า งสรรค ในรู ป แบบของเนื้ อ หาสาระ
เพื่อการเรียนรูและการบันเทิงที่เหมาะสมกับวัยศึกษาเรียนรู
(๒) พัฒนาให ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล สารสนเทศ และใชป ระโยชนจาก ICT ได นับแต
ระดั บพื้ นฐาน เช น การคนหาขอมูล การเผยแพรขอมูล ขาวสาร และความรู การแสดงความ
คิ ดเห็ น และการใช บริ การอิ เล็ กทรอนิ กส เป น ต น เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ในเชิง เศรษฐกิ จ
ครัวเรือนและดานความอยูดีมีสุข
(๓) พั ฒ นาบุ คลากรสายอาชีพ ICT ให มีศัก ยภาพในการพั ฒ นาอาชีพ ตามมาตรฐานวิช าชี พ
ในระดับประเทศที่สอดคลองกับระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมไปถึงสนับสนุนนักวิจัยดาน
ICT
ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ICT
ขั้ น สู ง เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ด า น ICT
ของประเทศ
(๔) สนับสนุนการใหบริการอินเทอรเน็ตในผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ เพื่อสงเสริม การ
เขาถึงขอมูลขาวสารและบริการอิเล็กทรอนิกสอยางเสมอภาค
๑.๒ มาตรการ
(๑) พั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน ICT
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให ส อดคล อ งกั บ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามชวงอายุการใชแรงงาน (Labor Life Cycle)
(๒) จั ด ให มี ร ะบบนิ เ วศ (Ecosystem) และฐานสํา หรับ ตอ ยอด (Platform) ด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา เพื่อใหเกิดการสรางเนื้อหา แรงจูงใจผูพัฒนาเนื้อหาและนักเรีย น
นักศึกษาในการเขามามีสวนรวมในระบบที่พัฒนาขึ้น
(๓) บูรณาการการพัฒนาทุนมนุษยดาน ICT เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางภาคอุปสงคและภาค
อุปทานระดับประเทศและระดับภูมิภาค
(๔) พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานที่กําหนดไวของกระทรวงแรงงานในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานอาชีพและฝมือแรงงาน (Standard Occupational Classification)
ระดับภูมิภาคและระดับสากล
(๕) ผลั ก ดั น ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด า น ICT และส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มจากหน ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยใช ก ลไกของคณะกรรมการพั ฒ นาแรงงานและประสานงานการฝ ก อาชี พ
แหงชาติ (กพร.ปช.)
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(๖) ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ ระหว า งภาคเอกชนและภาคการศึ ก ษาในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด า น
ICT ให ต รงกั บ ความต อ งการของตลาด เช น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รร ว มกั น และการ
ดําเนินการในรูปแบบสหกิจศึกษา เปนตน
(๗) สนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน อยางเต็มประสิทธิภาพ ในการ
ชวยพัฒนาประชาชนทั่ว ไปใหมีความรูความเข าใจในการเข าถึงขอมู ลและสารสนเทศที่ เป น
ประโยชนตอการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
(๘) ส งเสริ มการพั ฒ นาเนื้อหา (Content) และเครื่ องมือที่ใช จัดทําเนื้อ หาเปน ภาษาไทยที่ มี
ประโยชน รวมทั้ง จัดใหมีชองทางการเขาถึงเนื้อหาเหลานั้นไดในหลายรูปแบบ
(๙) สรางความตระหนักใหกับเยาวชนและประชาชนในเรื่องของภัยคุกคามทางอินเทอรเน็ต
(๑๐) จั ดทํ าเนื้ อหาหรื อแปลงรู ปแบบเนื้ อหาเป นเอกสารดิ จิ ทั ล (Digital Content) แบบออนไลน
เชน Wikipedia โดยหนวยงานของรัฐทุกหนวยงาน
(๑๑) พัฒนารูปแบบการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการสําหรับผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ
เชน ทางเว็บไซต และทางอุปกรณพกพา เปนตน
(๑๒) ศึกษาแนวทางกําหนดรูปแบบที่เปนเอกภาพตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนาบุคลากรสาย
อาชีพดาน ICT และการรูเทาทัน ICT ของประชาชน
(๑๓) สงเสริมและพัฒนานั กวิจัยดาน ICT โดยการใหการสนับสนุ นในรูปแบบของรางวัลในการ
แกปญหาที่ทาทาย
(๑๔) ส งเสริ มการใช ป ระโยชน จ าก Free Wifi ในภาคส ว นการพัฒ นาที่ สํา คัญ ได แกภ าคการ
ศึกษา การสาธารณสุข และภาคสวนการพัฒนาสังคมอื่นๆ เปนตน
๑.๓ แผนงาน/โครงการเรงดวน
(๑) การจัดทําระบบ Thailand Massive Online Open Courses (Thailand MOOCs) โดย
ความรวมมือระหวางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) การบู ร ณาการระบบฐานข อ มู ล กํ า ลั ง คนด า นของประเทศเพื่ อ ใช ป ระโยชน จ ากฐานข อ มู ล
ประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
(๓) การศึกษามาตรฐานในการกําหนดวิชาชีพดาน ICT เพื่อรองรับการเคลื่อนยายบุคลากร ICT
ระหวางประเทศ (AEC/ASEAN,APEC)
(๔) การสงเสริมและยกระดับศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนและศูนยอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
(๕) การพัฒนาฝมือแรงงานดาน ICT เพื่อภาคอุตสาหกรรมโดยตรง
(๖) การจัดตั้งศูนย แหงความเปน เลิศในการพัฒนาบุคลากรสํ าหรับ ภาคบริ การอิเ ล็กทรอนิกสใน
อาเซียน (ASEAN Excellence Center for e-Service Personnel Development)
(๗) การสรางความตระหนักและรณรงคเรื่องการใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย
(๘) การพั ฒ นาและติ ด ตามตั ว ชี้ วั ด ด า นการพั ฒ นาทุ น มนุ ษ ย ด า น ICT ในกลุ ม สายอาชี พ
(ICT Professional) และกลุมผูใชงาน (ICT User)
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๑.๔ ตัวชี้วัดการพัฒนา
(๑) ปริมาณการมีสวนรวมของประชาชนผานชองทางและบริการทางอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น โดย
การวัดจาก
• จํานวนประชากรที่มีอายุมากกวา ๖ ป ที่เขาถึงอินเทอรเน็ตไมนอยกวารอยละ ๘๐
• จํานวนผูใชอินเตอรเน็ตผานอุปกรณพกพาไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของประชากร
• การมี ค อมพิ ว เตอร ใ ช ส ว นตั ว ของประชากรที่ พิ ก ารมี ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละ ๑๐
ของจํานวนผูพิการ
(๒) การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการยกระดับความสรางสรรคของเยาชนและประชาชนใน
การใช ICT ในการแกปญหาและการพัฒนาประเทศ
• ความสําเร็จของการจัดตั้ง Thailand MOOCs
• ปริ ม าณเงิ น ทุ น ทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชนเพื่ อ ส ง เสริ ม การวิ จั ย พั ฒ นา และ
การแกปญหาของประเทศโดยใช ICT เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
• จํานวนโครงการที่สนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชนในการเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปใน
การรวมแกปญหาโดยใช ICT เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
(๓) ระดับความรูความสามารถดาน ICT ที่ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลและเพียงพอในการนําไป
ประยุกตใชในการประกอบอาชีพและสรางธุรกิจได
• จํานวน ICT Professional ที่มีประกาศนียบัตร (Certificate) เปนที่ยอมรับในระดับสากล
เพิ่มขึ้นไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ คนตอป
• ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ มี ก ารส ง เสริ ม การใช ICT
เปนเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรู
• จํานวนบทความภาษาไทยใน Wikipedia เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๐ ตอป
ยุทธศาสตรที่ ๒: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง(Sufficient) และ
คุมคา (Optimal Infrastructure)
คําอธิบายยุทธศาสตรที่ ๒
“โครงสร างพื้ นฐานด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเข าสู ยุ คการพั ฒนาแบบพอเพี ยงคุ มค า
ตอการลงทุนและอัตราคาบริการที่เหมาะสม (Optimal Infrastructure) พรอมดวยระบบความมั่นคงปลอดภัยที่
เหมาะสม (Security) กั บความเปนสว นตัว (Privacy) และสิ ทธิ์ขั้นพื้นฐานในการเข าถึงขอมู ลขาวสาร
(Right to access) ประกอบดวยโครงขายความเร็วสูงเขาสูทุกชุมชนและทองถิ่น โครงขายความเร็วสูงสําหรับภาค
ส ว นการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ ได แ ก การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข การเกษตร บริ ก ารท อ งเที่ ย ว แรงงาน และ
การประกอบธุรกิจเปนสําคัญ พรอมทั้งจัดใหมีบริการอินเทอรเน็ตไรสายสาธารณะ (Public WiFi) เพื่อบริการชุมชน
ในที่สาธารณะและยานธุรกิจที่เหมาะสม และการใหบริการในดานความมั่ นคงปลอดภัยใหแกผูใชบริการ และมี
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โครงข า ยเชื่ อ มโยงกั บ ต า งประเทศที่ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอในการเป น ศู น ย ก ลางการเชื่ อ มต อ กั บ ประเทศ
ในอาเซียนสูประเทศเศรษฐกิจชั้นนําของโลก”
เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๒
- โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเปนเอกภาพ มีความคุมคา และมี
ความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับเสรีภาพและความเปนสวนตัว
- โครงขายสื่อสารความเร็วสูงมีความครอบคลุมถึงระดับชุมชนและทองถิ่นโดยทั่วถึงทั่วประเทศ เพื่อ
สรางโอกาสทางดิจิทัลใหกับทุกภาคสวน และลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลในเขตชนบทและพื้นที่
หางไกล
- โครงขายสื่อสารระหวางประเทศมีความพรอมในการเปนศูนยกลางการเชื่อมตอกับประเทศในอาเซียน
และสากล
- โครงขายอินเทอรเน็ตไรสายสาธารณะ (Public WiFi) มีความพรอมในการใหบริการในเขตพื้นที่
สาธารณะและพื้นที่ประกอบธุรกิจอยางเหมาะสม พอเพียง และครอบคลุมทั่วประเทศ
- มีการดําเนินการปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการกําหนดนโยบาย
เพื่อใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของ และเปดโอกาสใหเอกชนและวิสาหกิจชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
๒.๑ กลยุทธ
(๑)
วางแผนการติดตั้งโครงสรางพื้นฐานโครงขายความเร็วสูง ใหสามารถรองรับและอํานวยความ
สะดวกในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตามความตองการของชุมชนและทองถิ่น พรอม
ทั้งผลักดันใหเกิดการลงทุนในโครงขายเชื่อมโยงกับตางประเทศ (International backbone)
เพื่อมุงสูการเปนศูนยกลางการเชื่อมตอในอาเซียน
(๒)
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สารของประเทศให มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล อย า งต อ เนื่ อ งและทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม รวมทั้งการ
ห ล อ ม ร ว ม กั น ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี โ ท ร ค ม น า ค ม ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง แ ล ะ โ ท ร ทั ศ น
เพื่อการใหบริการ Broadband Content
(๓)
ปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบและกฎหมายที่มีความยุงยากซับซอนและลาสมัยเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชนในการเขาถึงขอมูลอยางปลอดภัยและสรางสรรค และเอกชนในการ
ดําเนินธุรกิจดานโครงสรางพื้นฐาน ICT และเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใน
ระดับภูมิภาค
(๔)
เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับภัยคุกคามจากการโจมตีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของและสําคัญตอการดํารงชีวิต
และการประกอบอาชีพของประชาชน รวมไปถึงทรัพยากรที่สําคัญของประเทศ
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๒.๒ มาตรการ
(๑)
ศึกษาความตองการการใชงานอินเทอรเน็ตของแตละพื้นที่ทั่วประเทศทั้งที่เปนพื้นที่เศรษฐกิจ
สถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล ชุมชนและทองถิ่น เพื่อวิเคราะหหาแนวทางในการ
จัดสรรแบนดวิธ (Bandwidth) ในแตละพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถวางแผนการลงทุนได
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
(๒)
บู ร ณาการหน ว ยงาน และองค กรที่มี ห นาที่ รับ ผิด ชอบดู แลโครงสร างพื้น ฐานเครือข ายหลั ก
(Backbone Network) ใหมีความเปนเอกภาพในรูปแบบของการบริการใหประชาชนเขาถึง
โครงขายระยะสุดทาย (Last-mile Service) อยางทั่วถึงเทาเทียม และเปนธรรม
(๓)
สงเสริมการลงทุนในโครงขายหลักระหวางประเทศ (International Backbone Network) เพื่อ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา พมา และ ลาว เพื่อใหมีชองทางที่
หลากหลายในการเชื่อมตอกับตางประเทศ
(๔)
สงเสริ มและสรา งกลไกใหเกิดการประสานงานกับ หนว ยงานในตางประเทศและผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต (ISP) ในประเทศ ในการเขาถึงและการไดมาซึ่งขอมูลการโจมตีทาง Cyber เพื่อ
การระงับ ยับยั้ง ระวัง และปองกัน จากการโจมตีดังกลาว และเพื่อความมั่นคงของประเทศ
(๕)
จั ด ตั้ ง หน ว ยงานกลางด า นข อ มู ล ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางไซเบอร (Cyber
Security
Intelligence Agency) ที่มีอํานาจตามกฎหมาย เพื่อปองกันและรับมือกับภัยทาง Cyber ได
อยางมีประสิทธิภาพพรอมทั้งผลักดันใหมีหนวยงานวิจัยเพื่อพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัย
ทาง Cyber และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(๖)
สงเสริมใหสมาคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานสําคัญที่มีผลกระทบตอประชาชน
รวมกันกําหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยทางไซเบอรเพื่อใหผูบริการของอุตสาหกรรมนั้นๆมี
แนวทางในการนําไปปฏิบัติ
(๗)
จัดใหมีโครงขาย ICT สํารองที่พรอมรับสถานการณฉุกเฉินอันเกิดจากภัยพิบัติ และภัยคุกคาม
จากการโจมตี โ ครงสร างพื้น ฐานด านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร และโครงสรา ง
พื้น ฐานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวของและสําคัญ ตอการดําเนิน ชีวิตของประชาชน รวมไปถึ งทรัพยากรที่
สําคัญของประเทศ
(๘)
สรางความเขาใจและตระหนักใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสงเสริมการนํามาตรฐาน
ระดับสากลเขามาใชในการพัฒนาโครงสรางพิ้นฐานดาน ICT ของประเทศ รวมทั้ง การนํา
มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยดาน ICT ที่เหมาะสมมาใช
(๙)
จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับชุมชนและทองถิ่นหางไกลในรูปแบบการ
จั ดให มีบ ริ การโทรคมนาคมพื้น ฐานโดยทั่ว ถึงและบริการเพื่อสั งคม (Universal Access
Obligation : USO) เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของสังคมดิจิทัล (Digital Divide)
(๑๐) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อใหสอดคลองกับ
บริ บ ทและความกา วหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ย นแปลงไป และเพื่อการเปดเสรีดานกิจ การ
โทรคมนาคม
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(๑๑)
(๑๒)

(๑๓)

(๑๔)

(๑๕)

สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการมีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กํ า หนดนโยบายในการจัด สรรคลื่น ความถี่เพื่อการสื่ อสารในชองทางการกระจายเสีย งและ
โทรทัศน (Broadcasting) ใหทั่วถึงเทาเทียมและเปนธรรม ลงไปถึงในระดับชุมชนและทองถิ่น
พรอมดวยใหมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ตลอดจน กําหนดใหการเปลี่ยนผานสูระบบ
ดิจิทัลสงผลกระทบตอผูรับบริการใหนอยที่สุด
ใหมีการบูรณาการโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ซึ่งรวมถึงแผนที่ฐานและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของและใหมีการใชงานรวมกัน รวมทั้งการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและคุมคา ทั้งนี้ รวมถึงหนวยงานที่มีภารกิจดานพลเรือนที่ไมเกี่ยวของกับดานความ
มั่นคง ทั้งนี้ ใหอยูภายใตกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนที่เกี่ยวของในดานสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
ให มี ก ารดํ า เนิ น การและการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงสร า งพื้ น ฐานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อผลสัมฤทธิ์ในเรื่องประสิทธิภ าพ คุณภาพ และ
มาตรฐานสากล เชน การปรับเขาสูระบบ IPv6 และการเปลี่ยนผานสูระบบการกระจายเสียง
และโทรทัศนเปนระบบดิจิทัล เปนตน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความจําเปน ความคุมคา และอยูภายใต
กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนที่เกี่ยวของกับบริบทของการดําเนินการและการปรับปรุง
แกไขดังกลาว
ศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบตามมาตรฐานสากลในการสรางความเปนเอกภาพเพื่อการ
พัฒนาโครงขายสื่อสารของประเทศและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๒.๓ แผนการหลัก/โครงการเรงดวน
(๑)
การพัฒนาโครงขายหลักระหวางประเทศ เพื่อสรางแนวทางในการเปนศูนยกลางดาน logistics
ของภูมิภาค ASEAN และ ASEAN บวกพันธมิตร
(๒)
การขยายจุดใหบริการและปรับปรุงคุณภาพ Free WiFi ในที่สาธารณะโดยไมคิดคาบริการ ใน
พื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคมและการทองเที่ยว
(๓)
การพัฒนาแนวทางปองกันโครงสรางพื้นฐานดาน ICT และดานอื่น ๆที่มีความเสี่ยงสูงตอการถูก
โจมตีทางอินเทอรเน็ตและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของประชาชน
(๔)
การจัดทําชุดเครื่องมือมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยขั้นพื้นฐาน (Standard Security Toolkit)
สํ า หรั บ หน ว ยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย อมให
สามารถนําไปใชในการตรวจสอบและเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ
หนวยงาน
(๕)
การยกระดับเครือขายสื่อสารภาครัฐ (Smart GIN)
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๒.๔ ตัวชี้วัด
(๑)
ความครอบคลุมและความคุมคาของบริการพื้นฐานดาน ICT เพิ่มขึ้น
• ความครอบคลุ ม ของบริ ก ารโทรศั พ ท เ คลื่ อ นที่ แ บบ 3G ไม น อ ยกว า ร อ ยละ ๙๕
ของจํานวนหมูบาน
• ความครอบคลุ ม ด า นบริ ก ารอิ น เตอร เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ไม น อ ยกว า ร อ ยละ ๘๐
ของจํานวนหมูบาน
(๒)
ความสามารถในการเขาถึงบริการดาน ICT ของประชาชนและเอกชนเพิ่มสูงขึ้น เชน
• คาบริการดาน ICT ของประชาชนโดยเฉลีย่ นอยกวารอยละ ๕ ของรายได
• ความสําเร็จของการดําเนินการใชเสาสงสัญญาณโทรศัพทมือถือรวมกัน
(๓)
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐาน บริการทางอิเล็กทรอนิกสมี
ความปลอดภัยและและประชาชนไดรับการคุมครองหากไดรับความเสียหาย เชน
• โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญยิ่งยวดและทรัพยากรที่สําคัญ (Critical Infrastructure and
Key Resources) มีความสามารถในการฟนฟู (Resiliency) สูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว
เมื่อประสบเหตุภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ต
• มีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดาน
ความมั่นคงปลอดภัยของ ICT และสิทธิขั้นพื้นฐานในการเขาถึงขอมูลของประชาชนไดรับ
การปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
• ความสําเร็จของการจัดตั้ง Cyber Security Intelligence Agency
ยุทธศาสตรที่ ๓ : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐโดยการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่น
ในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart
Government)
คําอธิบายยุทธศาสตรที่ ๓
“บริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐอยูภายใตการดําเนินการของรัฐอยางฉลาด (Smart Government) ที่
ใหบริการแบบเปด (Open) ไรตะเข็บรอยตอระหวางหนวยงาน (Seamless) และอยูบนพื้นฐานของความเขาใจ ความ
ตองการของประชาชน (Anticipated) เนนประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง โดยยึดหลักการมีสวนรวมและความ
รวมมือจากชุมชนและทองถิ่น และความโปรงใสในดานขอมูลขาวสารและบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พรอม
ดวยระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ”
เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๓
- บริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ ไดรับการยกระดับเชิงบูรณาการ ในการใหบริการตามความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่นดวยความมั่นคงปลอดภัย เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาใน
แนวทางนวัตกรรมบริการ และขยายขอบเขตการใหบริการสูระดับภูมิภาค
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- หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนและเอกชนในวงกวาง ภายใตขอบเขตของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยสุจริต
และการใชประโยชนจาก ICT และบริการตางๆ ของรัฐ
- มีการปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเชื่อมโยงขอมูลภายใตกรอบแนว
ทางการเชื่ อ มโยงรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ห ง ชาติ เพื่ อ การบู ร ณาการข อ มู ล และบริ ก ารระหว า ง
หนวยงาน โดยใหบริการอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสที่
กําหนดไวตามกฎหมาย พรอมดวยการยกระดับวุฒิภาวะในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสอยางเปน
ระบบ
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐมีการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยีและวิธีการที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการบูรณาการ เปนเครื่องมือในการตัดสินใจและเผชิญภัยพิบัติ มี
ความต อเนื่องในการใช งาน และสามารถพัฒ นาตอยอดในอนาคต ภายใตภ าวะผูนําของผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน และทักษะในการบริหารจัดการดาน ICT ในแนวทางที่
กาวหนาและยั่งยืน
๓.๑ กลยุทธ
(๑) ขยายและยกระดับการบริการอิเล็กทรอนิกสไปสูร ะดับชุมชนและทองถิ่ น โดยเฉพาะในสว น
ภูมิภาคและชนบทหางไกล เพื่อใหการพัฒนาสังคมดิจิทัลมีความเทาเทียมและทั่วถึงทั้งประเทศ
(Digital Inclusion) พรอมกับสนับสนุนใหมีการเพิ่มชองทางการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
รวมทั้ ง การนํ า ขอเสนอแนะและผลการวิเคราะหและสังเคราะหจ ากการมีสว นรว มของ
ประชาชนมาผลักดันในเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับดาน ICT เพื่อการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพของประชาชน
(๒)
เปดเผยขอมูลที่หนวยงานของรัฐมีอยู ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลใหอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อใหประชาชนและเอกชนสามารถนําขอมูลดังกลาวไป
ใชประโยชนภายใตหลักธรรมาภิบาลและความโปรงใส
(๓)
บู ร ณาการและใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการยกระดั บ
การดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานของรัฐ เพื่อประโยชนในการใหบริการและการมีสวน
รวมของประชาชน การเสริมสรางความเขมแข็งใหภาคธุรกิจ รวมไปถึงการบริหารจัดการเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(๔)
สงเสริมบทบาทของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office: CIO)
ที่ ทํ า หน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ลงานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารโดยเฉพาะ
ในทุกระดับของการพัฒนา ในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด เพื่อเปนผูนําในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาดาน ICT ของประเทศในระดับตางๆ ไดอยางสัมฤทธิ์ผล

28

๓.๒ มาตรการ
(๑) พัฒนาหรือตอยอดบริการอิเล็กทรอนิกส ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชนภายใตความเปนเอกภาพของระบบทะเบียนหลักของประเทศ ไดแก ทะเบียน
ประชาชน ทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนอุตสาหกรรมทะเบียนการศึกษา ทะเบียนสาธารณสุข และ
ท ะ เ บี ย น แ ร ง ง า น โ ด ย มี ช อ ง ท า ง รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น
เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง แกไข และยกเลิกบริการบางสวนหรือทั้งหมด เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักธรรมาภิบาลในการใหบริการ
(๒) ยกระดับการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส เพื่อรองรับการใหบริการในระดับภูมิภาค เปาหมาย
ทั้งในระดับอาเซียน เอเปค และกรอบความรวมมือระดับสากลอื่นๆ
(๓) เพิ่ มช องทางบริ การขอมูล ขาวสารของทางราชการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสในรูป แบบที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูใชบริการ ประกอบดวย เคานเตอรบริการ Kiosk อุปกรณเคลื่อนที่/
พกพา (Mobile Device) รวมทั้งสื่อและเครือขายสังคม (Social Media/Network) ตามความ
เหมาะสมเพื่อสงเสริมการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน และการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ทั้งนี้ใหอยูภายใต
ขอบเขตของกฎหมายกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
(๔)
ใชประโยชนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของดาน ICT เชน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อขยายและยกระดับบริการ
อิเล็กทรอนิกสไปสูระดับชุมชนและทองถิ่น
(๕)
ปรับปรุง/จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเชิงบูรณาการ เพื่อการตัดสินใจและการรับมือในเรื่องที่สําคัญและ
ในภาวะวิกฤติที่เกี่ยวของกับในดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
(๖)
ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการปฏิบัติงานตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อ
รับมือกับภัยตางๆ ทั้งในสถานการณปกติและสถานการณวิกฤต เชน ภัยสาธารณะ ภัยพิบัติ ภัย
ธรรมชาติ และเหตุเภทภัยอื่น ๆ เปนตน เพื่อใหภารกิจและบริการของหนวยงานสามารถดําเนิน
ตอไปไดตามความจําเปนและเกิดประโยชนสําหรับประชาชน
(๗)
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber Security) เพื่อใหมี
ความพรอมในเรื่องการสรางความตระหนัก การดําเนินการตามรูปแบบ วิธีการ แนวปฏิบัติที่ดี
และมาตรฐานตามความจําเปนของหนวยงาน พรอมดวยการเตรียมความพรอมในการเผชิญ
และรับมือตอเหตุการณเมื่อเกิดภัยทางไซเบอรตามที่ไดมีการวิเคราะหและคาดการณไวลวงหนา
ทั้งนี้ ใหอยูภายใตกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนในดาน Cyber Security ของประเทศ
(๘)
สงเสริมหนวยงานของรัฐในการใหบริการอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๔
อย า งเคร ง ครั ด เพื่ อ สร า งความมั่ น ใจให แ ก ผู ใ ช บ ริ ก าร ทั้ ง นี้ ให อ ยู ภ ายใต ก รอบนโยบาย
ยุทธศาสตร และแผนที่เกี่ยวของในดานการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ
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(๙)
(๑๐)
(๑๑)

(๑๒)

(๑๓)

(๑๔)

(๑๕)

(๑๖)

กํา หนดนโยบายการใชป ระโยชนจากชองทางเครือขายสังคม (Social Network) และ
สื่อสังคม (Social Media) ตามความเหมาะสมในแตละหนวยงานของรัฐ ทั้งในแนวทางของ
บริการที่พัฒนาขึ้นมาใหม และเพื่อทดแทนชองทางบริการในรูปแบบเดิมที่ลาสมัยและไมคุมคา
กําหนดกรอบการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการหลักดาน ICT ที่มีมูลคาสูงตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะตองมีการออกแบบระบบ ICT ใน
แนวทางของสถาปตยกรรมขององคกร (Enterprise Architecture: EA)
ให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบู ร ณาการข อ มู ล และบริ ก ารระหว า งกั น พิ จ ารณา
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และแก ไ ขกฎระเบี ย บและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข องตามความจํ า เป น และ
ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลภายใตกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
(Thailand e-Government Interoperability Framework: TH e-GIF) หรือ แนวทาง
มาตรฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ที่เหมาะสมและสอดคลอง หรือสามารถปรับใหสอดคลองกับ
TH e-GIF ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
เกิดประโยชนสําหรับประชาชน
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชผลิตภัณฑ ICT ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสงเสริมการนําICT
มาใชเพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก เชน การประชุมผานระบบ Video Conference และการ
บริหารจัดการใหขาราชการและพนักงานของรัฐสามารถทํางานจากบานได (Telework) การ
พัฒนาระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System : ITS) เปน
ตน
ส ง เสริ ม ให ห น ว ยงานของรั ฐ มี ก ารใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเขาถึงขอมูล รวมไปถึงการสงเสริมใหแปลงขอมูลที่ไมไดจัดเก็บ
ในรู ป อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห อ ยู ใ นรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ส ามารถนํ า ไปประมวลผล
ตอได
สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชประโยชนจากเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ (Big Data) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลในการนําไปสูการตัดสินใจที่
สํ า คั ญ ตามสภาวการณอัน เปน ภารกิ จ หลักของหนว ยงานของรั ฐ ที่มีการจัดเก็บ หรือมีความ
จําเปนตองใชขอมูลเปนจํานวนมากและมีอัตราการเพิ่มขึ้นของขอมูล ทั้งเชิงปริมาณ (Volume)
ความรวดเร็ว (Velocity) และความหลากหลาย (Variety)
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรระดั บ ผู บ ริ ห ารของหน ว ยงานของรั ฐ ได แ ก ผู บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ทุกระดับ รวมทั้ง ผูบริหารสูงสุด (CEO) และผูบริหารระดับสูงดาน
อื่นๆ ของหนวยงาน เพื่อใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สารและยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาองค ก รมี ค วามสอดคล อ งในแนวทางเดี ย วกั น
(Alignment) ทั้ ง นี้ ร ว ม ถึ ง ก า ร พั ฒ น า เ ส น ท า ง ส า ย อ า ชี พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานของรัฐ
จัดตั้งและพัฒนาความเขมแข็งของสภา CIO ภาครัฐ (Government CIO Council)
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(๑๗)

ศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบ Maturity Model ในการพัฒนาที่เกี่ยวของกับ ICT ในดาน
ตางๆและกรอบ EA ที่เหมาะสมในการพิจารณาใหความเห็นชอบโครงการหลักดาน ICT ที่มี
มูลคาสูง

๓.๓ แผนงานหลัก/โครงการหลัก/โครงการนํารอง
(๑)
การประเมินระดับวุฒิภาวะ (Maturity) ของ e-Service ในดานตางๆ ทั้งในระดับประเทศและ
หนวยงานระดับกรมของทุกกระทรวง เชน e-Government, GIS, Cyber Security และ ICT
กับสิ่งแวดลอม เปนตน
(๒)
การจัดตั้งหรือปรับปรุงเว็บไซตกลางของภาครัฐตามแนวทาง Open Government รวมทั้ง จุด
บริการ (Kiosk) และ Call Center สําหรับเปนชองทางในการเปดเผยและแบงปนขอมูลขาวสาร
และเปดโอกาสใหภาคประชาชนมี สวนร วม ในการสื่อสาร ประชาสั มพันธ และจัดทําระบบ
ขอมูลขาวสารแหงชาติ รวมทั้ง บริการในลักษณะ Mobile App ใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสม
พร อ มด ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถนํ า ข อ มู ล และบริ ก ารไปใช ป ระโยชน ไ ด สํ า หรั บ เอกชนและ
ประชาชน รวมทั้งหนวยงานของรัฐดวย ตลอดจนพิจารณาเขารวมในวงความรวมมือภายใตชื่อ
“Open Government Partnership”
(๓)
การปรับปรุง/พัฒนาเว็บทาในรูปแบบ National e-Government Portal เพื่อความเปน
เอกภาพและอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของ
(๔)
การพัฒนากฎเกณฑและระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีคลาวดสําหรับหนวยงาน
ของรัฐเพื่อการพัฒนาหรือตอยอดการบริการของหนวยงานของรัฐในการใหบริการผาน
เทคโนโลยีคลาวด
(๕)
การบูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อพัฒนาระบบการขนสงและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent
Transportation System : ITS)
(๖)
การพัฒนาผูบริหารระดับสูงดาน ICT ซึ่งรวมถึง CEO และ CIO ใหมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม
โดยการประยุ ก ต ใ ช ICT
เป น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล
(๗)
ปรับปรุงเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรใหมีขอกําหนดที่สงเสริม
การใชผลิตภัณฑ ICT ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๘)
การยกระดับระบบศูนยปฏิบัติการและเตือนภัยแหงชาติแบบบูรณาการ
(๙)
การประเมินตัวชี้วัดการพัฒนา e-Government ในภาพรวมของประเทศไทย ตามที่กําหนดใน
กรอบนโยบาย ICT2020 ประเมินความพรอมดานอิเล็กทรอนิกส (e-Readiness) โดยอิงกับ
รูปแบบการประเมินระดับวุฒิภาวะ (Maturity Model) ในการพัฒนาที่เกี่ยวของกับICT ในดาน
ตางๆ ของหนวยงานและของประเทศ ทั้งในดาน e-Government, GIS, Cyber Security และ
ICT กับสิ่งแวดลอม
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(๑๐)

การจัดตั้งหนวยงาน หรือ สถาบัน หรือ เขตพื้นที่เฉพาะ ที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบในการผลิต
การพัฒนา การยกระดับ และการบริหารจัดการระบบ ICT ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดาน ICT
ซึ่ ง รว มถึ ง ร ะบบบ ริ ก า รอิ เ ล็ กทรอ นิ ก ส ของป ระเท ศ เพื่ อมุ ง สู สั ง ค มอุ ด ม ป ญ ญ า
(Smart Thailand) และขยายไปสูภูมิภาค ภายใตกรอบความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน
(Public-Private Partnership)

๓.๔ ตัวชี้วัดการพัฒนาในภาพรวม
(๑)
ความรวมมือในการบูรณาการขอมูลระหวางภาครัฐเพิ่มมากขึ้น เชน
• ระดับการพัฒนา (Maturity Level) ของการบริการภาครัฐ e-Government Service
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
• ความสําเร็จในการจัดตั้งสภา CIO ภาครัฐ (Government CIO Council)
(๒)
ระดับการเปดเผยและการตรวจสอบไดของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น เชน
• มี เ ว็ บ ไซต ก ลางเพื่ อ เป ด เผยและแบ ง ป น ข อ มู ล เพื่ อ ใช ใ นการบริ ก ารด า นต า งๆ เช น
การศึกษา การเกษตร การทองเที่ยว สาธารณสุข ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม
• มีเว็บไซตของภาครัฐที่มีการเปดเผยขอมูลประสิทธิภาพของการดําเนินงานของรัฐบาลครบ
ทุกกระทรวง
• หนวยงานภาครัฐในระดับกรมทุกหนวยงานมีการกําหนดนโยบายการใชประโยชนจาก
Social Media และ Social Network ในการใหบริการประชาชน
(๓)
ความสามารถในการใหบริการของภาครัฐตอประชาชนสูงขึ้น เชน
• หนวยงานภาครัฐในระดับกรมขึ้นไปมีผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่มี
ความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนอยางดี
• มีบริการ e-Service จากภาครัฐใหมที่มีผลกระทบโดยตรงตอการดํารงชีวิตของประชาชน
เพิ่มมากขึ้น
• มีบริการผานจากภาครัฐผาน App บนอุปกรณพกพาเพิ่มมากขึ้น
• จํานวนผูใชงานบริการอิเล็กทรอนิกสจากภาครัฐเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป
ยุทธศาสตรที่ ๔ : สงเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ใหเติบโตสดใส มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแขงขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะอุตสาหกรรม ICT เชิงสรางสรรค และ
การใช ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (Vibrant Business)
คําอธิบายยุทธศาสตรที่ ๔
“ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant Business) ดวยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT
ในเชิงสรางสรรค (Creative) และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green) รวมทั้งประยุกตใช ICT เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
(Productive) ดวยแนวคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในตลาด
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ระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคสวนของ SME ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในดานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณและกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาที่สําคัญ การบริการและอํานวยความสะดวก
และการบมเพาะผูประกอบการใหม รวมทั้ง การจัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม”
เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๔
- การผลิตและบริการดาน ICT มีการยกระดับไปสูมาตรฐานสากล มุงสูอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคใน
แนวทางนวัตกรรม พรอมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
- ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME มีการประยุกตใช ICT ในการลดคาใชจาย เพิ่มผลิตภาพ และ
สรางมูลคาเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีความพรอมในการแขงขันในเวทีสากล
- ผูประกอบการใหมดาน ICT ไดรับการอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจ การบมเพาะใหมีขีด
ความสามารถรอบดาน และไดรับการสนับสนุนจากมาตรการที่เหมาะสมทางการเงินและในรูปแบบ
สิทธิประโยชนจูงใจอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสมในแนวทางสากล
- มีการสรางตําแหนงงานใหมที่เกี่ยวของกับ ICT เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
๔.๑ กลยุทธ
(๑) สงเสริมและสนับสนุนใหภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นํา ICT มาประยุกตใชในการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในภาค
การเกษตรและภาคการบริการ
(๒) สนับสนุนผูประกอบการดาน ICT ใหมีความรูความเขาใจเรื่องที่จําเปนตอการดําเนินธุรกิจ เชน การ
วิจัยตลาด (Marketing Research) ใชภาษาไทย การออกแบบ การใหบริการ และการบริหาร
จัดการ เปนตน
(๓) กระตุนใหภาคธุรกิจและภาคประชาชนเชื่อมั่นในการใชผลิตภัณฑ ICT ที่ผลิตภายในประเทศ รวม
ไปถึงการทําธุรกรรมออนไลนเพื่อเพิ่มอุปสงค (Demand) ใหมากขึ้น
(๔) สร างกลไกสนั บ สนุ น ด า นสิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละการเงิ น เพื่ อ ส ง เสริ มและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมและ
โครงการ ICT ที่เปนเปาหมาย
๔.๒ มาตรการ
(๑) สํารวจและจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของและจําเปนเพื่อเปนฐาน (Baseline) ในการกําหนดทิศทางการ
ใช ICT อยางมีประโยชนและคุมคาในทางธุรกิจโดยบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานของ
รัฐและเอกชน โดยเฉพาะหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรค
(๒) จัดหาแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงินที่มีตนทุนทางการเงินต่ําที่แขงขันได เพื่อสนับสนุนการลงทุน
ดาน ICT เพื่อปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และอุตสาหกรรมพรอมดวยมาตรการ
ดานสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน และมาตรการดานภาษีจากการดําเนินการดังกลาว
(๓) สงเสริ มและสนับ สนุ น ใหผูป ระกอบการสามารถนํา ICT มาใชในการพัฒ นาผลิตภัณฑ หรือ
Business Model เชิงสรางสรรคที่สามารถเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ พรอมทั้งสงเสริม อํานวย
ความสะดวก และใหสิทธิประโยชนแกผูประกอบการ/องคกรที่สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาได
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(๔) ยกระดับผูประกอบการไทยโดยจัดใหมีการฝกอบรมทักษะในการใช ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรูและ
ทักษะใหกับผูประกอบการและแรงงานในภาคธุรกิจใหสามารถใช ICT เพื่อการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและนําไปสูการขับเคลื่อนธุรกิจและสรางนวัตกรรมดานสินคาและบริการ
(๕) สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถนํา ICT มาใชเพื่อประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดลอม เพื่อลดการใชพลังงาน และสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
(๖) จัดตั้ง Green IT Promotion Council ที่มีหนาที่สงเสริมการนําเทคโนโลยี ICT ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยี ICT มาใชเพื่อนําไปสูการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกและลดปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส (e-Waste) เพื่อนําไปสูการเติบโตไดอยางยั่งยืน
(๗) สร า งความเชื่ อ มั่ น ในการทํ า ธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ดยให มี ศู น ย บ ริ ก ารในลั ก ษณะ
One-stop Service ในการแกปญหาจากการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(๘) สรางระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ ICT ของไทยใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปนที่
ยอมรับในระดับสากล
(๙) สงเสริมใหผูบริโภคใชบริการชําระสินคาผานชองทางออนไลนหรือระบบ e-Payment พรอมทั้ง
สนับสนุนใหผูประกอบการดาน e-Commerce นําระบบชําระคาสินคาออนไลนที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยมาใชใหแพรหลายมากยิ่งขึ้น
(๑๐) สนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจรวมทุน (Venture Capital) ที่มีเครือขายกับธุรกิจรวมทุน
ตางประเทศและมีประสบการณในการพัฒนาบริษัท ICT รายใหมใหสามารถพัฒนาเปนธุรกิจที่ทํา
กําไรและเติบโตอยางยั่งยืน
(๑๑) กําหนดสิทธิประโยชนที่จูงใจมากขึ้นในการลงทุนดานอุตสาหกรรมซอฟตแวร สื่อสรางสรรค และ
ภาพยนตร Animation ใหกับนักลงทุนไทย และตางประเทศ รวมทั้งสิทธิประโยชนสําหรับการ
ลงทุนดาน ICT เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม
(๑๒) นําผลการศึกษาที่เกี่ยวของดานการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย รวมทั้งผล
การศึกษาของธนาคารโลกในเรื่อง Business Process Out-sourcing (BPO) ที่ดําเนินการภายใต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชประโยชนในการกําหนด Roadmap พรอม
เปาหมายที่ชัดเจน
(๑๓) ศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจ/อุตสาหกรรมใน
ระยะปานกลาง และระยะยาวของแผนแมบทฯ ในแนวทาง IT Services และ IT-enabled
Services ในทิศทางที่เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยกําหนดมาตรการ
ดานสิทธิประโยชน และการสนับสนุนดานอื่น ๆ เพื่อชวงชิงความเปนผูนําในภูมิภาค
(๑๔) จัดตั้งและพัฒนาความเขมแข็งของสภา ICT (ICT Council)
๔.๓ แผนงานหลัก/โครงการนํารอง/โครงการเรงดวน และการใหคําปรึกษา
(๑) การจัดตั้ง One stop service ในการใหบริการขอมูล ขาวสาร รวมทั้งการจดทะเบียนเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการจัดตั้งและประกอบธุรกิจ ICT ในประเทศไทย (Facilitation Desk for ICT
Business Start-up Program) รวมทั้งการยกระดับระบบ National Single Window ( NSW )
แหงชาติ
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(๒) การจัดตั้งกองทุน ICT เพื่อการพัฒนา ICT ในภาคธุรกิจ และการสงเสริมอุตสาหกรรม ICT
โดยเฉพาะในผูประกอบการธุรกิจ SMEs
(๓) การพัฒนาเว็บไซตกลาง เพื่อเพิ่มชองทางในการจัดจําหนายสินคา OTOP ออนไลน
(๔) การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจ SMEs ดาน ICT ในแนวทางนวัตกรรมสรางสรรคในรูปแบบ
โครงการบมเพาะผูประกอบการ (Incubation Program)
(๕) การจัดตั้งเครือขายสถาบันการเงินที่เปนแหลงเงินทุนใหการสนับสนุนผูประกอบการที่มีแนวคิด
นวัตกรรมเชิงสรางสรรค โดยเฉพาะในผูประกอบการธุรกิจ SME วิสาหกิจชุมชน และเครือขาย
วิสาหกิจ (Cluster)
(๖) การจัดพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และประสบการณระหวางผูประกอบการ ผูบริหาร
หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การส ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม ICT และ
ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ในรูปแบบของ ICT Business Forum
(๗) การสงเสริมใหมีการใหรางวัลผูประกอบการ ICT ดีเดน ทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาค และสราง
เครือขายและความรวมมือแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
รวมทั้งผูไดรับรางวัลดีเดนจากสถาบันตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
(๘) การใหรางวัลกับองคกรที่มีความเปนเลิศดานการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมโดยใช ICT
(๙) การพัฒนา Centralized Portal ของขอมูลการทองเที่ยวในประเทศไทย
(๑๐) การพัฒ นา National Agriculture Platform เพื่อเปนศูน ยกลางในการแลกเปลี่ยนและ
การเขาถึงขอมูลที่จําเปนในภาคการเกษตรในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูใชงานทุกกลุม
๔.๔ ตัวชี้วัดการพัฒนาในภาพรวม
(๑) ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของภาคธุรกิจโดยรวมสูงขึ้น
• ปริมาณการลงทุนดาน ICT ของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐ ตอป
(๒) ภาคเอกชนสามารถใชประโยชนจาก ICT ในการสรางสรรคการดําเนินธุรกิจและใหบริการใหมๆ
เพิ่มมากขึ้น
• จํานวนกิจการริเริ่มใหม (Startup) ดาน ICT มีจํานวนไมนอยกวา ๑๐๐ บริษัทตอป
• จํานวนตําแหนงงานที่เกี่ยวของกับ ICT มีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป
• ความสําเร็จในการจัดตั้งสภา ICT (ICT Council)
(๓)
ระดับการใชประโยชนจาก ICT ในการสรางความยั่งยืนใหธุรกิจและสิ่งแวดลอม
• ขอกําหนดหรือการดําเนินการนํารองสามารถลดการใชพลังงานไดอยางเปนรูปธรรม
• ความสําเร็จในการจัดตั้ง Green IT Promotion Council
• ปริมาณการทําธุรกรรมผานชองทางอิเล็กทรอนิกสคิดเปนรอยละ ๑๐ ของ GDP
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แผนแมบทไอซีทขี องอาเซียน 2015 (ASEAN ICTMasterplan 2015)
วิสัยทัศน (Vision)
ไอซีทีจะเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญเพื่อใหเกิดการรวมตัวทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจในอาเซียน ไอซีทีจะชวย
การปฏิรูปอาเซียนใหเปนตลาดเดียวดวยวิธีพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานไอซีทียุคใหม และพัฒนาทุนมนุษยที่มีฝมือ
สงเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับงานสรางสรรคและนวัตกรรม จัดใหมีนโยบายสงเสริม และสรางสภาพแวดลอมที่มี
กฎระเบียบดวยมารการดังกลาว อาเซียนจะเสริมสรางพลังใหแกชุมชน และผลักดันใหอาเซียนมีสถานภาพเปน
ศู น ย กลางไอซี ทีที่ ครอบคลุ ม ได อย า งทั่ ว ถึ งและคึ กคั ก ส งผลใหอ าเซี ย นเป น ภูมิ ภ าคที่ เหมาะกับ การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร (Strategic)
ยุทธศาสตรที่ 1 Economic Transformation
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 People Empowerment and Engagement
การเสริมสรางพลังใหแกประชาชนและใหประชาชนมีสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ 3 Innovation
การสรางนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 Infrastructure Development
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 5 Human Capital Development
การพัฒนาทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 6 Bridging the Digital Divide
การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี
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นโยบายของรัฐบาลดาน ICT
นโยบายสําคัญของรัฐบาลดานการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
เพื่อมุงสูสมารทไทยแลนด
SMART THAILAND in ACTION
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การยกระดับมาตรฐานประเทศดวย
“ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)”

•Smart Card
•Smart City
•e-Service for e-Gov
•Smart Citizen Info

•Smart Thailand , Cockpit
•Smart Alliances, Smart work

Smart Government
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• สงเสริมการใหเกิดบริการผานโครงขายของรัฐ และผลักดันบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ของภาครัฐ ที่เปนประโยชน
ตอประชาชนอยางทั่วถึง และลดความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการและโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ
ประชาชนในเขตเมืองและชนบท
• การสงเสริมใหมีบริการของภาครัฐที่เปนบริการพื้นฐานหลัก และกอใหเกิดประโยชน ในวงกวางแกประชาชนคน
ไทย ในดานตางๆ
1. Smart - Education
2. Smart - Health
3. Smart – Government
4. Smart – Agriculture
Smart Business
• SMART BUSINESS เปนการกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อกระตุนประชาชนใหนํา ICT มาใชทําธุรกิจ
• จัดทําระบบทะเบียนกลางทางธุรกิจ (National e-Business Registry) โดยใชมาตรฐาน UN/CEFACT ใน
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางองคกร และสงเสริมใหใชมาตรฐานเปนพื้นฐานรวมในหนวยงานธุรกิจตางๆ เพื่อการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางกัน
• ดําเนินการปองกันภัยคุกคามดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• ผลักดันการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวยการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสรางความเชื่อมั่นและ
รองรับการทําการคาระหวางประเทศ
Smart Networks
โครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยมีเปาหมายในการขยาย ใหครอบคลุมประชากรรอยละ 80 ภายในป
พ.ศ.2558 และรอยละ 95 ภายในป พ.ศ.2563
– ระยะที่ 1 ป พ.ศ. 2555 - 2558 เปนการปรับเปลี่ยน อุปกรณเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ โครงขาย
ที่มีอยูเดิมใหมีความพรอมในการรองรับการใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โดยไมตองลงทุนลากสายเคเบิลใยแกวนํา
แสงเพิ่มเติม
– ระยะที่ 2 ป พ.ศ. 2559 - 2563 จะเปนการลงทุนลากสายเคเบิลใยแกวนําแสงเพิ่มเติมไปยังตําบลที่ยัง
ไมมีโครงขายฯ เพื่อใหครอบคลุมประชากรรอยละ 95
Smart People
• ผลักการพัฒนาบุคลากรดานไอซีทีของประเทศ ใหสามารถรูและ ใชงาน ICT ไดอยางมีประโยชน เพิ่มการ
เขาถึงการรับรูของประชาชนในความรูดาน ICT (ICT literacy)
• ผลักดันใหประเทศมีมาตรฐานวิชาชีพดาน ICT
• การบูรณาการความรูดาน ICT ของประเทศ ในการจัดตั้งสถาบันการฝกอบรมดาน ICT (National ICT
Academy)
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SMART THAILAND IN ACTION

1. Smart Network

40

2. Smart Cloud

3. Data Center Consolidate (77 Province IDC )

41

4. Cyber Security

5. Th e-GIF
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6. e-Service for e-Gov

7. ICT Academy
• มาตรฐานวิชาชีพดานไอซีที
• สถาบันการฝกอบรมดานไอซีทีแหงชาติ (National ICT Academy)
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ภาพรวมนโยบาย ICT ของกระทรวงการคลัง
ในปจจุบันทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลังมีระบบ ICT ใชปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบของแตละกรม
และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูศูนย ICT กระทรวงการคลัง ซึ่งทําหนาที่เปนศูนยกลางการสื่อสารขอมูล ศูนยกลางการ
แลกเปลี่ยนขอมูล (Data Exchange) เปนศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังเปนศูนยบริการขอมูลขาวสารทั้งภายใน
องคกร (Intranet) และบริการขอมูลสูสาธารณะ (Internet) เปนศูนยฝกอบรม ICT ของกระทรวงการคลัง
(MOF ICT Training Center) รวมทั้งเปนศูนยกลางการกําหนดนโยบาย กํากับ ดูแล การบริหารจัดการงาน
ดาน ICT ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลังโดยมีนโยบาย ดังนี้
1. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกกรมใชระบบ ICT เพื่อขับเคลื่อนองคกรในทุกระบบงานทั้งระบบงานตาง ๆ
ตามหนาที่งานของแตละกรม ระบบสํานักงาน และระบบบริการขอมูล เพื่อการบริการประชาชนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
2. สรางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) สรางระบบเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง (Central Network)
ความเร็วสูง ครอบคลุมสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อบริการรับสง- ระบบขอมูล ระบบ
โทรศัพท ระบบประชุมทางไกลเชื่อมโยงปฏิบัติงานรวมกันกับทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
3. มีศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังที่สมบูรณ ที่ศูนย ICT กระทรวงการคลัง มีกาแลกเปลี่ยนขอมูล การ
ใชขอมูลร วมกัน (Data Exchange) กั บทุกกรมในสังกัดและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข อง จัดทํ า
ฐานขอมูล กรมภาษี ฐานขอมูลระบบ 3GFMIS ฐานขอมูลทรัพยสิน ฐานขอมูลระบบสํานักงาน
รวมทั้ง จัดทําระบบฐานขอมูลและคลังขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง (Data Warehouse) เพื่อใหผูบริหาร
ไดใชขอมูลเพื่อการบริหาร นําระบบ MIS , EIS และ GIS มาใชในการบริหาร เพื่อสรางความมั่นคง
และยั่งยืนดานเศรษฐกิจการคลัง ตอไป
4. มีระบบ Intranet ของกระทรวงการคลังที่สมบูรณ เพื่อบริการขอมูล การประสานราชการ การบริหาร
การสั่งการในระบบ On-Line เชื่อมโยงและใหบริการกับทุกกรมในสังกัดทั่วประเทศ รวมทั้งการใชระบบ
Social Network เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ในระบบสํานักงานดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่สมบูรณ
5. ใหบริการขอมูลเศรษฐกิจการคลังที่ทันสมัย ทันตอเหตุการณ สูประชาชน ที่สะดวก รวดเร็ว ผาน Web
Site ของกระทรวงการคลัง และทุกกรมที่มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานตาง ๆ เพื่อใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกสที่สะดวก
รวดเร็ว ในระบบ e-Service การบูรณาการขอมูล 3 กรมภาษี การพัฒนา National Single Window
(NSW) และ One Stop Service ในระบบการจัดเก็บภาษีอากร e-Revenue, e-Custom, e-Excise
รวมทั้งการใชระบบ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารขอมูลระบบ GFMIS เพื่อการ
เบิกจายงบประมาณของทุกหนวยงานประมาณ 8,000 หนวยเบิกจายทั่วประเทศระบบขอมูลรัฐวิสาหกิจ
GFMIS – SOE และระบบขอมูลหนี้สิน GFMIS – TR ระบบ e-Auction ระบบขอมูลทรัพยสินและ
การประเมินราคา ระบบบริการขอมูลเศรษฐกิจ รวมทัง้ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ของทุกกรม
7. พัฒนาระบบสํานักงาน (Back Office) ของกระทรวงการคลัง และทุกกรมใหสามารถใชปฏิบัติงานและ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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8. สรางศูนยสํารองขอมูลกลาง (Disaster Recovery Center : DRC) ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
โดยศูนย ICT กระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการ เพื่อใหระบบ ICT ของทุกกรมสามารถใชงาน ได
ตลอดเวลา เมื่อเกิดปญหาอุ ปสรรค หรือภัยอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได ศูนยสํารองข อมูลสามารถใช
ปฏิบัติงานแทนได
9. พัฒนานัก ICT ของกระทรวงการคลัง ทั้งในระดับ Technician และ User ของกระทรวงการ คลัง และ
ทุกกรมใหสามารถใชระบบ ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยศูนย ICT กระทรวงการคลัง ทําหนาที่เปน
ศูนยกลางการฝกอบรม ICT ของกระทรวงการคลัง (MOF ICT Training Center)
10. ใหศูนย ICT กระทรวงการคลัง เปนศูนยกลางการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบ
ICT ของกระทรวงการคลังและทุกกรมในสังกัดใหมีมาตรฐาน ทั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร
ขอมูล ระบบงาน และระบบขอมูล เพื่อใหเชื่อมโยงกัน สามารถใชงานรวมกัน เปนมาตรฐานเดียวกัน
รวมทั้งใหบริการและสนับสนุนระบบ ICT ใหกับทุกกรมในสังกัด เพื่อพัฒนาระบบ ICT
ของ
กระทรวงการคลังในภาพรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใชระบบ ICT เพื่ออํานวยความสะดวกและบริการประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และการบริหารงานของกระทรวงการคลัง

สิ่งจําเปนในการพัฒนาระบบ ICT กระทรวงการคลัง
• โครงสรางพื้นฐานที่ดี มั่นคงปลอดภัย (Infrastructure)
• ระบบสื่อสารขอมูลที่ดี (Data Networking)
• มีระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ดี (Computerize)
• ระบบงานที่เหมาะสมที่คลอบคลุมการปฏิบัติงาน
• นัก ICT ที่มีคุณภาพและเปนมืออาชีพ
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โดยมีคณะกรรมการคอมพิวเตอรของกระทรวงการคลัง และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนศูนยกลางนโยบาย ICT และสนับสนุนสงเสริมการพัฒนา การใชระบบ ICT
ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ควบคุม ติดตาม ประสานงาน และใหคําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหการบริหาร
จัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนการเพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชนที่ดี สะดวก รวดเร็ว การเชื่อมโยง
และการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงานตางๆ กับทั้งเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของ
กระทรวงการคลัง และทุกกรมในสังกัดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคทุกจังหวัด
ทั่วประเทศ ตามนโยบาย e-Government ของรัฐบาล โดยมีเปาหมายที่จะทําใหกระทรวงการคลังเปน Modern
Ministry ตอไป
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ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 – 2561
(MOF ICT Master Plan 2014-2018)
วิสัยทัศน
เปนองคกรที่สรางนวัตกรรม ICT ดานการบริการ บริหารสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการคลังและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาเชื่อมโยงและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหครอบคลุม
ทุ กพื้ น ที่ และรองรั บ การใช งานอย า งมี ป ระสิท ธิภ าพ รวดเร็ว ทัน เวลา และมีโ ครงขายที่มีความมั่น คงปลอดภั ย
เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการทั้งภายในและภายนอก
เปาหมาย
1. มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกันทั้งอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ต และสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีโครงขายที่สามารถใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่และรองรับสื่อประสม (Multimedia)
3. มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขายที่มีความมั่นคงปลอดภัยเปนไปตาม
มาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. มีเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง (Central Network) ครอบคลุมสวนกลางและสวนภูมิภาคทั่วประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนอํานวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจเปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย
1. มีระบบประเมินและติดตามการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวง
2. มีระบบซอฟแวรพื้นฐาน (Common Application) สนับสนุนหนวยงานของกระทรวง
3. มีระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอยางโปรงใส ตรวจสอบได
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการใชงานรวมกันของภาครัฐ
5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส
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ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการแขงขันและ
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
พัฒนา ปรับปรุง ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให
ระบบงานสามารถปฏิบัติงานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปาหมาย
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวของตามภารกิจเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูการเปนประชาคมอาเซียน
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและสิ่งแวดลอม
3. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
พัฒนาระบบงาน สรางมาตรฐานระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศ เพื่อใหผูบริหารไดใชขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการและตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
1. มีระบบฐานขอมูลกลางที่มีมาตรฐานเพื่อการบริหารและการบริการ
2. มีการบูรณาการสารสนเทศหนวยงานของกระทรวง
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการใหบริการกับประชาชนที่สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศได
อยางทั่วถึง
4. มีระบบฐานขอมูลที่มีมาตรฐานเพื่อการบูรณาการและสนับสนุนการทํางานในองคกรอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. เปนศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังที่สมบูรณ เพื่อสรางความมั่นคงและยั่งยืนดานเศรษฐกิจการคลัง
6. บริการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการเงินการคลังที่ทันสมัยใหกับประชาชนไดสะดวก รวดเร็วผาน
Web Site ของกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาบุ คลากรใหมี ความรู ความสามารถ ทักษะและสรางวัฒนธรรมใหมีการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่ อ สารในการปฏิ บั ติ ง านให ม ากขึ้ น และพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(ICT Professional) ใหมีความรูความสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตลอดจนการจัดรูปแบบการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส
เปาหมาย
1. มีหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางมั่นคงปลอดภัยและทั่วถึง
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู ความสามารถ ทักษะรองรับภารกิจ
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ความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและกระทรวงการคลัง
จากแผนการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดานตางๆ ของประเทศและแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง 5 ดานของกระทรวงการคลัง สรุปความสัมพันธไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความสอดคลองของยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง

แผนแมบทความมัน่ คงปลดภัยดาน ICT แหงชาติ

ยุทธศาสตรของกระทรวงการคลัง

พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
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(e-Government)

(TH e-GIF)

กรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ เวอรชนั่ 2.0



แนวทางการดําเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

แผนแมบทภูมสิ ารสนเทศแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่
รองรับการแขงขันและการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคคลากรใหมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2554-2563
ของประเทศไทย

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2555-2563 ของประเทศ

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) ของกระทรวงการคลัง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศไทย พ.ศ.
2552-2556

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทย

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา การพัฒนาแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้ง 5 ของกระทรวงการคลังนั้นมีความสอดคลองในทุกดานของกรอบนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ICT ของประเทศ
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ยุทธศาสตรดาน ICT ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน
เปนศูนยกลางกาวนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริหารจัดการอยางมืออาชีพ
พันธกิจ

1. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงใหสอดคลองกับมาตรฐาน
กลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
2. กํากับ ดูแล ประสานงาน และพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวง
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
4. เปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
5. เปนศูนยรวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง และศูนยการเชื่อมโยงระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของ
กระทรวง
6. วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวง

เปาประสงค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เชื่อมโยงเครือขายขอมูล และใชทรัพยากร ICT รวมกัน
บริหารจัดการการเชื่อมโยงระบบเครือขายสื่อสารขอมูลใหมีเสถียรภาพ
ใหบริการระบบงานและขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย
เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงขอมูล ของกระทรวงการคลัง
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยใช ICT
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS )
สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลังอยางมีธรรมาภิบาล
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการบริหารและการบริการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT และบุคคลทั่วไปของกระทรวงการคลังเพื่อยกขีดความสามารถ
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กลยุทธ

1.
2.
3.
4.
5.

บริหารจัดการระบบ ICT แบบบูรณาการเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
บริหารดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดาน ICT
นําระบบ ICT มาใชสนับสนุนเพื่อสรางธรรมาภิบาล
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กรมธนารักษ
วิสัยทัศน
“ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการ
บริการ อยางมีประสิทธิภาพ”
พันธกิจ

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาชวยในการกําหนดนโยบายวางแผนและบริหารจัดการ
งานราชพัสดุ เหรียญกษาปณ ทรัพยสินอันมีคาของแผนดิน และการประเมินราคาทรัพยสิน โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
1. ใหมีฐานขอมูลที่ราชพัสดุที่ถูกตอง ครบถวน และทันสมัยเพื่อใชเปนขอมูลกลางในการบริหารจัดการ
ที่ราชพัสดุ
2. ใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชน และจัดประโยชนที่ราชพัสดุ
อยางเหมาะสมและคุมคาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
3. ใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
4. ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่มีระบบสารสนเทศและขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ สํานักงานธ
นารักษพื้นที่
5. ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการผลิตเหรียญกษาปณ
6. ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการสั่งจายและจัดทําบัญชีเงินคงคลังของรัฐ
7. ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการรับแลกและจายแลกเหรียญกษาปณ
8. ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยสินอันมีคาของแผนดิน
9. ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานบริหารทั่วไปในหนวยงานยอยของกรมอยางมีประสิทธิภาพ
10. ใหมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ
11. ใหมีการบริการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษแกสาธารณะผานทางระบบอินเทอรเน็ต
12. ใหมีมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่นๆ ได
13. ใหบุคลากรของกรมธนารักษสามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบุคลากร
เปาหมาย
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนอยางเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปสูมาตรฐานสากล
เปาหมาย
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหสามารถรองรับการใชงาน
ระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการใหบริการไดอยางมีเสถียรภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในระดับที่ยอมรับได
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
ใหบริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของกรมธนารักษอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย
พัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการแกประชาชนและหนวยงานภายนอก
และเปนเครื่องมือเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัตงิ าน การบริหารงานของ กรมธนารักษ

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางและการสรางมาตรฐานขอมูล
พัฒนาระบบและฐานขอมูลที่มีมาตรฐานเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงและใชประโยชนจาก
เปาหมาย
ขอมูลในการวางแผนการใหบริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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กรมบัญชีกลาง
วิสัยทัศน
“เปนเลิศดานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศการคลัง”
ยุทธศาสตร
- สรางนวัตกรรมดาน ICT เพื่อตอบสนองความตองการในการกํากับดูแลและบริหารการใชจายเงินของ
แผนดินอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
- เพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนใหมีการใชเทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในองคกรอยาง
ครบวงจร
- เพิ่มชองทางการใหบริการในลักษระ e-Service ผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ตาง ๆ (Mobile Devices)
ใหกับขาราชการ ประชาชน และสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ยกระดับการบริการอิเล็กทรอนิกสของกรม โดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของกับภารกิจของกรมใน
แนวทาง Smart Service โดยการบริการอิเล็กทรอนิกสของกรม หรือ e-CGD Service ภายใตการ
ให บ ริการแบบไรร อยต อ/ไร ตะเข็บ รอยต อ (Seamless) ระหวางกรมบัญ ชีกลางกับ ผูรับ บริการ/
ผูเกี่ยวของ (เชาน หนวยงาน/สวนราชการ บุคลากรภาครัฐ ผูมีสิทธิ์/ผูอาศัยสิทธิ์/ทายาทของบุคลากร
ภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน) เพื่อกาวไปสูการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสดานขอมูลขาวสาร
เอกสาร และการมีสวนรวมของผูรับบริการ/ผูเกี่ยวของ
- เพิ่มมูลคาเพิ่ใหกับระบบสารสนเทศในปจจุบันของกรมบัญชีกลางอยางเปนรูปธรรม เพื่อประโยชนเชิง
การบริหารทุกมิติอยางครบวงจร
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง
- ปรับปรุงระบบการใหบริการและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปสูมาตรฐานสากล
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กรมสรรพสามิต
วิสัยทัศน
“ผูนาดานบริการของหนวยงานราชการ ดวยนวัตกรรม ICT มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
๑. จัดหาและดูแลบํารุงรักษาทรัพยากรระบบสารสนเทศใหเพียงพอตอการใชงานของกรมสรรพสามิต
เชน ระบบเครื่องแมขายคอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร เปนตน
๒. บริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารใหบริการไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ
มั่นคง ปลอดภัย
๓. บริหารจัดการใหบริการดานสารสนเทศและการสื่อสารรองรับตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
และมาตรฐานสากล
๔. จัดหาและสรางนวัตกรรมดาน ICT เพื่อสนับสนุนงานดานบริการของกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมั่นคงปลอดภัย และ ทันสมัย (ICT
Security and Modern)
เป น ยุ ทธศาสตร ที่มุงด านการจัดหาโครงสรางพื้น ฐานใหเพียงพอตอความตองการใชงานไดแก
เครื่องแมขาย ระบบเครือขาย เครื่องลูกขาย เครื่องพิมพ โทรศัพทมือถือ เครื่องแท็บเล็ต และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ตางๆ โดยตองมีความมั่นคงปลอดภัย และทั นสมัย ซึ่งจะเปนพื้นฐานเพื่อการใหบริการธุ รกรรมและขอมูลตางๆ
ของกรมสรรพสามิตสามารถพัฒนาเปนผูนาของหนวยงานราชการ ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการ
อีกทั้งสามารถประมวลผลขอมูลเพื่อสนับสนุนผูบริหารกรมสรรพสามิตไดทันการณ
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางนวัตกรรมในดานการใหบริการเพื่อผูประกอบการ เจาหนาที่กรมสรรพสามิต และ
หนวยงานภาครัฐ (Service Innovation for all Partners)
เปนยุทธศาสตรที่มุงในการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนในการปรับปรุงรูปแบบการใหบริการของกรม
สรรพสามิตเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูประกอบการ กรมสรรพสามิต และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยนวัตกรรมนี้จะชวย
ในการประหยั ดค าใชจ าย เพิ่มความสะดวกสบาย รวมทั้งเพิ่มความโปรงใส เปน ธรรม และตรวจสอบไดในการ
ใหบริการของกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ นวัตกรรมจะชวยใหหนวยงานตางๆ ที่ทําธุรกรรมเกี่ยวของกับกรมสรรพสามิต
สามารถไดรับประโยชนตางๆ นี้ไปรวมกัน ซึ่งจะทําใหกรมสรรพสามิตเปนผูนําในดานการใชระบบสารสนเทศเพื่อ
รวมผลักดัน e-Government และการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐบาล
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร ICT และขอมูล ใหรองรับตามกฎหมายธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส และเปนมาตรฐานสากล (Compatible with Law and International Standards)
เป น ยุ ท ธศาสตร ที่ มุ ง ในการดํ า เนิ น งานให ร ะบบสารสนเทศกรมสรรพสามิ ต เป น ที่ เ ชื่ อ มั่ น และยอมรั บ
มาตรฐานในการใหบริการที่เปนสากล และถูกตองตามขอกําหนดทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย ซึ่งจะ
ทํา ให กรมสรรพสามิตเปน ผูนํ า แนวหน าในการใหบริการไดอยางมีป ระสิทธิภ าพและคุณภาพ เปนที่พึ่งพอใจแก
ผูใชบริการในทุกภาคสวนไมวาจะเปน ผูประกอบการ เจาหนาที่กรมสรรพสามิต หรือหนวยงานราชการตางๆ ที่ตอง
เชื่อมโยงขอมูลและธุรกรรมกับกรมสรรพสามิต
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู แ ละความสามารถเท า ทั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ICT Knowledge and Change Management)
เปนยุทธศาสตรที่มุงในการพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพสามิตทั้งองคกร ใหสามารถรูเทาทันเทคโนโลยีและ
การใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเกาไปสูเทคโนโลยี
ใหม การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการแกไขปญหาของการทํางานและการใหบริการของกรม
สรรพสามิตรอบดานใหเกิดนวัตกรรมและความคุมคาในการใชเทคโนโลยี
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กรมศุลกากร
กรมศุลกากรเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังมีภารกิจในการจัดเก็บภาษีอากรสําหรับสินคาที่นําเขา
และสงออกและจัดเก็บภาษีอากรแทนหนวยงานอื่นเพื่อเปนรายไดของรัฐขณะเดียวกันกรมศุลกากรยังเปนเสมือน
หนาดานที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากรและสงเสริมสนับสนุนการผลิตและการ
สงออกตามนโยบายของรัฐโดยใชมาตรการทางภาษีอากรและการอํานวยความสะดวกดานการคาระหวางประเทศแก
ผูนําเขาและผูสงออกและเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางการคาของประเทศ
วิสัยทัศน
ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศและปกปองสังคม
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.

ใหบริการทางศุลกากรที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไดมาตรฐานโลก
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศดวยมาตรการทางศุลกากร
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกปองสังคม
จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส

ยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบงานศุลกากรใหเปนมาตรฐานโลก
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรดวยมาตรฐานสากล
4. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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กรมสรรพากร
วิสัยทัศน
เปนองคกรชั้นนําดาน ICT เพื่อการบริหารและบริการดวยมาตรฐานสากลภายใตหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

วางแผนวิเคราะหและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาฐานขอมูลของผูเสียภาษีใหเปนปจจุบัน
ประมวลผลขอมูลภาษีโดยรวมของทั้งประเทศ
นําระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการติดตอสื่อสารการรับชําระภาษีและการบริหารจัดเก็บภาษี
กํากับดูแลรักษาความปลอดภัยในการใชขอมูล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สรางนวัตกรรมการบริการเชิงรุก
บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
ยกระดับโครงสรางพื้นฐานสูระดับสากล
บริหารจัดการ ICT อยางมีธรรมาภิบาล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรในดาน ICT
สรางเครือขายภาครัฐและเอกชน ในการเชื่อมโยงขอมูล
ลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล

ยุทธศาสตร
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สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนศูนยบริการขอมูลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ สคร.
ดวย ICT สมัยใหม”
ยุทธศาสตร
เพื่ อ ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค และเป า หมายของการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร สคร.
ไดกําหนดยุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร โดยมีรัฐวิสาหกิจเขามามีสวนรวม และผลักดันการดํานเนการใหเปนไปตาม
แผน เพื่อเป าหมายของการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชป ระโยชนตอการบริ หารงานและการ
ใหบริการ ยุทธศาสตรทั้ง 5 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 “การปรับปรุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
มั่นคงปลอดภัย ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม”
ยุทธศาสตรที่ 2 “การพัฒนาและบูร ณาการระบบบริหารงานภายในและระบบบริการของ สคร. ให มี
ประสิทธิภาพ”
ยุทธศาสตรที่ 3 “การสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน”
ยุทธศาสตรที่ 4 “การปรับปรุงพัมนากระบวนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแนวทางมาตรฐานสากล”
ยุทธศาสตรที่ 5 “การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาประยุกตเปนเครื่องมือเผยแพร
ขอมูลขาวสารของรัฐวิสาหกิจและสงเสริมภาพลักษณของ สคร.”
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
วิสัยทัศน
เปนมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กํากับ และดําเนินการกอ
หนี้ค้ําประกัน และปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล หนวยงานในกํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชําระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารหนี้
สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร
1. การบริหารจัดการหนี้สาธารณะในเชิงรุก (Pro-active Debt Management)
2. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ใหเปนเสาหลักทางการเงิน เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของระบบการเงิน
3. พัฒนาองคกรใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
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สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
วิสัยทัศน
องคกรนําในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอยางมีหลักการ
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

1. ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ดานการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การ
พัฒนาตลาดทุนและการคุมครองผลประโยชนทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหวาง
ประเทศ
2. ติดตาม กํากับและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพรอมเสนอ
แนวทางปรับปรุงแกไข
3. เสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ใหแกกลุมเปาหมายประชาชน และหนวยงานทั่วไปทั้งในและตางประเทศ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหทันสมัยและสงเสริมคุณภาพบุคลากรดานวิชาการและคุณธรรมอยาง
ตอเนื่อง
1.
2.
3.
4.
5.

การเสริมสรางวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาและเสริมสรางระบบฐานขอมูลที่ถูกตองแมนยํา และทันสมัย
การเสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับในบทบาทและผลงานของสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง
6. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม
7. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเสริมสรางการมีสวนรวมเพิ่มความทันสมัย
และความโปรงใสในการทํางาน

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวทั้ง 5 ยุทธศาสตร เพื่อใหสอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจและ
นโยบายการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีก่ ระทรวงการคลังกําหนดไว ซึ่งตองใชงบประมาณ
ดําเนินการในป พ.ศ. 2557 – 2561 ทั้งสิ้น4935.25ลานบาทโดยสรุปตามปงบประมาณไดดังนี้
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สรุปงบประมาณในการดําเนินการจําแนกตามปงบประมาณพ.ศ. 2557 – 2561
ลําดับ

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สป.กค
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
สคร.
สบน.
สศค.
รวมเปนเงิน

2557
697*
84.6566
847
170
209.46372
2,888.6906
97.5
18.8
76.950
5090.06092

ปงบประมาณ (หนวย:ลานบาท)
รวม
2558
2559
2560
2561
480*
1,177
100.5717
23.500
7.000
7.000
222.7283
617.52
491.00
474.62
2036.099
210
450
830
213.0494
58.5 104.5405
72.711
658.26462
3,426.5730 1,812.0500 704.5550 379.2000 9,211.0686
0.5
10.5
30.5
10.5
149.5
90.3
75.8
74.8
51.8
317
135
80
73
50
414.950
5273.5141
3001.35 1469.0155 571.211 15016.61052

หมายเหตุ * โครงการ GFMIS = 350 ลบ. ในแตละป
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บทที่ 3
การวิเคราะหสถานภาพปจจุบันและทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
การวิ เ คราะห ส ถานภาพป จ จุ บั น และทิ ศทางการพัฒ นาด านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของ
กระทรวงการคลั ง มี วัตถุ ประสงคเ พื่อแสดงสถานภาพการดําเนิน งานในปจ จุบัน และความตองการขององคกร
ที่ครอบคลุมในส ว นของระบบงาน โครงสรางพื้น ฐาน การบูร ณาการรว มกัน ตลอดจนการพัฒ นาบุคลากรดาน
ICT ในปจจุบันทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลังมีระบบ ICT ใชปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบของแตละกรม
และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูศูนย ICT กระทรวงการคลัง โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
การคลัง ทําหนาที่หลักดังนี้ คือ
1. เปนศูนยกลางการสื่อสารขอมูล(MOF Data Center) และศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล
(MOF Data Exchange)
2. เปนศูนยขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังเปนศูนยบริการขอมูลขาวสารทั้งภายในองคกร
(Intranet) และบริการขอมูลสูสาธารณะ (Internet)
3. เปนศูนยฝกอบรม ICTของกระทรวงการคลัง(MOF ICT Training Center)
ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานและเปาหมายใหมีการใชระบบ ICT เพื่อ
การอํานวยความสะดวกการบริการประชาชนการใหบริการในระบบ e-Serviceโดยมีเปาหมายจะตองพัฒนาใหเปน
แบบ Single Window Service การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การประสานราชการที่สะดวก รวดเร็ว
และทันสมัยยิ่งขึ้นโดยใชระบบ Intranet ของกระทรวงการคลังครอบคลุมทุกกรมในสังกัดทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อบริการขอมูล การบริหารการสั่งการการติดตอประสานงานในระบบ On-line
ที่สะดวก รวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามระบบ e-Government การสรางความมั่นคงและ
ยั่งยืนดานเศรษฐกิจการคลัง การเชื่อมโยงขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลการใชขอมูลรวมกันกับทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังและหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ การสรางฐานขอมูลและคลังขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง ใหบริการ
ขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง สนับสนุนระบบ e-Logistics นอกจากนี้จะพัฒนา ปรับปรุง ผลักดันการใชระบบ
GFMIS ใหสามารถใชไดกับทุกหนวยราชการทั่วประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําระบบ Electronic
Government Procurement(e-GP)ใหทุกหนวยงานของรัฐไดใชระบบ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจางเพื่อความ
โปรงใสในการบริหารราชการการสรางศูนยขอมูลหนี้สินภาคประชาชนเพื่อใชในการแกไขปญหาความยากจนตอไป
รวมทั้งการนําระบบ GIS และระบบ MIS มาใชในการบริหารราชการของกระทรวงการคลังอยางมีประสิทธิภาพตอไป
กระทรวงการคลั ง ได ใ ชร ะบบ ICT เพื่ ออํ า นวยความสะดวก บริ ก ารประชาชน และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด และจะตองพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป โดยจะตองปรับปรุงพัฒนาและ
เพิ่มขีดความสามารถของระบบ ICT ของทุกกรมในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เพียงพอตอการใชงานและ
สามารถบู ร ณาการใช ง านร ว มกั น ได โ ดยจะต อ งพั ฒ นาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถระบบ ICT ในทุ ก ๆ ด า น
ทั้งโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ใหมีระบบเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง (Central Network) ใชงานรวมกับ
ทุกกรม ครอบคลุมสวนกลางและสวนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ สรางระบบ Intranet ของกระทรวงการคลัง มี
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เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพียงพอในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชน มีระบบงาน ระบบขอมูล
ระบบจัดการฐานขอมูลที่ดี มีการเชื่อมโยงขอมูล การใชขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ในทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของมีฐานขอมูลและคลังขอมูลกลางของกระทรวงการคลัง มีการปฏิบัติงานดวยระบบ ICTอยางกวางขวาง
และทั่วถึง มีการใหบริการขอมูลในระบบ On-Line ทั้งภายในองคกรและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ มีการนํา
ระบบ GISและ MIS มาผนวกใชเพื่อการบริหารราชการ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลและการบริการประชาชนใน
ระบบ Internet ตลอดจนจะตองสงเสริมและสรางนัก ICT ของกระทรวงการคลังใหเพิ่มขึ้น
สิ่ งที่ จํ า เป น ในการพั ฒ นาระบบ ICT คือ การมีโ ครงสร างพื้น ฐาน (Infrastructure) ที่ ดี
มีระบบสื่อสารข อมู ลสะดวก รวดเร็ ว ครอบคลุมทุกหนว ยงานทั่ว ประเทศ มีระบบคอมพิวเตอรและอุป กรณที่ดี
มีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอการใชงานมีระบบขอมูลที่ดีมีระบบงานที่เหมาะสมที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตาม
หนาที่รับผิดชอบของทุกกรม เพื่ออํานวยความสะดวก และใหบริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และชวยให
การปฏิบัติงานและการบริหารราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจะตองมีนัก ICT ที่มีคุณภาพและเพียงพอตอการ
ปฏิบตั ิงานโดยมีหนาที่ พันธกิจในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ดานหลัก คือ
1. การบริหารราชการดาน ICT กระทรวงการคลัง
2. การดําเนินการปฏิบัติราชการและใหบริการ
1. การบริหารราชการดาน ICT กระทรวงการคลัง
1.1 โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
1.1.1 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)
1.1.2 โครงการพักหนี้ภาคประชาชน
1.1.3 ระบบติดตามและรายงานความกาวหนาโครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง (TKK 2555)
1.1.4 ระบบติดตามโครงการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ
อุทกภัย (120,000 ลานบาท) (PMOCFlood)
1.1.5 ระบบติดตามภายใต พ.ร.ก. เงินกูเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคต ประเทศ
พ.ศ. 2555 (350,000 ลานบาท) (PMOCWater)
1.2 โครงการตามนโยบายกระทรวงการคลัง
1.2.1 คณะกรรมการคอมพิวเตอร กระทรวงการคลัง (คคค.)
1.2.2 ศูนยกลางการพัฒนาบุคลากรดาน ICT
1.2.3 ศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (DOC/MFOC/PMOC)
1.2.4 ศูนยขอมูลกลางกระทรวงการคลัง (MOF Data Warehouse)
1.2.5 ศูนยสื่อสารขอมูลกลางกระทรวงการคลัง (MOF Network)
1.2.6 ศูนยคอมพิวเตอรสํารองกระทรวงการคลัง (MOF Disaster Recovery Center)
1.2.7 โครงการบูรณาการขอมูล 3 กรมภาษี
1.2.8 โครงการ CCO กระทรวงการคลัง
1.2.9 โครงการคลินิกภาษี
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1.2.10 โครงการ MOF IT Audit
1.2.11 โครงการสารสนเทศบูรณาการภาพรวมการเงินการคลังภาครัฐและองคการปกครองสวน
ทองถิ่นของประเทศ (GFMIS, GF-LG, GF-SOE, GF-TR, CFO, กองทุนนอกระบบ)
2. การดําเนินการปฏิบัติราชการและใหบริการ
2.1 ระบบงานสํานักงาน (Back Office)
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
- ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
- ระบบบริหารงานบุคคล
- ระบบจัดเก็บและคนหาเอกสาร
- ระบบใบรับรองเงินเดือน-สหกรณ
- ระบบสหกรณออมทรัพย กค.

- ระบบลาราชการ
- ระบบหนังสือเวียนทั่วไป
- ระบบการจองรถ
- ระบบการจองหองประชุม
- ระบบ MIS ทรัพยากรบุคคล
- ระบบเบิกจายเงินลวงเวลา

2.2 ระบบเพื่อการบริการ และ เผยแพรประชาสัมพันธ
- ระบบ Internet Website MOF
www.mof.go.th , www2.mof.go.th เว็ปไซตหลักกระทรวงการคลัง
www2.ofm.mof.go.th
เว็ปไซตสํานักงานรัฐมนตรี กค.
www.mof.go.th/home/inspection เว็ปไซตผูตรวจราชการ กค.
www.1359.in.th/fincrime2004
เว็ปไซตกลุมปองปรามเงินนอกระบบ
www.palad.mof.go.th/home/pub_info เว็ปไซตศูนยขอมูลขาวสาร กค
www.mof.go.th/home/call_1689 เว็ปไซตศูนยวายุภักษฟาใส
www.ethics.mof.go.th/home
เว็ปไซตกลุมงานคุมครองจริยธรรม
www.palad.mof.go.th
เว็ปไซตสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
31

2.3 ระบบเพื่อการบริการ และ เผยแพรประชาสัมพันธ
- ระบบ Intranet ระบบเครือขายวายุภักษ
http://vayupak.net
- ระบบ e-mail กระทรวงการคลัง
http://webmail.mof.go.th , webmail.vayupak.net
- ระบบสังคมออนไลนกระทรวงการคลัง (MOF Social Network)
http://social.mof.go.th/wps/portal
- ระบบวิกิกระทรวงการคลัง (MOF Wiki)
http://wiki.mof.go.th /wps/portal/mofwiki
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ระบบเครือขายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของกระทรวงการคลัง
• มีระบบบริหารจัดการขอมูลและเหตุการณดานความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบรวม
ศูนย เพื่อการเฝาระวัง ติดตาม ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
• มีระบบตรวจสอบและปองกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
• มีระบบบริหารจัดการเพื่อการระบุและยืนยันตัวตนที่เปนมาตรฐาน บูรณาการใชสามารถใชงานรวมกับระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• เพื่อปรับปรุงการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง ใหมีการ
ดําเนินงานอยางเปนระบบ ไดมาตรฐาน สมบูรณครบถวน เปนแบบรวมศูนย งายตอการเฝาระวัง ติดตาม
ปองกัน และแกไขปญหา
• เพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลังใหมี
ความทันสมัย และแข็งแรงอยางตอเนื่อง พรอมปกปองระบบคอมพิวเตอรและเครือขายของกระทรวงการคลัง
จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
• ดําเนินการสรางความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง ใหสอดคลองตาม
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ภายใต
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 (ICT 2010)
• เพื่อรองรับกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
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ระบบบูรณาการฐานขอมูลกลาง
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ตามที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบาบจัดตั้งศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี และใหทุกกระทรวงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงและศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกรม เพื่ อ ให มี ก ารใช ข อ มู ล ทั้ ง ด า นการปฏิ บั ติ ง านและการบริ ห ารงานอย า งมี
ประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลังจึงใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (ศปกค : Ministry of Finance Operation
Center : MFOC) เพื่อรวบรวมและจัดเก็บขอมูลดานเศรษฐกิจการคลังและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของที่ถูกตอง ครบถวน
และทันสมัยมาใชวิเคราะห สรุป ติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบเพื่อนําเสนอผูบริหารกระทรวงการคลัง และ
เชื่อมโยงเขาสูศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) เพื่อใชขอมูลในการ
กําหนดนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันตอ
เหตุการณตอไป
ดังนั้น ศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง จึงกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ การบริหารศูนยและ
การปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
1. ใหศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1) เชื่อมโยงเครือขายสื่อสารขอมูล (Computer Network) และ/หรือรวบรวมขอมูลกับทุกกรม
และทุกรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งหนวยงานหรือองคกรอื่นที่เกี่ยวของใหสามารถใชขอมูลรวมกัน
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และเชื่อมโยงขอมูลเขาสูฐานขอมูลเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลัง
2) ติดตาม และรวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับงานดานเศรษฐกิจการเงินการคลังที่เกิดขึ้น
ในแตละวันจากทุกสื่อ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สํานักขาว Internet Web Site และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3) วิเคราะหสรุปขอมูลตามขอ (1), (2) นําเสนอตอผูบริหารระดับสูง เพื่อใชในการบริหาร
การกําหนดนโยบาย การวางแผน การสั่งการใหเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
4) ให บ ริ ก ารและสนั บ สนุ น ข อ มู ล ด า นเศรษฐกิ จ การคลั ง ให กั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ
กระทรวงการคลัง ผูบริหารระดับสูงของทุกกรมและทุกรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และหนวยงานดาน
เศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5) วิเคราะห สรุปขอมูล เชื่อมดยงขอมูลเขาสูศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s
Operation Center : PMOC) เพื่อนําเสนอขอมูลให ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีใชในการบริหารประเทศตอไป
6) ดําเนินการอื่นใดตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย
2. ใหศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลังปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ใหศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลังมีสํานักงานปฏิบัติงานที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง และปฏิบัติงานตามคําสั่งนี้
2) ใหศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง ประสานงาน เชื่อมโยงขอมูล นําเสนอขอมูลสนับสนุนและ
รวมมือปฏิบัติงานกับศูนญปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3) ใหทุกกรมและทุกรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ใหขอมูล สนับสนุน และรวมมือเพื่อ
การปฏิบัติงานของ ศปกค. อยางเต็มที่
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4) ใหศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงการคลังและรายงาน
ผลการปฏิบัติงานใหปลัดกระทรวงการคลังทราบเปนระยะ ๆ ตอไป
การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสรางความรูดาน ICT
1. ระบบศูนยการเรียนรู e-Learning http://elearning.mof.go.th
2. การพัฒนาบุคลากรดาน ICT
3. สนับสนุน เสริมสราง จูงใจการใช ICT

จํานวนหลักสูตร
(วิชา)
56

การพัฒนาบุคลากรดาน ICT
ประจําป 2555
จํานวนผูเขาอบรม
(คน)
1221

กรมในสังกัด
(หนวยงาน)
10
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ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
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การสนับสนุนการบริหารราชการของกระทรวงการคลัง
1. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบริหารราชการแบบบูรณาการ
1.1 ศูนยปฏิบัติการกระทรวงการคลัง (MFOC/PMOC) (ขอมูลเศรษฐกิจการคลังและขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ)
1.2 ศูนยสํารองขอมูล กระทรวงการคลัง (DRC Site)
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการ (Back Office)
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2.1 ระบบสํานักงานอัจฉริยะ (IntelligentOffice)
2.1.1 ระบบการลาราชการ
2.1.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
2.1.3 ระบบบริหารงานบุคคล
2.1.4 ระบบจองหองประชุม
2.1.5 ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ
2.1.6 ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
2.1.7 ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
2.1.8 ระบบสํานักงานเคลื่อนที่
2.1.9 ระบบตารางนัดหมายบุคคล
2.1.10 ระบบบริหารจัดการสายทางเอกสาร
2.1.11 ระบบอนุมัติแบบฟอรมออนไลน
2.2 ระบบประชุมทางไกลผาน Intranet และ Internet (Web Conference)
2.3 ระบบการเขาใชงานผานรหัสเดียว (Single Sign-On)
3. ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง(Tele Presence)
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4. ระบบบูรณาการขอมูล 3 กรมภาษี
4.1 e-Tax Portal ชองทางหลักในการเขาใชเว็บไซตที่บริการ 3 ภาษี ณ ที่เดียว (e-Tax Portal)
โดยใชรหัสเดียวในการเขาถึงการบริการ (Single Sign-On) บริการถามตอบปญหา online
4.2 Tax Single ID การใช Tax ID เดียว
4.3 Tax Search Engine การบริการคัดคนขอมูลภาษีแบบ Full Text Search
4.4 Tax Wikipedia ระบบสารานุกรมดานภาษีออนไลน
4.5 Tax Information Portal ศูนยกลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศดานภาษี
พรอมทั้งระบบติดตามสถานะการจัดเก็บภาษี (Tax Executive Data) และระบบวิเคราะหและพยากรณขอมูล
ดานภาษี

สรุปผล

76

วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง
ภาพรวม
จุดแข็ง (Strength)
- ผูบริหารมีความเปนผูนําและมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการพัฒนาองคกร
- ใกลชิดกับขอมูลและมีระบบเครือขายขอมูล
ขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
- เปนหนวยงานกลางในฐานะของกระทรวงการคลัง
และประสานงานกับหนวยงานกลางอื่นๆ
- มีระบบเทคโนโลยีเพื่อใชงานในสํานักงานอยาง
เพียงพอ
- มีบุคลากรที่มีความคิดสรางสรรคใหมๆ
โอกาส (Opportunity)
- องคความรูและเทคโนโลยีสมัยใหมสามารถนํามา
ปรับใชใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- กฎกระทรวงมอบอํานาจใหสป.กค. ปฏิบัติภารกิจ
ทั้งในระดับกระทรวงและในระดับกรม
- รูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหมเนนบทบาทให
สํานักงานปลัดกระทรวงปฏิบัติภารกิจเปนหนวย
นโยบายและหนวยกํากับการดําเนินนโยบายของ
กระทรวง

จุดออน (Weakness)
- ถนัดงานประจําซึ่งไมเอื้อใหเกิดความคิดสรางสรรคใน
การทํางานและขาดการทํางานในเชิงรุก
- ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูและปรับตัวใหทัน
กับนวัตกรรม
- ขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวาง
กันภายในองคกร

ภัยคุกคาม (Threat)
- ผลตอบแทนสิ่งจูงใจและสวัสดิการของรัฐที่ไม
เพียงพอตอความตองการของบุคลากร
- ความคาดหวังจากภายนอกที่มีตอการปฏิบัติภารกิจใน
ระดับกระทรวงของสป.กค.
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Hardware
จุดแข็ง (Strength)
- เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ทันสมัยและเพียงพอ
กับผูใชงาน
- มีระบบโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ที่ครอบคลุมทั้ง
ในสวนกลางและภูมิภาค
โอกาส (Opportunity)
- ราคาของฮารดแวรลดลง แตประสิทธิภาพสูงขึ้น

จุดออน (Weakness)
- ภาระผูกพันในการดูแลและบํารุงรักษาฮารดแวร สูง

ภัยคุกคาม (Threat)
- เทคโนโลยีดานฮารดแวรเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

Software
จุดแข็ง (Strength)
- สามารถพัฒนาระบบงานขึ้นใชเองได
- มี front ofﬁce) กลางในการใชงาน Application
และ (back ofﬁce ICT
โอกาส (Opportunity)
- การใชโปรแกรมประเภท en SourceOp

จุดออน (Weakness)
- ซอฟตแวรมีราคาสูง
- ภาระผูกพันในการดูแลและบํารุงรักษาซอฟตแวร สูง
ภัยคุกคาม (Threat)
- ขาดมาตรฐานการกําหนดรูปแบบในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล

บุคลากร
จุดแข็ง (Strength)
- มีการสงเสริมบุคลากรใหเกิดการพัฒนาดาน ICT
อยางตอเนื่อง
- บุคลากรสวนใหญ ตื่นตัว และมีความตองการในการ
เรียนรู งานดาน ICT
โอกาส (Opportunity)
- มีทุนการศึกษา/อบรม ดาน ICT ทั้งในและ
ตางประเทศ

จุดออน (Weakness)
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและเชี่ยวชาญ ดาน ICT
- บุคลากรขาดการเรียนรูและฝกทักษะอยางตอเนื่อง
- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ภัยคุกคาม (Threat)
- บุคลากรภาคเอกชนพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว
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อื่นๆ
จุดแข็ง (Strength)
- มีการวางแผนนํา มาใชในการปฎิบัติงานตางๆ ICT
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
โอกาส (Opportunity)

จุดออน (Weakness)
ภัยคุกคาม (Threat)
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บทที่ 4
การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการ การติดตามความกาวหนา การประเมินผลสําเร็จ และผลกระทบของ
การปฏิบัติงานตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งไว
พร อ มทั้ ง กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ ตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กระทรวงการคลังใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
โครงสรางและแนวทางการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
มี ค ณะกรรมการคอมพิ ว เตอร ข องกระทรวงการคลั ง ประกอบด ว ยปลั ด กระทรวงการคลั ง หรื อ ผู ที่ ป ลั ด
กระทรวงการคลังมอบหมายเปนประธานกรรมการ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวงการคลัง
เปนรองประธาน ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนกรรมการ
รองอธิบดีหรือรองผูอํานวยการสํานักงาน ซึ่งเทียบเทารองอธิบดีและเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของ
ทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังเปนกรรมการ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกลุมการวิเคราะหนโยบายและแผน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มี
อํานาจหนาที่กําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุม ติดตามประสานงาน และใหคําปรึกษา
แนะนํ า การมี ก ารใช การบริ ห ารจั ด การ และการดํ า เนิ น งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กระทรวงการคลัง กําหนดนโยบาย การพัฒนาขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังใหมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหการปฏิบัติงานและ
การบริ ห ารเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพบริ ห ารจั ด การบู รณาการ และพิ จ ารณาให ความเห็ นชอบโครงการของ
กระทรวงการคลัง สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการในสังกัด
กระทรวงการคลังตลอดจนงานอื่นที่ทําใหการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การติดตามประเมินผล
เพื่อใหการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงมีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่สําคัญตามยุทธศาสตร
ของกระทรวงการคลัง โดยแบงตามหนวยงาน ดังนี้
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1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการบริหารจัดการระบบ - มีโครงสรางพื้นฐานดาน
- ระดับความสําเร็จการปรับปรุง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
เครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ
สื่อสารของกระทรวงการคลัง
สื่อสารที่เชื่อมโยงกันทั้ง
(UPS) และบํารุงรักษา ซอมแซม
อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต และ ระบบเตือนอัคคีภัยและระบบ
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
ดับเพลิง
ประสิทธิภาพ
- ระดับความสําเร็จในการจาง
เหมาบริการระบบ Internet
- มีโครงขายที่สามารถใหบริการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และรองรับสื่อ ความเร็วสูง
ประสม (Multimedia)
- ระดับความสําเร็จการบํารุงรักษา
ซอมแซมแกไขอุปกรณเครือขาย
- มีเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง
สื่อสารขอมูลกลาง
(Central Network) ครอบคลุม
กระทรวงการคลัง
สวนกลางและสวนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ
- ระดับความสําเร็จการบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
- ระดับความสําเร็จการบริการ
ระบบเครือขายสื่อสารขอมูล
สวนกลางและสวนภูมิภาคใน
เรื่องการเชาวงจรสื่อสาร
ความเร็วสูงและการบํารุงรักษา
อุปกรณระบบเครือขาย
- ระดับความสําเร็จในการเชา
บริการขอมูลระบบขาวใน
ประเทศ ตางประเทศ (News
Center) และเชาบริการขอมูล
โปรแกรมขาวเศรษฐกิจการคลัง
- ระดับความสําเร็จการบริการ
ขอมูลระบบขาวในประเทศ และ
ตางประเทศ
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ยุทธศาสตร
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบความมั่นคงปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง (MOF
Security Center

เปาหมาย
- มีโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบเครือขาย
สื่อสาร กระทรวงการคลัง

-

-

4. โครงการพัฒนาศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
GFMIS และศูนยสํารอง
ขอมูลกลาง กระทรวงการคลัง
(MOF GFMIS & DRC)
5. โครงการทดแทนอุปกรณ
เครือขายสื่อสารขอมูลกลาง
กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3

-

-

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง (MOF
Security Center)
มีโครงขายที่สามารถใหบริการ - ระดับความสําเร็จในการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่และรองรับสื่อ ดําเนินงานโครงการปรับปรุง
ประสม (Multimedia)
ประสิทธิภาพระบบเครือขาย
สื่อสาร กระทรวงการคลัง
มีโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารขายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง
(Central Network) ครอบคลุม
สวนกลางและสวนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ
มีโครงสรางพื้นฐานดาน
- ระดับความสําเร็จในการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนย
สื่อสารขายที่มีความมั่นคง
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ
ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐาน
GFMIS และศูนยสาํ รองขอมูล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลาง กระทรวงการคลัง (MOF
GFMIS& DRC)
เพื่อทดแทนอุปกรณเดิมที่มีอายุ - ระดับความสําเร็จในการ
การใชงานตั้งแต ป 2549 ซึง
ดําเนินงานโครงการทดแทน
ผูผลิตหยุดใหบริการบํารุงรักษา
อุปกรณเครือขายสื่อสารขอมูล
แลว
กลางกระทรวงการคลัง ระยะที่
3
ลดความเสี่ยงในเรื่องอุปกณ
ขัดของทําใหวงจรสื่อสารไม
สามารถใชงานได ซึงมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสวนภูมิภาค
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ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
6. โครงการจัดซื้อเครื่อง
- มีโครงสรางพื้นฐานดาน
- ระดับความสําเร็จในการ
คอมพิวเตอรแมขายพรอม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ดําเนินงานโครงการจัดซื้อเครื่อง
อุปกรณทดแทนเครื่องเดิม
สื่อสารที่มีการเชื่อมโยงกันทั้ง
คอมพิวเตอรแมขายพรอม
ระบบอินเทอรเน็ตและ
อินเตอรเน็ตและอินทราเน็ต และ อุปกรณทดแทนเครื่องเดิมระบบ
อินทราเน็ต กระทรวงการคลัง
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมี
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
ประสิทธิภาพ
กระทรวงการคลัง
7. โครงการจัดทําระบบจัดเก็บ - เพื่อบริหารจัดการคลังขอมูล
- รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
ขอมูลถาวรสําหรับคลังขอมูล
ขนาดใหญ ของกระทรวงการคลัง ระบบจัดเก็บขอมูลถาวรสําหรับ
กระทรวงการคลัง
ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
คลังขอมูลกระทรวงการคลัง
(Data Archiving)
เปนระบบ
(Data Archiving)
- เพื่อสํารองขอมูลระบบคลังขอมูล
ของกระทรวงการคลัง
ตั้งแตป พ.ศ. 2538
ถึงปปจจุบัน
- เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการ
สูญเสียของขอมูล ในระบบ
คลังขอมูลของกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
1. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
- มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
- รอยละความสําเร็จในการ
ประสิทธิภาพระบบบริหาร
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ดําเนินการปฏิบัติงานและ
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
รองรับการใชงานรวมกันของ
บํารุงรักษาระบบบริหารการเงิน
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ภาครัฐ
การคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS O & M)
- มีโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
- ระดับความสําเร็จในการเชา
สื่อสารขายที่มีความมั่นคง
บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง
ปลอดภัยเปนไปตามมาตรฐาน
ระบบ GFMIS
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการทดแทนระบบ
- จัดหาระบบโทรศัพทระบบ
- ระดับความสําเร็จการทดแทน
โทรศัพทของ
ดิจิตอล (IP PABX) ทดแทน
ระบบโทรศัพทของ
กระทรวงการคลัง
ระบบเดิมแบบอนาลอก (Analog กระทรวงการคลัง
PABX) ที่จัดหาใชงานอยูใน
ปจจุบันมาตั้งแตป 2550
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-

3. โครงการพัฒนาระบบการเขา ใชบริการอินเทอรเน็ต 3 กรม
ภาษี (Single Sign On)
-

-

เปาหมาย
ปรับปรุงประสิทธิการตอเชื่อม
ระบบโทรศัพทระหวาง
กระทรวงการคลังกับกรมใน
สังกัดทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาคใหสามารถติดตอสื่อสาร
ผานระบบเครือขายสื่อสารของ
กระทรวงการคลังได
ปรับปรุงระบบการลงทะเบียนให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถโอนยายขอมูลผูใชงาน
เดิมของทั้ง 3 กรมภาษีเขาสู
ระบบ Single Sign On
มีระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบงาน ขอมูล
และระบบคอมพิวเตอร ที่เปนไป
ตามมาตรฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มีระบบ Call Centre เพื่อตอบ
ปญหาการใชงานระบบ
ปรับปรุงระบบควบคุมหองเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย

4. โครงการปรับปรุงระบบควบคุม หองเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Data Center) ของ
กระทรวงการคลัง
5. โครงการปรับปรุงและพัฒนา - ปรับปรุงระบบ GFMIS ซึ่งใช
ระบบบริหารการเงินการคลัง
SAP R/3 ในปจจุบัน เปนเวอร
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
ชั่น ECC 6.0 ลาสุดใหสามารถ
)GFMIS) ใหรองรับซอฟตแวร
ใชงานไดสอดคลองกับ
SAP ECC 6
กระบวนการปจจุบนั
- ปรับปรุงระบบ GFMIS หลักให
รองรับการเชื่อมตอกับระบบงาน
ภายนอก ใหสามารถใชงานได
สอดคลองกับกระบวนการ
ปจจุบัน

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการเขาใชบริการอินเทอรเน็ต
3 กรมภาษี (Single Sign On)

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
ระบบควบคุมหองเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
ระดับความสําเร็จในปรับปรุง
พัฒนาระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
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-

6. โครงการจางที่ปรึกษาจัดทํา สถาปตยกรรมองคกร
(Enterprise Architecture)
และศึกษาแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางาน (Business Process
Reengineering) ระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
-

-

7. โครงการปรับปรุงระบบ
จัดเก็บขอมูลระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ปงบประมาณที่ดําเนินการ
แลว (Archiving System) ให
รองรับซอฟตแวร SAP ECC6 -

เปาหมาย
เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช
ระบบเดิมที่ลาสมัย ไมไดรับการ
สนับสนุนจากเจาของ ผลิตภัณฑ
และไมรองรับความตองการ
ปจจุบัน
จัดทําสถาปตยกรรมองคกร
(Enterprise Architecture) ของ
ระบบ GFMIS ในปจจุบันซึ่ง
ประกอบดวย สถาปตยกรรมทาง
ธุรกิจ สถาปตยกรรมทางระบบ
สารสนเทศ และสถาปตยกรรม
ทางเทคโนโลยี ที่สามารถใช
อธิบายความสัมพันธและการ
ทํางานรวมกัน
ใชสถาปตยกรรมองคกรเปน
เครื่องมือในการบริหารและวาง
แผนการพัฒนาระบบ GFMIS ทํา
ใหเห็นภาพรวมความสัมพันธและ
ผลกระทบระหวางธุรกิจและ ICT
ไดอยางรวดเร็วและชัดเจน
สามารถบริหารจัดการดาน ICT
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ศึกษาความเปนไปไดและ
ออกแบบแนวทางปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานของระบบ
GFMIS เพื่อมุงสูการพัฒนาระบบ
GFMIS ดวยตัวเองในอนาคต
ทบทวนและวิเคราะหฟงกชั่นการ
ทํางานของระบบ GFMIS ปจจุบัน
และออกแบบการปรับปรุงฟงกชั่น
การทํางานในสวนที่มีปญหาและ
ที่ตองการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานที่ดีขึ้นมากขึ้น
ปรับปรุงเพิ่มเติมฟงกชั่นงานของ

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จการจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกร

ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง
ระบบจัดเก็บขอมูลระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส
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เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ระบบ GFMIS ใหสอดคลองกับ
ตามที่ไดมีการออกแบบ
8. โครงการยายศูนย
- เตรียมพื้นที่และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรหลักเพื่อการ
ของศูนยคอมพิวเตอรหลักแหง
ใหบริการระบบบริหาร
ใหม เพื่อรองรับการติดตั้งระบบ
การเงินการคลังภาครัฐแบบ
คอมพิวเตอรของระบบ GFMIS
อิเล็กทรอนิกส )GFMIS)
- ยายและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร
ของระบบ GFMIS จากศูนย
คอมพิวเตอรหลักพิบูลยสงคราม
ไปยังศูนยคอมพิวเตอรหลักแหง
ใหม โดยการใหบริการระบบ
GFMIS เปนไปอยางตอเนื่องและ
ไมหยุดชะงัก
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการแขงขันและ
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ - ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอรสํารอง
กระทรวงการคลัง (MOF DRC)
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
กระทรวงการคลัง (MOF DRC)
กระทรวงการคลัง (MOF DRC)
2. โครงการปรับปรุงระบบ
- มีระบบเชื่อมโยงสํารองขอมูล
เชื่อมโยงสํารองขอมูล
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการฝกอบรมวิชาการ
- บุคลากรมีความรู ความสามารถ - ระดับความสําเร็จโครงการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะพื้นฐานดานเทคโนโลยี ฝกอบรมดานเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศและการสื่อสาร
- บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศแลการสื่อสารมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ
รองรับภารกิจ
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2. กรมธนารักษ
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อ จัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการ
กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
สนับสนุนการดําเนินงานดานที่ ดําเนินงานดานที่ราชพัสดุ
คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
ราชพัสดุ
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณ
จัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการ
กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ ดําเนินงานดานประเมินราคา
คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
การดําเนินงานดานประเมิน อสังหาริมทรัพย
ราคาอสังหาริมทรัพย
3. โครงการจัดหาเครื่อง
มีครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มี
กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ประสิทธิภาพสามารถรองรับจํานวน คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม บุคลากรและภารกิจตางๆ ของ
กรมธนารักษได
4. โครงการจัดหาเครื่อง
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มี
กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแมขายทดแทน ประสิทธิภาพ เหมาะสมตอการ
คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
ของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ ทํางาน
ติดตั้งอุปกรณรักษาความปลอดภัย
5. โครงการทดแทนและเพิ่ม
กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรหลัก และ คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
ประสิทธิภาพระบบรักษา
อุปกรณระบบเครือขายฯ ทดแทน
ความปลอดภัยระบบ
ของเดิมที่มีอายุการใชงานเกิน 5 ป
สารสนเทศ
รวมถึงจัดหาอุปกรณระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรที่ไมเพียงพอตอการใช
งานเพื่อระบบสารสนเทศมีความ
ปลอดภัย
6. โครงการทดแทนและเพิ่ม
จัดหาอุปกรณเครือขายสําหรับอาคาร กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
ประสิทธิภาพระบบเครือขาย กรมธนารักษที่มีอายุการใชงานเกิน 5 คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
อาคารกรมธนารักษและการ ป รวมถึงการปรับปรุงอุปกรณระบบ
ปรับระบบเครือขายเพื่อ
เครือขายของกรมธนารักษใหสามารถ
รองรับ IPv6
รองรับการใชงานระบบ IP address
ใหม (IPv6) สําหรับการเชื่อมตอเขา
กับระบบเครือขาย Internet
7. โครงการทดแทนระบบเครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่มี
กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรแมขาย
ประสิทธิภาพ เหมาะสมตอการใชงาน คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
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เปาหมาย
8. โครงการปรับปรุงหองอบรม เพื่อปรับปรุงหองอบรมคอมพิวเตอร
และระบบ Digital Broadcast ใหทันสมัย พรอมติดตั้งอุปกรณ
สําหรับการฝกอบรม รวมถึงอุปกรณ
ระบบภาพและเสียง
9. โครงการทดแทนและเพิ่ม
ติดตั้งอุปกรณระบบเครือขายฯ
ประสิทธิภาพระบบเครือขาย ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใชงานเกิน
สํานักกษาปณ
5 ป รวมถึงจัดหาอุปกรณระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบเครือขาย
10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
จัดหาอุปกรณเพื่อสนับสนุนการ
คอมพิวเตอรเพิ่มเติมและ
ดําเนินงานดานเหรียญกษาปณและ
ทดแทนเพื่องานดานเหรียญ ทรัพยสินมีคาของแผนดิน
กษาปณและทรัพยสินมีคาของ
แผนดิน
11. โครงการเชาบริการ
- เพื่อใหโครงสรางพื้นฐานดาน
เครือขาย Internet พรอม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วงจรสื่อสาร
สามารถสนับสนุนภารกิจของกรมธนา
รักษไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง
- ลดปญหาและความเสี่ยงกับ
ระบบงานตางๆ ที่ใชโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการดําเนินกิจกรรม
12. โครงการจางเหมาบริการ
เพื่อใหระบบคอมพิวเตอรสามารถ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ระบบคอมพิวเตอร (เฉพาะ
ของกรมธนารักษไดอยางมี
ฮารดแวรและซอฟตแวรระบบ ประสิทธิภาพและตอเนื่องลดปญหา
ที่ทํางานรวมกับฮารดแวร)
และความเสี่ยงกับระบบคอมพิวเตอร
- ใหระบบสารสนเทศสามารถ
13. โครงการบริการดูแล
บํารุงรักษา Software Tools สนับสนุนภารกิจของกรมธนารักษได
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่องลด
ตางๆ และ Application
ปญหาและความเสี่ยงกับระบบงาน
Software (ระบบงาน)
ตางๆ ที่ใชระบบสารสนเทศในการ
ดําเนินกิจกรรม

ตัวชี้วัด
กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
กรมธนารักษสามารถจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอรไดตามแผนที่กําหนด
กรมธนารักษสามารถจัดหา
ครุภัณฑคอมพิวเตอรไดตามแผนที่
กําหนด
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่
มีตอโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยู
ในระดับดีและดีมากไมนอยกวา
รอยละ 80

ระดับความสําเร็จของการแกไข
ระบบคอมพิวเตอรไดทันตาม
กําหนดเวลา
ระดับความสําเร็จของการแกไข
ระบบงานไดทันตามกําหนดเวลา
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14. โครงการจางเหมาบริการ
ดูแลบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณสนับสนุนการ
ทํางานของ Data Center

เปาหมาย
เพื่อใหบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและ
ทํางานไดอยางตอเนื่อง

15. โครงการจางเหมาบริการ
บํารุงรักษาซอมแซมแกไข
อุปกรณตามโครงการปรับปรุง
และจัดหาอุปกรณเครือขาย
สวนภูมิภาค (ทดแทนของเดิม)
16.โครงการจางเหมาบํารุงรักษา
ซอมแซมแกไขอุปกรณระบบ
เครือขายและระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศกรมธนารักษ

เพื่อใหบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณตามโครงการปรับปรุง
และจัดหาอุปกรณเครือขายสวน
ภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพและทํางาน
ไดอยางตอเนื่อง
เพื่อใหบํารุงรักษาและซอมแซม
แกไขอุปกรณระบบเครือขายและ
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศกรมธนารักษใหมี
ประสิทธิภาพและทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง
- ผูใชงานสามารถใชงานระบบ
ระบบจําหนายสินคาคงคลังและระบบ
บัญชีเงินทุนหมุนเวียน (TPOS) ได
อยางมีประสิทธิภาพ
- ผูใชงานสามารถใชงานระบบ
จําหนายสินคาคงคลังและระบบบัญชี
เงินทุนหมุนเวียน (TPOS) ไดอยาง
ตอเนื่องไมติดขัดระบบคอมพิวเตอร
ของผูใชงานสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง
เพื่อบํารุงรักษาซอมแซมแกไข
อุปกรณระบบรักษาความปลอดภัย
ของสํานักบริหารเงินตราใหมี
ประสิทธิภาพและทํางานไดอยาง
ตอเนื่อง

17. โครงการจางเหมา
บํารุงรักษาระบบจําหนาย
สินคาคงคลังและระบบบัญชี
เงินทุนหมุนเวียน (TPOS)

18.โครงการจ า งเหมาบริ ก าร
บํ า รุ ง รั ก ษาซ อ มแซมแก ไ ข
อุปกรณระบบสารสนเทศหลัก
แ ล ะ ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภั ย ของสํ า นั ก บริ ห าร
เงินตราแหงใหม

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จในการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
อุปกรณสนับสนุนการทํางานของ
Data Center ไดทันตาม
กําหนดเวลา
รอยละความสําเร็จในการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
อุปกรณตามโครงการปรับปรุงและ
จัดหาอุปกรณเครือขายสวนภูมิภาค
ไดทันตามกําหนดเวลา
รอยละความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
อุปกรณระบบเครือขายและระบบ
รักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศไดทันตามเวลาที่กําหนด
รอยละ 80 ของความมี
ประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร
ที่สามารถใหบริการใหบริการ
ประชาชนไดอยางตอเนื่อง

รอยละความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
อุปกรณระบบสารสนเทศและระบบ
รักษาความปลอดภัยไดทันตามเวลา
ที่กําหนด
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เปาหมาย
19. โครงการจางเหมา
- ผูใชงานสามารถใชงานระบบงาน
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไข สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ผูใชงานสามารถใชงานระบบงาน
ระบบคอมพิวเตอร สํานัก
สารสนเทศไดอยางตอเนื่องไมติดขัด
กษาปณ (ระบบ
ระบบคอมพิวเตอรของผูใชงาน
ERP/Support Desk)
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
20.โครงการจางเหมาบํารุงรักษา ผูใชงานสามารถใชงานระบบ
โครงการระบบ Barcode
Barcode สําหรับงาน Inventory ได
สําหรับงาน Inventory
อยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
คอมพิวเตอรไดทันตามเวลาที่กําหนด

รอยละความสําเร็จของการ
บํารุงรักษาโครงการระบบ Barcode
สําหรับงาน Inventoryไดทันตาม
เวลาที่กําหนด
21. โครงการจัดหาอุปกรณเพื่อ จัดหาพรอมการติดตั้งชุดประชุม
กรมธนารักษสามารถจัดทํา
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ทางไกลผานจอภาพและอุปกรณ เพื่อ โครงการตามแผน
ประชุมทางไกล
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตอสื่อสาร
สําหรับการมอบนโยบายและติดตาม
การปฏิบัติงานตามภารกิจและ
ยุทธศาสตรของผูบริหารกรมธนารักษ
22. โครงการปรับปรุงระบบ
จัดหาพรอมการติดตั้งกลองวงจรปด กรมธนารักษสามารถจัดหาอุปกรณ
กลองวงจรปดสําหรับ
สําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ ๔
ไดตามแผนที่กําหนด
สํานักงานธนารักษพื้นที่ ๔ แหง แหงอุปกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(HUB ขอนแกน สงขลา สุราษฎ ระบบรักษาความปลอดภัย
ธานี นครสวรรค)
๒3. โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อ จัดหาพรอมการติดตั้งอุปกรณเพื่อ
กรมธนารักษสามารถจัดหาอุปกรณ
สนับสนุนการพิมพบัญชีกําหนด สนับสนุนการพิมพบัญชีกําหนดราคา ไดตามแผนที่กําหนด
ราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อ
ประเมินทุนทรัพยสําหรับสํานักงานธ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ นารักษพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อรองรับ
สิ่งปลูกสราง
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
23. โครงการจัดหาเครื่อง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรหนาจอ
กรมธนารักษสามารถจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรหนาจอสัมผัสแบบ สัมผัสแบบพกพาใหผูบริหารทดแทน ไดตามแผนที่กําหนด
พกพาใหผูบริหาร
ของเดิมที่มีอายุการใชงานเกิน 7 ป
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
1. โครงการพัฒนาแบบจําลอง เพื่อจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เพื่อการประเมินราคา
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและพัฒนา จากกรมธนารักษตอบริการที่ไดรับ
อสังหาริมทรัพย
แบบจําลองเพื่อการวิเคราะหและ
อยูในระดับดีและดีมากไมนอยกวา
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2. โครงการจัดหาขอมูลและ
เผยแพรขาวสารเพื่อรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน

3. โครงการพัฒนาระบบ
หองสมุดกรมธนารักษ

เปาหมาย
สนับสนุนการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพยใหเกิดประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาเว็บไชตกรมธนารักษ
ในการรองรับภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และจัดหาขอมูลและ
เผยแพรขาวสารเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
ในป 2558
มีระบบหองสมุดอัตโนมัติ สามารถ
ใหบริการ การสืบคนออนไลนผาน
ระบบอินเตอรเน็ต

รอยละ 80

ตัวชี้วัด

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
จากกรมธนารักษตอบริการที่ไดรับ
อยูในระดับดีและดีมากไมนอยกวา
รอยละ 80

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
จากกรมธนารักษตอบริการที่ไดรับ
อยูในระดับดีและดีมากไมนอยกวา
รอยละ 80
4. โครงการระบบบริหาร
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพื่อ
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากร
รองรับการใชงานของเจาหนาที่และ จากกรมธนารักษตอบริการที่ไดรับ
บุคคล
ผูใชงานอยางมี ประสิทธิภาพ
อยูในระดับดีและดีมากไมนอยกวา
รอยละ 80
มีระบบบริหารจัดการซอฟตแวรและ ระดับความพึงพอใจของผูใชงานจาก
5. โครงการบริหารจัดการ
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรและ กรมธนารักษตอบริการที่ไดรับอยูใน
ซอฟตแวรและทรัพยากร
อุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอร
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ
80
6. โครงการสื่อประชาสัมพันธ เพื่อจัดการอุปกรณสื่อประชาสัมพันธ ระดับความพึงพอใจของผูใชงานจาก
ของกรมธนารักษทดแทนและ ของกรมธนารักษทดแทนของเดิมที่มี กรมธนารักษตอบริการที่ไดรับอยูใน
เพิ่มเติม
การใชงานเกิน 5 ป และติดตั้งสื่อ
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ
ประชาสัมพันธของหนวยงานใน
80
สวนกลางเพิ่มเติม
7. โครงการพัฒนาระบบบริหาร พัฒนาระบบบริหารการจําหนาย
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานจาก
การจําหนายเหรียญ
เหรียญและผลิตภัณฑเหรียญ
กรมธนารักษตอบริการที่ไดรับอยูใน
และผลิตภัณฑเหรียญ
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ
80
8. โครงการพัฒนาปรับปรุง
- ระบบเว็บไซตชั้นนําที่นําเสนอขอมูล ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
เว็บไซตสํานักกษาปณ
ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของกับภารกิจ จากกรมธนารักษตอบริการที่ไดรับ
ของสํานักกษาปณ
อยูในระดับดีและดีมากไมนอยกวา
- เผยแพรความรูดานกษาปณ
รอยละ 80
แกสาธารณะ
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9. โครงการปรับปรุงระบบงาน
ERP

เปาหมาย
- ปรับปรุงระบบ ERP เพื่อสนับสนุน
การใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

๑๐. โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการ
จัดทําฐานภาษีเพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สรางของกรมธนารักษ

- มีระบบงานสําหรับบริหารจัดการ
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงขอมูลกับกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นและ
มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เครื่องไม
โครคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง และ
ระบบงาน สําหรับการปฏิบัติงานดาน
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพยริม
ทรัพย และพัฒนาระบบสําหรับ
บริหารจัดการขอมูล แลกเปลี่ยนและ
เชื่อมโยงขอมูลใหมีความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพและทัน
ตอการใชงานสําหรับรองรับการ
ปฏิบัติงานประเมินราคาประเมินที่ดิน
รายแปลงเพื่อเตรียมความพรอม
รองรับระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง
จัดหาพรอมการติดตั้งอุปกรณและ
พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานบริหาร
สัญญาเชาที่ราชพัสดุและใหบริการผู
เชาที่ราชพัสดุ

11. โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนงาน
บริหารสัญญาเชาที่ราชพัสดุ
และใหบริการผูเชาผาน
Mobile Device
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
12. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อจัดทํา เพือ่ จัดทําศักยภาพที่ราชพัสดุ สําหรับ
สํารวจปจจัยแวดลอมของแตละแปลง
ศักยภาพที่ราชพัสดุ
ที่ราชพัสดุในการมองในเชิงภูมิศาสตร
เพื่อชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
นําที่ราชพัสดุที่เหมาะสมพัฒนาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานจาก
กรมธนารักษตอบริการที่ไดรับอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ
80
กรมธนารักษสามารถจัดทําโครงการ
ตามแผน

ระดับความพึงพอใจของผูใชงานจาก
กรมธนารักษตอบริการที่ไดรับอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ
80
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานจาก
กรมธนารักษตอบริการที่ไดรับอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ
80

92

ยุทธศาสตร
13. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเหรียญกษาปณ

14.โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

เปาหมาย
พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณใหม โดยใชเทคโนโลยีที่เปน
ปจจุบัน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค
และศูนยกระจายเหรียญ
พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหรองรับการใชงานผาน Web
Browser ไดทุกประเภท รวมถึง
อุปกรณ Mobile Device เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานจาก
กรมธนารักษตอบริการที่ไดรับอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ
80
ระดับความพึงพอใจของผูใชงานจาก
กรมธนารักษตอบริการที่ไดรับอยูใน
ระดับดีและดีมากไมนอยกวารอยละ
80

** ขอมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 2558 (ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได)
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3. กรมบัญชีกลาง
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการระบบการจัดเก็บขอมูล จัด ให มีอุปกรณ ที่ทําหนาที่เ ปน Log - ผูใชระบบงานสามารถใชงานได
Log สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร Management เพื่อจัดเก็บขอมูล ตอเนื่อง
แมขาย และระบบ Proxy ของ Access Log File ของระบบงานที่ - มีระบบรักษาความปลอดภัยที่
กรมบัญชีกลาง
ใหบริการงานตางๆ ของกรม และ เปนมาตรฐานสากลเพื่อสรางความ
ร อ ง รั บ ก า ร ค น ห า ข อ มู ล ร ะ บ บ เชื่อมั่นกับผูใชงาน
เครือขายอิ นเตอรที่เพิ่ มมากขึ้นและ - กรมบัญชีกลางมีระบบที่รองรับ
สามารถจั ดเก็บ ขอมู ล การใช งานได ตาม พรบ.วาดวยการกระทําผิด
อย า งถู ก ต อ งและเปน ไปข อ กํ า หนด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ .ศ.
๒๕๕๐
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอรแมขาย - ผูใชระบบงานสามารถใชงานได
ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรแม
และอุปกรณ ที่ทําหนาที่ บริหารการ ตอเนื่อง
ขาย (ระบบบริหารจัดการบัญชี จั ด การบั ญ ชี ผู ใ ช ด ว ย Microsoft - มีระบบรักษาความปลอดภัยที่
ผูใชงานและระบบฐานขอมูลเพื่อ Active Directory และควบคุ ม เปนมาตรฐานสากลเพื่อสรางความ
ปองกันภัยคุกคาม)
โปรแกรมป อ งกั น ไวรั ส ) Antivirus เชื่อมั่นกับผูใชงาน
Management Center ( ทดแทน - กรมบัญชีกลางมีระบบที่รองรับ
ของเดิม และเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ ตาม พรบ.วาดวยการกระทําผิด
ของระบบดั ง กล า ว โดยการนํ า เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีแบบเสมือนมาใชงานของ
กรม ซึ่งจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช ง านด า นเทคโนโล ยี ก าร
สารสนเทศและการสื่ อ สาร อี ก ทั้ ง
ชวยลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแม
ข า ย ประหยั ดพลั งงาน และการใช
พื้ น ที่ ห อ งคอมพิ ว เตอร
)Data
Center( ที่มีจํากัดใหคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด และสามารถรองรับ
จํา นวนขอมูล และผูใชงานที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต
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ยุทธศาสตร
โครงการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานดานเครือขายของ
สํานักงานในภูมิภาคคลังจังหวัด
จํานวน ๘๕ แหง

.โครงการศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง(DR site) ของ
กรมบัญชีกลาง

โครงการบริหารจัดการซอฟตแวร
ระบบงานคอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
โครงการยาย Data Center และ
ระบบสารสนเทศและระบบการ
สื่อสารของกรมบัญชีกลางออกไป
อยูพื้นที่มั่นคงภายนอก
กรมบัญชีกลาง โดยดําเนินการ

เปาหมาย
สวนภูมิภาค จํานวน 85 สํานักงาน
มีระบบเครือขาย LAN ภายใน
สํานักงานที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยพัฒนา
ระบบเครือขายไรสายใหสามารถ
รองรับการใชงานกับอุปกรณใหมๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
ระบบโทรศัพทภายในสํานักงานให
สามารถรองรับการทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มชองทาง
อินเทอรเน็ต ในกรณีที่เครือขาย
กระทรวงไมสามารถใหบริการได
กรมบัญชีกลางมีศูนยคอมพิวเตอร
สํารอง (Disaster Recovery
Center) เพื่อเปนการปองการ
หยุดชะงักของการใหบริการดาน
ระบบงานสารสนเทศตางๆ ในกรณี
เกิดสถานการณที่ไมไดคาดการณ
ลวงหนา/ภัยธรรมชาติ/สถานการณ
ฉุกเฉิน/การกอการจลาจล/ความไม
สงบทางการเมืองกรณีมีการบุกยึด
สถานที่ราชการ เพื่อใหเจาหนาที่
ดานระบบงานฯ ของสวนราชการ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
กรมบัญชีกลางสามารถบริหาร
จัดการซอฟตแวรระบบงาน
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
กรมบัญชีกลางมี Data Center
สําหรับระบบสารสนเทศและระบบ
การสื่อสารของกรมบัญชีกลางตั้งอยูใน
พื้นที่ที่มีความมั่นคงปลอดภัยใน
ระดับที่สามารถลดความเสี่ยงจาก

ตัวชี้วัด
สํานักงานสํานักงานคลังเขตและ
คลังจังหวัด สวนภูมิภาค สามารถ
เชื่อมตอสื่อสารขอมูลกับระบบงาน
สวนกลาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานสํานักงานคลังเขตและ
คลังจังหวัด สวนภูมิภาค ใหบริการ
แกสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดสะดวก รวดเร็ว ทํา
ใหสวนราชการพึงพอใจในการ
ใหบริการของสํานักงาน
เจาหนาที่ดานระบบงานฯ ที่ใช
บริการของสวนราชการสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ซอฟตแวรระบบงานคอมพิวเตอร
และระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
กรมฯสามารถดําเนินงานตาม
ภารกิจของกรมอยางตอเนื่อง ซึ่งจะ
ทําใหกรมฯสามารถใหบริการกับ
สวนราชการ หนวยงาน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
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ยุทธศาสตร
เปนระยะตามความเหมาะสม

เปาหมาย
สถานการณไมปกติ ทั้งที่เกิดจากภัย
ทางธรรมชาติ และภัยที่มิใชจาก
ธรรมชาติ เชน ความไมสงบทาง
การเมืองมีการชุมนุมประทวง เขายึด
สถานที่ราชการ
กรมบัญชีกลางสามารถดําเนินงาน
ตามภารกิจของกรมอยางตอเนื่อง
ใหบริการกับสวนราชการ หนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ บุคลากรภาครัฐ
)ขาราชการ ลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการภาคเอกชน และ (
ประชาชน และการปฏิบัติงานภายใน
ของกรมบัญชีกลาง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย กรมบัญชีกลางมีระบบสื่อสัญญาณ
คอมพิวเตอรสํารอง (Disaster
แสงหลายชองแบบ DWDM (Dense
Recovery Center) ของ
Wavelength Division
กรมบัญชีกลาง
Multiplexing) ซึ่งเปนอุปกรณที่
เชือ่ มโยงระบบเครือขายระหวางศูนย
คอมพิวเตอรหลักและศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง เพื่อใชในการสง
ขอมูลปริมาณมากและสงไดระยะ
ทางไกล เพื่อทําใหระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กรมบัญชีกลางสามารถใชงานได
อยางตอเนื่องในกรณีที่เกิด
สถานการณไมปกติที่เกิดจากสิ่งที่
เปนภัยที่มิใชจากธรรมชาติ
. โครงการจัดหาอุปกรณ Token กรมบัญชีกลางมีอุปกรณ Token
key ทดแทนและเพิ่มเติม
Key ใชงานโครงการระบบจายตรง
สําหรับใชงานโครงการระบบจาย เงินเดือนและคาจางประจํา ที่มี
ตรงเงินเดือนและคาจางประจํา ประสิทธิภาพ สําหรับใหสวนราชการ
ไดอยางเพียงพอ และเหมาะสม

ตัวชี้วัด
บุคลากรภาครัฐ )ขาราชการ
ลูกจางประจํา และพนักงาน
ราชการภาคเอกชน และ (
ประชาชน และการปฏิบัติงาน
ภายในของกรมบัญชีกลาง เปน
มาตรฐานเดียวกันในระดับ
มาตรฐานสากลเทียบเทาไดอยางมี/
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

กรมบัญชีกลางสามารถใหบริการ
ระบบงานใหผูใชบริการใชงานได
อยางตอเนื่อง

จํานวนผูใชงานของสวนราชการที่
ไดรับการจัดสรร อุปกรณ Token
Key และสามารถเขาใชงานระบบ
จายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
ไดอยางตอเนื่อง
96
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เปาหมาย
ตัวชี้วัด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการระบบ กรมบัญชีกลางมีระบบสํารองไฟฟา
ไฟฟาสํารอง UPS สําหรับหอง สํารองไฟฟา)UPS) สําหรับหอง Data )UPS) สําหรับหอง Data Center
เพื่อใหเพียงพอกับการใชงาน
Data Center
Center เพื่อใหเพียงพอกับการ
จายไฟใหรองรับการใชงานรวมกัน
ของอุปกรณที่มีอยูไดทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
. โครงการทดแทนระบบ
เ พื่ อ พั ฒ น า เ ว็ บ ไ ซ ต ข อ ง ผูรับบริการสามารถเขาถึง
Internet Intranet และ
กรมบัญชีกลาง สวนกลาง สํานักงาน) สารสนเทศของกรมทาง
สํานักงานอัตโนมัติซึ่งจัดซื้อเมื่อป ให (คลังเขต สํานั กงานคลังจังหวัด อิเล็กทรอนิกส
๒๕๕๐
เป น ไ ป ใน ทิ ศ ท าง เ ดี ย ว กั น แ ล ะ
สอดคล อ งตามมาตรฐานเว็ บ ไซต
) ภาครัฐGovernment Website
Standard)
และอยู ใ นรู ป แบบ
เว็ บ ไซต ที่ ทุ ก คนเข า ถึ ง ได )Web
Accessibility)
ตามมาตรฐาน
TWCAG๒๐๑๐ และให เ ป น ไปตาม
พระราชบัญ ญั ติ สงเสริ มและพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ ๒๕๕๐ .ศ.
เสนอเว็ บ ไซต ข องและสามารถนํ า
กรมบั ญ ชี ก ลางให มี ค วามทั น สมั ย
รองรับการใชงานผานอุปกรณสื่อสาร
) พกพาMobile Device) ได
- พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งช อ งทางการ
สื่อสารของกรมบัญชีกลางใหสามารถ
เผยแพรขอมูล สารสนเทศ ดานการ
คลั ง และบริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ผานทางอินเตอรเน็ต )Internet) ซึ่ง
จ ะ ทํ า ใ ห ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนเข า ถึ ง
บริการของกรมบัญชีกลางไดมากขึ้น
อยางสะดวก รวดเร็ว ซึ่งจะเปนการ
เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ในการให บ ริ ก าร
อยางปลอดภัยและเปนสวนตัว
97

ยุทธศาสตร

เปาหมาย
- เพิ่ มขีด ความสามารถการทํางาน
ของระบบ Internet และ Intranet
ให ส าม ารถ รอ งรั บ ระ บบง าน ที่
พัฒนาขึ้นใหมและปริมาณขอมูลดาน
สารสนเทศการคลังที่เพิ่มมากขึ้นที่จะ
ใหบริการ
- เพื่อชวยในการปฏิ บัติงานและ
สามารถตอบสนองตอการบริหารงาน
ภายในให เ กิ ด ความคล อ งตั ว และ
รวดเร็ว และสามารถจัดทํารายงาน
สรุป )SLA) เสนอผูบริหารกรม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบ Email ใหรองรับการใช
งานบริ ก ารติ ด ต อสื่ อ สารและรั บ ส ง
ขาวสารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนการชวย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของกรมบัญชีกลางใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จ ะ ทํ า ใ ห ส า ม า ร ถ
ประหยั ด เวลาและค า ใช จ า ย และ
สามารถตอบสนองตอความตองการ
ข อ ง ผู ใ ช ง า น ไ ด ทั น เ ว ล า
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน
ของระบบสํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ ใ ห
ทั น สมั ย สะดวกและง า ยต อ การใช
งานและปรั บ ปรุ ง ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐาน TH-eGIF ๒และเพิ่ม ๐ .
ชองทางใหสามารถเขาใชงานระบบ
สํ า นั ก งานอั ต โนมั ติ ผ า นอุ ป กรณ
) สื่อสารพกพาMobile Device) ได
- เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการ
ขอมูล ขาวสาร เอกสาร ในลักษณะ
แบบ iBook ตามหมวดหมูและสิทธิ์
การเขาถึงขอมูล ขาวสาร เอกสาร
- เพื่อใหมีชองทางการแจงปญหาที่

ตัวชี้วัด
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โครงการ e-Learning
Management System
(eLMS)

โครงการระบบฐานขอมูล
บุคลากรดานการตรวจสอบ
ภายใน

.โครงการ KM
(Knowledge Management)

เปาหมาย
เกิ ด จากการใช ร ะบบงาน ระบบ /
สารสนเทศ
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกกรมบัญชีกลาง
ในภาพรวมทั้งองคกร ซึ่งจะรวมถึง
การบริหารจัดการหลักสูตร วิทยากร
และผูเขาอบรมรวมถึงการ
ประมวลผล ซึ่งสามารถประยุกต
นําไปเปนสวนประกอบหนึ่งของการ
ประเมิน KPI
เพื่อทําการปรับปรุงระบบการขึ้น
ทะเบียนผูตรวจสอบภายในซึ่งจะ
รวมถึงบุคลากรในกรมบัญชีกลาง
และบุคลากรจากหนวยงานอื่นๆ
รวมถึงการจัดอบรมบุคลากรภายใน
และภายนอกของผูตรวจสอบภายใน
ซึ่งระบบนี้จะมีการเชื่อมตอกับระบบ
eLMS ในการออกหลักสูตร การ
ควบคุมสถานะของผูเขาอบรม
โครงการนี้เปนโครงการที่ตอเนื่อง
จากโครงการ eLMS , e-Office
Phase II และโครงการปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานของ ICT ให
สามารถรองรับการทํางานแบบเปน
ทีม โดยหลังจากโครงการดังกลาวได
มีการดําเนินการแลวจะทําให
กรมบัญชีกลางมีขอมูลและองค
ความรูตางๆที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบ
ของอิเล็กทรอนิคสซึ่งจะงายตอการ
บริหารจัดการดังนั้นโครงการนี้จึง
เปนโครงการที่จะทําการบริหาร
จัดการองคความรูตางๆที่มีอยูเพื่อทํา
ใหกรมบัญชีกลางเปนองคกรที่
สามารถใหบริการกับบุคคลทั่วไป

ตัวชี้วัด
ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
จํานวนหลักสูตรการอบรม
จํานวนผูเขารับบริการอบรม

ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
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ตัวชี้วัด
และหนวยงานตางๆได
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช เพื่อใหบุคลากรของกรมมีเครื่อง
จํานวน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และการ
ติดตั้ง สําหรับใชงานอยางเพียงพอ
ดวยเทคโนดลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการแขงขันและ
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให บ ริ ก าร กรมบัญชีกลางใหบริการระบบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย และรองรับการขยายงานของผูใชงาน จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ย า งครบ ของระบบจั ด ซื้ อจั ด จ างภาครั ฐ ด ว ย อิเล็กทรอนิกส )e-GP) ไดอยาง
วงจร (e-GP) ระยะที่ 1
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เต็ม ตอเนื่อง
รูปแบบ และครบวงจรใหครอบคลุม
ทั้งประเทศ
เพื่ อ ให ห น ว ยจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
และผู ค า ภาครั ฐ สามารถใช ง านได
อย า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ส า มาร ถ
ดํ า เนิ น งานและปฏิ บั ติ ง านได อ ย า ง
ตอเนื่อง
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการใช ง าน
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเ ล็ กทรอนิกส (e-GP) เพื่ อทดแทน
ระบบคอมพิ ว เตอร ที่ มี อ ยู เ ดิ ม ซึ่ ง มี
อายุ ก ารใช ง านมากกว า 5 ป พ.ศ.
(2549)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร กรมบัญชีกลางใหบริการระบบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย ให บ ริ ก ารและรองรั บ การใช ง าน จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ย า งครบ ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส )e-GP) ไดอยาง
วงจร (e-GP) ระยะที่ 2
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)
ตอเนื่อง
เพื่ อ ให มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
ข อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหผูบริหารทุกระดับสามารถนํา
ข อมู ล สารสนเทศดานการจัดซื้อจั ด
จ า ง ภ า ค รั ฐ ไ ป ใ ช ป ร ะ ก อ บ ก า ร
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ตัวชี้วัด
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อ เพื่อพัฒนาระบบงานแบบเบ็ดเสร็จ - กรมบัญชีกลางมีระบบ Web
จัดจางภาครัฐดวยระบบ
เพื่อปฏิรูประบบ e-GP ประกอบดวย Services หรือระบบที่เชื่อมโยงกับ
อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร
e-Market place e-Contracting
หนวยงานภายนอก
CA : Certification Authority
- ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
โครงการพัฒนาระบบการ
เพื่อพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวของเพื่อ - กรมบัญชีกลางมีระบบ Web
คํานวณราคากลางงานกอสราง รองรับการนําขอมูลไวในฐานขอมูล Services หรือระบบที่เชื่อมโยงกับ
ของทางราชการดวย
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อประโยชนให หนวยงานภายนอก
อิเล็กทรอนิกส
การกําหนดราคากลางงานกอสราง - ผูรับบริการสามารถเขาถึง
ของทางราชการเปนไปอยางเปน
สารสนเทศของกรมทาง
ระบบและครบวงจร สามารถนํา
อิเล็กทรอนิกส
ขอมูลรายละเอียดและขอกําหนด
ตางๆ ดานการกอสรางและการ
กําหนดราคากลาง มาประมวลผล
เพื่อใชประโยชนและเปนขอมูล
สารสนเทศในการกําหนดนโยบาย
และแผนการดําเนินงานในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานกอสราง
และการจัดจางกอสรางของทาง
ราชการในภาพรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส
เปนธรรม และตรวจสอบได
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กรมบัญชีกลางสามารถลดความเสี่ยง - กรมบัญชีกลางมีระบบ Web
บํ า เหน็ จ บํ า นาญ (e-Pension) ที่จะเกิดจากการหยุดทํางานของ
Services หรือระบบที่เชื่อมโยงกับ
หนวยงานภายนอก
เพื่ อ รองรั บ การเลื อ กรั บ สิ ท ธิ์ ระบบคอมพิวเตอร โดยเฉพาะ
สําหรับผูรับบํานาญสมาชิก กบข. DATABASE SERVER ชํารุดเสียหาย - ผูรับบริการสามารถเขาถึง
จนใชงานไมได มีระบบคอมพิวเตอร สารสนเทศของกรมทาง
สามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น อิเล็กทรอนิกส
ไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
-สามารถบริการสวนราชการ
สถาบันการเงินตาง ๆ ขาราชการ
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โ ครงกา รเพิ่ ม ปร ะสิ ท ธิ ภ า พ
สํ า หรั บ โครงการระบบจ า ยตรง
เงินเดือนและคาจางประจํา

โครงการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
จัดทํา HA (High Availability)
ในลักษณะ Active by Active
ศูนยหลักสําหรับโครงการระบบ
จ า ยตรงเงิ น เดื อ นและค า จ า ง
ประจํา
โ ค ร ง ก า รพั ฒ น า เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศการบริ ห ารจั ด การ
ดานคาใชจายภาครัฐ (GOMIS)

โครงการบู ร ณาการฐานข อ มู ล
บุ ค ลากรภาครั ฐ อย า งไร ร อยต อ
และยั่งยืน (e-Payment)

เปาหมาย
ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิรับเงิน ได
อยางตอเนื่องตลอดเวลา (24*7)
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับโครงการระบบ
จายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
ใหรองรับการใชงานและใหบริการ
สวนราชการอยางตอเนื่องและมี
มาตรฐานเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ในรูปแบบ ASP (Application
Service Provider) ไดอยางตอเนื่อง
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับโครงการระบบ
จายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา
ใหรองรับการใชงานและใหบริการ
สวนราชการอยางตอเนื่องและมี
มาตรฐานเดียวกันไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
กรมบัญชีกลางมีขอมูลของ
คาตอบแทน สวัสดิการและคาใชจาย
ตามระเบียบของกรมบัญชีกลางที่
จัดเก็บในรูปของอิเล็กทรอนิกส ซึ่ง
สามารถนําขอมูลไปวิเคราะห การ
วางแผน กําหนดนโยบาย และกํากับ
ดูแลการเบิกคาตอบแทน สวัสดิการ
และคาใชจายอื่นๆ ตามระเบียบของ
กรมบัญชีกลางรายบุคคลและ
ภาพรวมของประเทศ
กรมบัญชีกลางมีฐานขอมูลของ
บุคลากรภาครัฐถูกตองครบถวน
สมบูรณ ซึ่งจะทําใหกรมบัญชีกลาง
มีขอมูลในการควบคุม ดูแล
งบประมาณรายจายดานบุคลากร
ภาครัฐ งบบุคลากร งบดําเนินงาน )

ตัวชี้วัด
ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส และใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง

ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
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โครงการ 1 บัต ร รักษาไดทุก
โรงพยาบาลภาครัฐ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ย า งครบ
วงจร (e-GP) ระยะที่ 1

เปาหมาย
และสามารถกําหนด (และงบกลาง
บายในการลดการใชจายเงินไดนโย
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ขยายงานใหครอบคลุมทุกดานตาม
ภารกิจของกรม และตนทุนการใช
จายที่ภาครัฐจายตอบุคลากรภาครัฐ
หนึ่งคน
นําผลลัพธตอยอด จาก/โครงการ
บูรณาการฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
อยางไรรอยตอและยั่งยืน (ePayment) มาสรางระบบสารสนเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกกับบุคลากร
ภาครัฐ ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน)
ราชการบําเหน็จรายเดือน/ผูรับบํานาญ (
ผูอาศัยสิทธิ์ ไมตองไปลงทะเบียนกับ
โรงพยาบาลภาครัฐทุกแหง เพื่อเขา
โครงการจายตรงคารักษา พยาบาล
ซึ่งจะทําใหกรมบัญชีกลางมีขอมูลใน
การตรวจสอบการเขารับการรักษา
พยาบาลทั้งคนไขใน-คนไขนอก และ
สามารถใชตรวจสอบการจายเงินผูรับ
บํานาญฯ อีกทางหนึ่ง
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให บ ริ ก าร
และรองรับการขยายงานของผูใชงาน
ของระบบจั ด ซื้ อจั ด จ างภาครั ฐ ด ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-GP) เต็ม
รูปแบบ และครบวงจรใหครอบคลุม
ทั้งประเทศ
เพื่ อ ให ห น ว ยจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
และผู ค า ภาครั ฐ สามารถใช ง านได
อย า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ส า มาร ถ
ดํ า เนิ น งานและปฏิ บั ติ ง านได อ ย า ง
ตอเนื่อง
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งของการใช ง าน

ตัวชี้วัด

ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

กรมบัญชีกลางใหบริการระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส )e-GP) ไดอยาง
ตอเนื่อง
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เปาหมาย
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส )e-GP)
เพื่อทดแทนระบบคอมพิวเตอรที่มีอยู
เดิมซึ่งมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป
(พ.ศ.2549)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เ พื่ อ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย ให บ ริ ก ารและรองรั บ การใช ง าน
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ย า งครบ ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-GP)
วงจร (e-GP) ระยะที่ 2
เพื่ อ ให มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การ
ข อ มู ล การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใหผูบริหารทุกระดับสามารถนํา
ข อมู ล สารสนเทศดานการจัดซื้อจั ด
จ า ง ภ า ค รั ฐ ไ ป ใ ช ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายตามระยะการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาศูนยขอมูล
๓ ระยะ ดังนี้
สารสนเทศทางการคลังพรอม
๑) ระยะที่ ๑ โครงการพัฒนาศูนย
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห
และคนหารูปแบบ แนวทางและ ขอมูลสารสนเทศทางการคลัง เปน
ความสัมพันธที่ซอนอยูในชุด
การจางที่ปรึกษาเพื่อทําการศึกษา
ขอมูล
วิเคราะห และออกแบบโครงสราง
ของสถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
คลังขอมูล (Data Warehouse) ทาง
การคลัง กระบวนการทํางาน การ
นําเขา-ออกขอมูล รูปแบบรายงาน/
ขอมูล การเรียกใชขอมูลผานสื่อตางๆ
ไดทุกที่ ทุกเวลา ตามมิติตางๆ ของ
ระบบสารสนเทศดานการคลังแบบ
EIS โดยสามารถเปรียบเทียบและ
หรือพยากรณ ในมิติตางๆ ตามภารกิจ
ของกรม เชน ดานบุคลากรภาครัฐ ดาน
สวัสดิการภาครัฐ ดานการเบิกจายเงิน

ตัวชี้วัด

กรมบัญชีกลางใหบริการระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส )e-GP) ไดอยาง
ตอเนื่อง

ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารงบประมาณ การเงิน
บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริ ห ารงบประมาณ การเงิ น
บั ญชี และพั ส ดุ กรมบั ญ ชี กลาง
ระยะที่ 2
โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อรองรับการขยาย
ผลระบบบริ ห ารงบประมาณ
ก า ร เ งิ น บั ญ ชี แ ล ะ พั ส ดุ
กรมบัญชีกลาง

เปาหมาย
และดานการคลัง โดยจําแนกตาม
ระดับประเทศ พื้นที่ เปนตน
ระยะที่ ๒ โครงการพัฒนาศูนย
สารสนเทศทาง การคลัง เปนการ
จัดทําคลัง ขอมูล (Data Warehouse)
และระบบสารสนเทศดานการคลังที่
สามารถตอบสนองการใชงานแบบ
EIS เชน สามารถพยากรณดานตางๆ
ของดานบุคลากรภาครัฐ ดานการ
เบิกจาย และดานการคลัง
ระยะที่ ๓ โครงการจัดหาพัฒนา
แบบจําลอง Data Modelingพรอม (
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะห เพื่อ
การคนหารูปแบบ แนวทาง และ
ความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูล
พั ฒ นาระบบสารสนเทศด า นการ
บริ ห ารงบประมาณ การเงิ น บั ญ ชี
แ ล ะ พั ส ดุ ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
งบประมาณ ระบบบัญชี และระบบ
รั ก ษาความปลอดภั ย และระบบ
เชื่อมโยงภายในโครงการ
พั ฒ นาระบบสารสนเทศด า นการ
บริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และ
พั สดุ กรมบั ญชี กลาง ประกอบด ว ย
ระบบบริหารพัสดุ ระบบการเงิน และ
การโอนย ายข อมู ลของระบบบริ หาร
พัสดุ
กรมบัญชีกลางมีระบบคอมพิวเตอร
เพื่อรองรับการขยายผลระบบบริหาร
งบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ
กรมบัญชีกลาง

ตัวชี้วัด

กรมบั ญ ชี ก ลางมี ฐ านข อ มู ล ด า น
เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารและจั ด การ
ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบ
แ ล ะ มี ท ะ เ บี ย น คุ ม
ตาง ๆ อยางเปนระบบ
กรมบั ญ ชี ก ลางมี ฐ านข อ มู ล ด า น
เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารและจั ด การ
ตลอดจนการติดตามและตรวจสอบ
แ ล ะ มี ท ะ เ บี ย น คุ ม
ตาง ๆ อยางเปนระบบ
ผูรับบริการสามารถเขาถึง
สารสนเทศของกรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
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เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย เพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายใน
จํานวนบุคลากรที่ผานการฝกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการ
กรมบัญชีกลางและพัฒนาทักษะของ จํานวนหลักสูตรการอบรมดาน
บริหารโครงการและการ
บุคลากรภายในใหมีความรู
ICT
ใหบริการ
ความสามารถในการที่จะนําเอา
ระบบสารสนเทศใหมๆ ที่เกิดขึ้นมา
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

106

4. กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1 โครงการจัดซื้อระบบ
1.ระบบงานคอมพิวเตอรและระบบ - จํานวนครั้งของการถูกบุกรุกทางระบบ
ควบคุมความปลอดภัยสําหรับ
เครือขายคอมพิวเตอรสามารถ
เครือขาย
บริหารงานแสตมปสรรพสามิต ใหบริการธุรกรรมและขอมูลได
ตอเนื่อง มั่นคง ปลอดภัยและมี
1.2 โครงการเชาระบบ
- รอยละของจํานวนชั่วโมงที่ระบบ
เครือขายไรสาย และการเชื่อมตอ ประสิทธิภาพ
เครือขายเขาสูอินเทอรเน็ตขัดของ
อินเตอรเน็ต สําหรับงานบริหาร 2.การบริหารจัดการทรัพยากรดาน - ปริมาณขอมูลการใชงานเต็ม
ICT เปนมาตรฐานสากล
แสตมปและการจัดเก็บภาษี
ประสิทธิภาพมากกวารอยละ 70%
สรรพสามิต
1.3 โครงการจัดจางที่ปรึกษา
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ออกแบบอาคารศูนยสํารอง
โครงการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 โครงการจัดทํามาตรฐาน
- การไดรับใบรับรองมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยขอมูล
ISO27001
(ISO27001)
1.5 โครงการจัดหาเครื่อง
- จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร 1 คน/1
ไมโครคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เครื่อง
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่ม
- จํานวนเครื่องที่ขัดของไมสามารถใชงาน
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ไดลดลง
1.6 โครงการจัดหาระบบศูนย
- ระบบงานหลักทุกระบบมีระบบและ
สํารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอมูลสํารองสามารถใหบริการทดแทน
(Disaster Recovery Site)
ไดภายใน 30 นาที
1.7 โครงการจัดหาบริการ
- รอยละของจํานวนชั่วโมงที่ระบบ
ระบบเครือขาย WiFi สําหรับ
เครือขายเขาสูอินเทอรเน็ตขัดของ
สํานักงานสรรพสามิต
- จํานวนครั้งของการถูกบุกรุกทางระบบ
เครือขาย
1.8 โครงการจัดจางดูแลอาคาร
- จํานวนปญหา หรือขอรองเรียนตอเดือน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการใชอาคารไมเกิน 5 ครั้ง
- ระยะเวลาในการแกไขปญหาไมเกิน 3
ชั่วโมง
1.9 โครงการกอสรางอาคาร
- รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ศูนยสํารองระบบเทคโนโลยี
โครงการ
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เปาหมาย
ตัวชี้วัด
สารสนเทศ
1.10 โครงการจัดเก็บขอมูลถาวร
- จํานวนขอมูลเกาในฐานขอมูลหลักกรม
(Data Archiving Management)
สรรพสามิตถูกจัดเก็บทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการแขงขันและการขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
2.1 โครงการปรับปรุงบริการ
1. ระบบงานที่ทันสมัยในการ
- ขอมูลสามารถรองรับภาษาใน AEC ได
ขอมูลทางอินเทอรเน็ตและ
ใหบริการผูเสียภาษีไดอยางมี
ตามจํานวนที่กําหนด
ประสิทธิภาพ
แบบฟอรมเพื่อรองรับ AEC
- มีชาวตางประเทศใชบริการ
2.2 โครงการปรับปรุงธุรกรรมทาง 2. ระบบงานที่ทันสมัยในการ
- จํานวนภาษาที่รองรับครบตามกําหนด
สนั
บ
สนุ
น
การบริ
ห
ารจั
ด
การภายใน
อินเตอรเน็ต เพื่อรองรับ AEC
- จํานวนชาวตางชาติที่ใชบริการ
2.3 โครงการบูรณาการระบบ หนวยงาน
- ขอมูลจากระบบงานหลักทั้งหมดของ
3.
ระบบฐานข
อ
มู
ล
ที
่
ม
ค
ี
ณ
ุ
ภาพ
ขอมูลสารสนเทศแบบรวมศูนย
กรมสรรพสามิตถูกนํามาวิเคราะห
สํ
า
หรั
บ
สนั
บ
สนุ
น
การให
บ
ริ
ก
าร
การ
กรมสรรพสามิต)Consolidation
รวบรวม
บริ
ห
ารจั
ด
การ
ตรวจสอบ
และการ
Data Information)
- ผูบริหารระดับสูงพึ่งพอใจมากกวารอย
ตัดสินใจของผูบริหาร
ละ 70
4.
การบริ
ห
ารจั
ด
การระบบงานได
2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผูบริหารมีความพึงพอใจในการใช
อย
า
งมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
และปลอดภั
ย
การจัดเก็บภาษีรถยนต
ระบบงานมากกวารอยละ 70
- ระบบฐานขอมูลมีขอมูลภาษีรถยนต
แบบบูรณาการครบถวน
2.5 โครงการจางบริหารจัดการ
- จํานวนปญหาดาน ICT ลดลงรอยละ 30
และดูแลทรัพยากร ICT (Facility
- ปญหาตางๆถูกบริหารจัดการอยางมี
Management)
ประสิทธิภาพและแกไขในระยะเวลาที่
กําหนด
2.6 โครงการพัฒนาศูนย
- การบริหารแสตมปมีประสิทธิภาพ
บัญชาการกรมสรรพสามิต
เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 20
สําหรับงานแสตมปสรรพสามิต
- ความพึงพอใจของเจาหนาที่มากกวา
รอยละ 70
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2.7 โครงการศูนยปฏิบัติการเพื่อ
เชื่อมโยงกับหนวยงานภายนอก
2.8 โครงการพัฒนาระบบการ
ใหบริการเพื่อรองรับ National
Single Windows
2.9 โครงการพัฒนาระบบ
ใหบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
เต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
(เครือ่ งดื่ม-น้ํามัน )
2.10 โครงการพัฒนาระบบตอ
ใบอนุญาตใกลบาน 24*7
2.11 โครงการ e-Office on
Cloud

2.12 โครงการพัฒนาระบบสื่อ
สังคมออนไลนสรรพสามิต
Excise Social Network
2.13 โครงการพัฒนางานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
2.14 โครงการใหบริการบัญชี
รายตัวขอมูลผูประกอบการ
2.15 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงบประมาณกรม
สรรพสามิต

เปาหมาย
1. ระบบงานที่ทันสมัยในการ
ใหบริการผูเสียภาษีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ระบบงานที่ทันสมัยในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
หนวยงาน
3. ระบบฐานขอมูลที่มีคุณภาพ
สําหรับสนับสนุน การใหบริการ การ
บริหารจัดการ ตรวจสอบ และการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
4. การบริหารจัดการระบบงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ตัวชี้วัด
- จํานวนหนวยงานภายนอกที่สามารถ
เชื่อมโยงไดตามแผน
- จํานวนหนวยงานที่กรมสรรพสามิต
สามารถเชื่อมตอไดผาน NSW
- จํานวนผูประกอบการเปาหมายที่ใช
บริการ
- ความพึงพอใจของผูประกอบการ
มากกวารอยละ 70
- ผูตอใบอนุญาตใชงานไมนอยกวารอย
ละ 30 ในปแรก และไมนอยกวารอย
ละ 50 ในปที่สอง
- เจาหนาที่กรมสรรพสามิตใชงานไมต่ํา
กวารอยละ 70
- ระบบขัดของหรือไมสามารถใหบริการ
ไดนอยกวา 10 ชั่วโมงตอเดือน
- เจาหนาที่กรมสรรพสามิตใชงานไมต่ํา
กวารอยละ 70
- มีผูใชงานเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 5
ในทุกเดือน
- เจาหนาที่กรมสรรพสามิตใชงานไมต่ํา
กวารอยละ 70
- ระบบขัดของหรือไมสามารถใหบริการ
ไดนอยกวา 10 ชั่วโมงตอเดือน
- ผูประกอบการหลักเขารวมโครงการไม
ต่ํากวารอยละ 20 ในปแรก
- ระบบขัดของหรือไมสามารถใหบริการ
ไดนอยกวา 10 ชั่วโมงตอเดือน
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2.16 โครงการจัดทําบริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบอัตโนมัติ สําหรับ
ผูป ระกอบการรายใหญ
2.17 โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศหลักตาม Data
Taxonomy มาตรฐานสากล
2.18 โครงการจัดทํา Private
Cloud สําหรับใหบริการอุปกรณ
เคลื่อนที่
2.19 โครงการจัดทําและเก็บ
สําเนาอิเล็กทรอนิกส )e-Invoice
and Receipt)
2.20 โครงการระบบควบคุมการ
จัดเก็บภาษีและการขนสงสําหรับ
สินคาเอทานอล ระยะที่ 2
2.21 โครงการพัฒนาระบบคดี
และบริการเปรียบเทียบปรับ
Online
2.22 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการตรวจ
ปฏิบัตกิ ารแบบบูรณาการ
2.23 โครงการบูรณาการบริการ
อิเล็กทรอนิกสจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(Integrated One Stop
Service for e-Excise)
2.24 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัด การขอมูลการ
เพาะปลูกยาสูบ
2.25 โครงการจัด ทํา
ศูนย บริ การและเรีย นรูข อมู ล
กรมสรรพสามิตแบบ
อิเล็ กทรอนิกส

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
-

1. ระบบงานที่ทันสมัยในการ
ใหบริการผูเสียภาษีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ระบบงานที่ทันสมัยในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
หนวยงาน
3. ระบบฐานขอมูลที่มีคุณภาพ
สําหรับสนับสนุน การใหบริการ การ
บริหารจัดการ ตรวจสอบ และการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
4. การบริหารจัดการระบบงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.26 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารการจัดเก็บภาษีน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามัน (ปรับปรุงระบบ
ควบคุมการรับ-จายน้ํามันอัตโนมัติ
สําหรับคลังน้ํามันชายฝง)
2.27 โครงการจัด ทํา
ศูนย บริ การและเรีย นรูข อมู ล
กรมสรรพสามิตแบบ
อิเล็ กทรอนิกส
2.28 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาเพิ่มเติม ระบบ SSO และ
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
รองรับการบูรณาการสารสนเทศ
3 กรมภาษี
2.29 โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมสารละลายไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon Solvent)
3.1 โครงการปรับปรุงและสราง
ฐานขอมูลหลักมาตรฐานสากล
กรมสรรพสามิต เพื่อรองรับAEC
3.2 โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ พ.ร.บ.
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ
3.3 โครงการจัดหาระบบ
ประเมินคุณภาพการใหบริการ e
– Services

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
-

1. ระบบงานที่ทันสมัยในการ
ใหบริการผูเสียภาษีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ระบบงานที่ทันสมัยในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
หนวยงาน
3. ระบบฐานขอมูลที่มีคุณภาพ
สําหรับสนับสนุน การใหบริการ การ
บริหารจัดการ ตรวจสอบ และการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
4. การบริหารจัดการระบบงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
1. การบริหารจัดการทรัพยากร
ดาน ICT เปนมาตรฐานสากล
2. ผูใชงานมีความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพและคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารสูง

-

-

- แผนและขอเสนอแนะที่ปรึกษาเปนที่พึง
พอใจของกรมสรรพสามิตไมต่ํากวา
70%
- ขอเสนอแนะถูกนําไปใชงานจริงไมนอย
กวารอยละ 70%
- ระบบสารสนเทศหลักทั้งหมดจัดเก็บ
ธุรกรรม
- ระบบสารสนเทศหลักทั้งหมดรองรับ
การทํางานไดตามพรบธุรกรรม.
อิเล็กทรอนิกส
- ระบบงานสารสนเทศถูกประเมินไมนอย
70% ของระบบงานทั้งหมด
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5. กรมศุลกากร
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จั ดหาระบบคอมพิ วเตอร เพื่ อเพิ่ ม ระบบคอมพิวเตอรของ กรมศุลกากรไดรับ
ในการทํางานดานการผลิตสื่อ ประสิทธิภาพในการทํางานดานจัดทํา การจัดหาตามโครงการ
โสตทัศนูปกรณ สําหรับ
สื่ อ แ ล ะ โ ส ต ทั ศ นู ป ก ร ณ เ พื่ อ
ประชาสัมพันธและแจกจาย
ประชาสั มพั นธ และแจกจ ายข อมู ล
ขอมูลขาวสารทั้งภายในและ
ขาวสารทั้งภายในและภายนอก
ภายนอก
2. โครงการบริหารจัดการดาน เพื่ อให ระบบ Internet ของกรม กรมศุลกากรมีระบบบริหารจัดการความ
ความปลอดภัยในการใช
ศุลกากร สามารถใหบริการไดอยางมี ปลอดภัยในการใช Internet
Internet
ประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาอุ ปกรณ ระบบเครื อข ายไร สาย ระบบเครือขายไรสายความเร็วสูงของกรม
ระบบเครือขายไรสายความเร็ว ความเร็วสูง สําหรับเชื่อมโยงเครือขาย ศุลกากร ไดรับการติดตั้งโครงการ
สูง ในบริเวณทาเรือกรุงเทพ
ระบบคอมพิวเตอรของ กรมศุลกากร
ให มี
บริ เวณท าเรื อกรุ งเทพ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. โครงการเปลี่ยนทดแทน
เพื่อเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่ องคอมพิวเตอรระบบสนับสนุนและ
ระบบสนับสนุนและระบบสารบรรณ ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดรับ
เครื่องคอมพิวเตอรระบบ
สนับสนุนและระบบสารบรรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ที่ ใ ช ง านมาเป น การเปลี่ยนทดแทนตามโครงการ
อิเล็กทรอนิกส
เวลานาน เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพเครื่ อง
คอมพิ วเตอร ให สามารถรองรั บกั บ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและใหบริการได
อยางรวดเร็วขึ้น
5. โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่อง เพื่อเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องไมโครคอมพิวเตอรลูกขายของกรม
ไมโครคอมพิวเตอรลูกขาย ระยะที่ และอุปกรณตอพวงที่มีอายุการใชงาน ศุ ลกากร ระยะ 1 ได รั บการเปลี่ ยน
1
เกิ นกว า 5 ป และจั ดหาเพิ่ มเติ มให ทดแทนตามโครงการ
เพี ยงพอต อการใช ปฏิ บั ติ งานของ
เจาหนาที่ ซึ่งเปนการลดคาใชจายใน
การบํารุงรักษาเปนการบํารุงรักษาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานเพื่อให
รองรั บกั บระบบงานของกรมฯ และ
สามารถให บริ การหน วยงานที่
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เกี่ ย วข องทั้ งภาครั ฐ /เอกชน และ
ประชาชนทั่วไปไดอยางรวดเร็ว
6. โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่อง
เพื่อเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องไมโครคอมพิวเตอรลูกขายของกรม
ไมโครคอมพิวเตอรลูกขาย ระยะที่ และอุปกรณตอพวงที่มีอายุการใชงาน ศุ ลกากร ระยะ 2 ได รั บการเปลี่ ยน
2
เกิ นกว า 5 ป และจั ดหาเพิ่ มเติ มให ทดแทนตามโครงการ
เพี ยงพอต อการใช ปฏิ บั ติ งานของ
เจาหนาที่ ซึ่งเปนการลดคาใชจายใน
การบํารุงรักษาเปนการบํารุงรักษาและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชงานเพื่อให
รองรั บกั บระบบงานของกรมฯ และ
สามารถให บริ การหน วยงานที่
เกี่ ย วข องทั้ งภาครั ฐ /เอกชน และ
ประชาชนทั่วไปไดอยางรวดเร็ว
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกระทรวง
1. โครงการระบบลงทะเบียนผู เพื่ อ อํ า นว ยคว ามส ะด ว กให ผู มี ร ะ บ บ ล ง ท ะ เ บี ย น ผู ม า ติ ด ต อ
ประสงค จ ะผ า นพิ ธี ก ารศุ ล กากร ออนไลน
มาติดตอออนไลน
สามารถยื่ น คํ า ขอลงทะเบี ย น
ผู ป ระกอบการนํ า เข า -ส ง ออก
ตัวแทนออกของ รวมทั้งผูมาติดตอ
ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการผานพิธี
การศุลกากรผานทางอินเตอรเน็ต
2. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ เพื่อจัดหาระบบจัดเก็บใบขนสินคา มีระบบจัดเก็บใบขนสินคา (DMI)
ใบขนสิ น ค า (DMI) ทดแทน ที่ มีความทั น สมั ย สามารถทํ างาน
ของเดิม
ทดแทนระบบเดิมไดอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
เพื่ อประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานและ ผลการประเมินระบบ NSW
3. โครงการจางที่ปรึกษา
ความพึ งพอใจของผู ใช บริ การระบบ
ประเมินผลการดําเนินงาน
NSW โดยข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากการ
ระบบ Thailand National
Single Window (Thailand ประเมินผล จะเปนประโยชนตอการ
NSW)
พั ฒนาประสิ ทธิ ภาพการให บริ การ
ระบบ NSW แก ผู เกี่ ยวข อง ทั้ ง
หน วยงานภาครั ฐ และภาคธุ รกิ จที่
เกี่ยวของกับการนําเขา สงออก และโล
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จิสติกสตอไป
4. โครงการพัฒนาระบบชดเชย เพื่ อรองรั บการแลกเปลี่ ยนข อมู ลใน
อากรดวยบัญชีเดบิตเพื่อรองรับ การรับชําระคาภาษีอากรของ 3 กรม
การชําระคาภาษีอากรของ ๓ ภาษีดวยบัญชีเดบิตของระบบชดเชย
กรมภาษี
อากรผานระบบ National Single
Window (NSW) ทําใหสามารถอํานวย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว ใ ห แ ก
ผูประกอบการ
5. โครงการจัดหาและพัฒนา เพื่ อจั ดหาระบบคอมพิ ว เตอร และ
เว็บไซตกรมศุลกากร ทดแทน พัฒนาเว็ บไซต กรมศุลกากร ทดแทน
เว็บไซตเดิม
เว็ บ ไซต เ ดิ ม ทั้ งในด านฮาร ด แวร
ซอฟตแวร และแอปพลิเคชั่น

ตัวชี้วัด
กรมศุ ลกากรมี ระบบชดเชยอากรด วย
บัญชี เดบิตที่รองรับการชําระคาภาษี
อากรของ ๓ กรมภาษี

สามารถให บริ การข อมู ล และเผยแพร
ขาวสารที่เกี่ยวของกับกรมศุลกากร และ
กระทรวงการคลั ง ให กั บบุ คคลทั่ วไป
หนวยงานราชการ และผูประกอบการ ใน
รู ป แบบที่ มี ความทั นสมั ย และใช
เทคโนโลยีท่ีเปนที่นิยมในปจจุบัน และ
สะดวกตอการเขาใชงาน
6. โครงการการติ ดตั้ งโปรแกรม ติ ดตั้ งโปรแกรม Microsoft Office มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office
Microsoft Office Access จํานวน Access จํานวน 48 License เพื่อใชใน Access จํานวน 48 License
การจั ดเก็ บฐานข อมู ล ให สามารถ
48 License
รวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
7. โครงการพัฒนาระบบพิธี
เพื่ อ จั ด ทํ า ระบบพิ ธี ก ารศุ ล กากร ระบบคอมพิวเตอรของ กรมศุลกากรไดรับ
การศุลกากรอิเล็กทรอนิกส
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สํ า หรั บ การค า การจัดหาตามโครงการ
สําหรับการคาชายฝง (e ชายฝง (e-Coasting Trade) เพื่อ
Coasting Trade)
เปนการอํานวยความสะดวกใหเจา
เหน า ที่ แล ะผู ป ระกอบการที่
เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติพิธีการได
อยางสะดวก รวดเร็ว สอดคลองกับ
การบริหารงานดานโลจิสติกส โดย
สามารถสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
แบบไรเอกสาร พรอมลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Digital Signature)
ของเจาของลายมือชื่อ ผานบุคคลที่
เปนสื่อกลางผูใหบริการรับสงขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส (Value Added
Network Services : VANS) เขาสู
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ระบบคอมพิ ว เตอร ข องศุ ล กากร
ตามมาตรฐานที่ ก รมศุ ล กากร
กําหนด
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการแขงขันและการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
1. โครงการผานแดนอาเซียน เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
มีระบบ ACTS สามารถทํางานไดอยางมี
(ASEAN Customs Transit
รองรับโครงการACTS
ประสิทธิภาพ
System : ACTS)
2. โครงการการปฏิบัติงาน/การ รองรับการใหบริการตรวจปลอยสินคา การใหบริการตรวจปลอยสินคาระบบงาน
ใหบริการตางๆ ผาน Smart
ผานอุปกรณ Mobile Phone/Tablet ควบคุมศุลกากร สามารถใหบริการผาน
Phone
อุปกรณ Mobile Phone/Tablet
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
1. โครงการพัฒนาฐานขอมูล ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรเพื่อให ระบบคอมพิวเตอรของกรมศุลกากร
อัตราศุลกากร สําหรับบุคคล
ผู ป ระกอบการและบุ ค คลทั่ ว ไป ไดรับการจัดหาตามโครงการ
ทั่วไปทาง Internet
สามารถสื บ ค น พิ กั ด ศุ ล กากรได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทํา
ให ผู ป ระกอบการและบุค คลภาย
นอกดํ า เนิน การขั ้น ตอนพิธ ีก าร
ศุล กากรได อ ย า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการระบบใหบริการ
จั ด ทํ า โครงสร า งข อ มู ล สํ า หรั บ มี ร ะ บ บ ที่ ใ ห บ ริ ก า ร ข อ มู ล กั บ
ขอมูลกับหนวยงานภาครัฐผาน เ ผ ย แ พ ร แ ล ะ พั ฒ น า เ ว็ บ หนวยงานภาครัฐ ผานเทคโนโลยีเว็บ
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
แอปพลิ เ คชั่ น สํ า หรั บ ให บ ริ ก าร เซอรวิส
ขอมูลผานเทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3. โครงการจัดทําฐานขอมูล
- เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ
ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น
สืบคนผลคําวินิจฉัยประเภท
ผูใชบริการสามารถสืบคนการจําแนก โครงการ :
พิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร ประเภทพิกัดฯ ที่ไดมีผลคําวินิจฉัย มี ระบบสื บค นคํ าวิ นิ จฉั ยประเภทพิ กั ด
ทางอินเตอรเน็ต
แลวดวยตนเองผานทางอินเตอรเน็ต อัตราศุลกากรเผยแพรทางอินเตอรเน็ต
- เพื่อลดระยะเวลาการพิจารณาของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการตรวจ
สินคาในรายสินคานําเขาที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับสินคาที่เคยมีคําวินิจฉัย
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรแลว
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- เพื่อใหการใหบริการจําแนก
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร มีความ
สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย ใหเปน
มาตรฐานโลก
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ เพื่อใหบุคลากรมีทักษะพื้นดาน และ บุ คลากรของกรมศุ ลกากรได รั บการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรให มี ค วามรู ความรู ความสามารถดาน ICT
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรูดาน
ความ สามารถ และทั ก ษะ
ICT
พื้นฐานดาน ICT
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ยุทธศาสตร
เปาหมาย
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ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับโครงสรางพื้นฐานใหเปนมาตรฐานระดับสากล
1. โครงการจัดทํามาตรฐานการ 1. มีระบบเครือขายสื่อสารที่
1. สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรและ
ทันสมัยรองรับการปฏิบัติ งาน
อุปกรณคอมพิวเตอรตอ
ปฏิบัติงานดาน ICT
ครอบคลุมทุกหนวยงานของ
จํานวนบุคลากร
2. โครงการพัฒนาแบบแสดง
กรมสรรพากร
2. มีเครื่องคอมพิวเตอรและ
รายการเพื่อรองรับการ
อุปกรณคอมพิวเตอรที่มี
นําเขาขอมูลโดยการ Scan 2. มี เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
ประสิทธิภาพใชในการ
อุ ป ก ร ณ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ที่ มี
3. โครงการบูรณาการเว็บไซต
ปฏิบัติงาน
ประสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมและ
กรมสรรพากรสูสากล
เพีย งพอตอการปฏิบัติงานของ 3. จํานวนระบบงานที่นํา
4. โครงการปรับปรุงโครงสราง
มาตรฐานสากลมาประยุกตใช
เจาหนาที่และการบริการผูเสีย
พื้นฐาน (Infrastructure)
และสอดคลองกับยุทธศาสตร
ภาษีและประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
3. มี ร ะบบการรั ก ษาความมั่ นคง 4. มีโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่
จัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพเหมาะสมใน
ปลอดภัยสารสนเทศและเครือขาย
5. โครงการจัดซื้อระบบ
การปฏิบัติงาน
สื่ อ ส ารที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ แล ะ
เครือขายสื่อสารเพื่อทดแทน
ผู รั บ บริ ก าร มี ค วามเชื่ อ มั่ น ใน 5. มีระบบเครือขายสื่อสารและ
อุปกรณที่หมดอายุการใช
Wi-Fi ใหบริการครบทุก
การใชบริการผานชองทางอิเล็กงานและปรับปรุง
สํานักงาน
ท ร อ นิ ก ส ใ น รู ป แ บ บ ที่
ประสิทธิภาพระบบเครือขาย
หลากหลายจากกรมสรรพากร 6. มีเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
สื่อสาร
และอุปกรณจัดเก็บขอมูลที่มี
4. ส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาระบบ
6. โครงการจัดหาระบบ
ประสิทธิภาพรองรับการ
ส า ร ส น เ ท ศ ร อ ง รั บ ก า ร
ประชาสัมพันธขอมูลผาน
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน สนับสนุนการลดการ
ระบบเครือขายสื่อสาร ณ
ใ ช พ ลั ง ง า น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ 7. มีระบบการรักษาความมั่นคง
สํานักงานสรรพากรภาคและ
ปลอดภัยสารสนเทศสอดคลอง
สิ่งแวดลอม(Green IT)
สํานักงานสรรพากรพื้นที่ทั่ว
ตามที่กฎหมายกําหนด
5. มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งระบบ
ประเทศ
8. มีศูนยคอมพิวเตอรสํารองที่ได
สารสนเทศกรณีเกิดภัยพิบัติ
7. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ
ไดมาตรฐาน
6. มีการนํามาตรฐานระดับสากลมา
ขอมูลภายนอกแบบ SAN
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของ
ระบบทะเบียนคุมรายการ
และจัดทําบัญชีผูเสียภาษี
(TCL) และระบบเลข
ประจําตัว ผูเสียภาษี
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8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

(TIN)
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ
แนวระนาบและเครื่องพิมพ
ใบเสร็จรับเงินพรอมหัวอาน
เช็ค (MICR) ของระบบ
ทะเบียนคุมรายการและจัดทํา
บัญชี ผูเสียภาษี (TCL) เพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิม
โครงการปรับปรุงระบบ Call
Center ของกรมสรรพากร
โครงการจัดซื้อเครื่องถายภาพ
(SCANNER) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบ
ถายภาพและแปลงขอมูล
สําหรับภาษีเงินได
โครงการเปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดเก็บขอมูลจาก
ระบบงานไมโครฟลมไปเปนวิธี
สแกนภาพแบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องกําเนิดไฟฟา
(Generator) ขนาด 1,400
KVA จํานวน 1 ชุด
โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้ง
เครื่องสํารองไฟฟาอัตโนมัติ
(UPS) ขนาด 500KVA
จํานวน ชุด 2
โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบ
Image Processing
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานคืนภาษีมูลคาเพิ่ม
ใหนวัตกรรม Cloud
Computing (Cloud-VRT)

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
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16.
17.

18.

19.

20

21
22.
23.

24.

ยุทธศาสตร
โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร PC
โครงการปรับปรุงหอง
คอมพิวเตอรสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ
จํานวน แหงทั่ว 118
ประเทศ
โครงการจัดหาระบบขอมูล
ผานระบบเครือขายสื่อสาร
ณ สํานักงานสรรพากรภาค
และสรรพากรพื้นที่ ทั่ว
ประเทศ
โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย
และรองรับการใหบริการ
ประชาชน
โครงการปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานระบบเครือขายการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ
โครงการจัดหาระบบบริหาร
จัดการ Software และ
อุปกรณคอมพิวเตอร
โครงการเพิ่มขนาดและความจุ
สําหรับระบบการประมวลผล
ภาษีเงินได
โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร แมขายระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศเพื่อทดแทนเครื่อง
เดิม
โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร แมขาย
(Server) เพื่อทดแทนเครื่อง

เปาหมาย
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25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

ยุทธศาสตร
เดิมของระบบการขออนุมัติ
ทําลายเอกสารของ
กรมสรรพากรผานทางระบบ
อินทราเน็ต
โครงการบริการจัดสรร
ทรัพยากร คอมพิวเตอรดวย
เทคโนโลยี Cloud
Computing
โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้ง
ระบบเครื่องพิมพตอเนื่อง
ความเร็วสูง และเครื่องบรรจุ
ซองอัตโนมัติ
โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
เพื่อใช ณ สํานักงานคืนภาษี
มูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว
ณ สํานักงานทาอากาศยาน
นานาชาติ เพือ่ ทดแทนเครื่อง
เดิม และเพื่อใชปฏิบัติงานคืน
ภาษีฯ ณ สํานักงานทา
อากาศยานดอนเมือง
โครงการจัดหาระบบจัดเก็บ
และวิเคราะหขอมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอรทดแทน
ระบบเดิม
โครงการปรับเปลี่ยนระบบ
e-mail
โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบทะเบียนคุมรายการ
และจัดทําบัญชี ผูเสียภาษี
(TCL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการ
โครงการพัฒนาระบบแปลง
ขอมูลการเสียภาษีจากแบบ

เปาหมาย
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32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

ยุทธศาสตร
PDF File
โครงการจัดซื้ออุปกรณ
รองรับกรณีภัยพิบัติเพื่อ
เชื่อมตอศูนยสํารองแบบ
อัตโนมัติ
ระบบจัดการความปลอดภัยใน
การเขา-ออกของบุคคลของ
ศูนยคอมพิวเตอร
กรมสรรพากร
โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้ง
ระบบปรับอากาศแบบควบคุม
อุณหภูมิความชื้นทดแทน
ของเดิม
โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรชนิดพกพา
(Notebook)
โครงการจัดซื้อเครื่อง Scanner
พรอมเครื่องคอมพิวเตอร PC
ทดแทนเครื่องเดิมของระบบ
การใหบริการคัดคนแบบยื่น
รายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
ทาง Intranet
โครงการสรางศูนยคอมพิวเตอร
สํารองแหงใหม
โครงการติดตั้ง Wireless
LAN สําหรับหองประชุมทุก
สํานักงาน
โครงการจัดซื้อและติดตั้ง
ระบบ Wireless Network
ของกรมสรรพากร
โครงการจัดซื้ออุปกรณ
Ethernet Switch และ
Router สําหรับสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อ

เปาหมาย
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41.
42.
43.

44.
45.

46.

47.

48.
49.

ยุทธศาสตร
ทดแทนอุปกรณที่หมดอายุการ
ใชงาน
โครงการยกระดับเสถียรภาพ
การเชื่อมโยงเครือขายของ
สํานักงานสรรพากรภาค
โครงการขยายชองทาง
สื่อสารบริการระบบงาน
ภายใน
โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร แมขายเพื่อ
ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานภาษีมูลคาเพิ่มและ
ธุรกิจเฉพาะ
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิว
เตอรขนาดเล็ก (Tablet)
โครงการจัดหาเครื่องพิมพ
เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
สําหรับระบบทะเบียนคุม
รายการและจัดทําบัญชี ผู
เสียภาษี (TCL)
โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร และอุปกรณ
เพื่อทดแทน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบถายภาพ
และแปลงขอมูลสําหรับภาษี
เงินได
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบเฝาระวัง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
โครงการคุมครองขอมูลผูเสีย
ภาษี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัย

เปาหมาย
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50.
51.
52.

53.

54.

55.

56.
57.

58.

ยุทธศาสตร
กลาง (Security Portal &
Single Sign On : SSO)
โครงการพิสูจนตัวตนในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
โครงการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในการใชงาน
อินเทอรเน็ต
โครงการพัฒนาระบบศูนย
บัญชาการสําหรับบริหารงาน
กรมสรรพากร (Command
Room)
ระบบบริหารศูนย
คอมพิวเตอร (Data Center
Infrastructure
Management : DCIM)
โครงการปรับปรุงระบบการ
วางสายไฟฟาและสาย
Network ภายในหองเครื่อง
คอมพิวเตอรศูนยหลัก
โครงการปรับปรุงระบบ
ดับเพลิงภายในหองไฟฟา
และหอง UPS ชั้น 7
อาคารศูนยคอมพิวเตอร
โครงการจัดหาระบบตรวจจับ
และปกปองการบุกรุกเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
โครงการจัดซื้ออุปกรณ
Ethernet Switch และ
Router สําหรับสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สาขา ทั่ว
ประเทศ เพื่อทดแทน
อุปกรณที่หมดอายุการใชงาน
โครงการจัดซื้อระบบ
โทรศัพทบนเครือขายสื่อสาร

เปาหมาย
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ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
คอมพิวเตอร
59. โครงการติดตั้งสายสัญญาณ
ความเร็วสูง (Fiber Optic)
60 โครงการเพิ่มศักยภาพ
เครือขายสําหรับเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางศูนย
คอมพิวเตอรหลักกับศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง
61. โครงการจัดหาระบบรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศเพื่อรองรับ
เทคโนโลยี Cloud
Computing
62. โครงการจัดหาอุปกรณ
ทดแทนของระบบงานยื่น
แบบและชําระภาษีผาน
อินเทอรเน็ต
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 4 : บริหารจัดการ ICT อยางมีธรรมาภิบาล
1. โครงการพัฒนาโปรแกรม
1. มีการติดตามประเมินผลการ
1. มีการกําหนดและปรับปรุง
ระบบควบคุมกํากับดูแล
ดําเนินการตางๆ ดานเทคโนโลยี
ระเบียบ ขอบังคับตางๆที่
มูลนิธสมาคมตามที
ิ
สารสนเทศ
เกี่ยวของกับการดําเนินการ
่ไดรับ/
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประกาศใหเปนองคกร
2. มีระบบสารสนเทศที่ สนับสนุน
กรมสรรพากรใหทันสมัยและ
การสราง ธรรมาภิบาล
สาธารณะกุศล
ครอบคลุม
2. โครงการปรับปรุงระบบ
2. มีกระบวนการติดตาม
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ประเมินผลการดําเนินการ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตางๆ ดานเทคโนโลยี3. โครงการพัฒนาระบบการ
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตรวจสอบบัญชีภาษีดวย
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
EDP Audit
สนับสนุนการสราง
4. โครงการพัฒนาระบบขอมูล
ธรรมาภิบาลในองคก
สารสนเทศทางกฏหมาย
(Text Retrival)
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1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 6 : สรางเครือขายภาครัฐและเอกชน ในการเชื่อมโยงขอมูล
โครงการพัฒนาระบบสอบสวน 1. สรางเครือขายเพื่อการ
1. ช อ งทางในการแลกเปลี่ ย น
ทรัพย สินหลักทรัพย บริษัท
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลกับ
เชื่ อมโยงข อมู ลกั บหน วยงาน
หนวยงานทั้งภาครัฐและ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ศูนยรับฝากหลักทรัพย
เอกชน
(ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
2. จํ า นวนหน ว ยงานที่ ใ ห ค วาม
ร ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย น
โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูล
เชื่อมโยงขอมูลทาง
3. จํ านวนระบบงานที่ ให บ ริ การ
อิเล็กทรอนิกสระหวาง
ห รื อ เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ มู ล กั บ
กรมสรรพากรกับสํานักงาน
หนวยงานภายนอก
ตรวจคนเขาเมือง (สตม.)
โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสระหวาง
กรมสรรพากรกับกระทรวง
แรงงาน(ขอมูลผูขอ Work
Permit)
โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลภาษีหัก ณ ที่
จาย ขอมูลผูขอ Work
Permit และขอมูลของ สตม .
เพื่อการติดตามจัดเก็บภาษี
แรงงาน กลุมSkill Labor
โครงการเชื่อมฐานขอมูลกับ
หนวยงานภายนอกอื่น
โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูลนิติกรรม
(กรมที่ดิน)
โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพื่อการแลกเปลี่ยน
ขอมูลภาษีระหวางประเทศ

8. โครงการพัฒนาระบบ
Passport ID
9. โครงการนําสงขอมูลและ
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ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ภาษีแบบ Host to Host
(H2H)
10. โครงการระบบ single sign
on ของ 3 กรมภาษี
11. โครงการเชื่อมโยงบริการกับ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง
12. โครงการพัฒนาโปรแกรม
โอนยายขอมูลการยื่นแบบ
แสดงบัญชีรายรับรายจาย
ของโครงการ (บช.1)
13. โครงการเสนทางภาษี (TAX
Route)
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการแขงขัน
และการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 1: สรางนวัตกรรมการบริการเชิงรุก
1. โครงการปรับปรุงระบบ
1. ผูเสียภาษีอากรและประชาชน 1. ผลการจัดเก็บภาษีอากร
สมาชิกการยื่นแบบและชําระ สามารถเขาถึงการบริการของ 2. จํานวนระบบที่ใหบริการผาน
ภาษีผานอินเทอรเน็ต
กรมสรรพากรโดยผานชองทาง
ชองทางอิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกสที่หลากหลาย
3. จํ า น ว น ช อ ง ท า ง ใ น ก า ร
2. โครงการพัฒนาระบบยื่นคํา
เหมาะสมกับศักยภาพของ
ใหบริการ
ขออนุมัติใชเครื่องบันทึกการ
ผูใชบริการ สรางความเชื่อมั่นใน 4. จํานวนผูเขาใชบริการ
เก็บเงิน และรับ (06.พ.ภ)
ความมั่นคงปลอดภัย
อิเล็กทรอนิกสของ
แจงผลการพิจารณาคําขอ
กรมสรรพากร
2. มีนวัตกรรมที่หลากหลายในการ
ผานอินเทอรเน็ต
5. รอยละความพึงพอใจของ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
3. โครงการพัฒนาระบบการยื่น
ผูรับบริการ
เจาหนาที่
แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลคาเพิ่มรวมกัน .พ.ภ)
ผาน (02Internet
4. โครงการพัฒนาระบบ
ควบคุมซอฟแวรเฮาส
5. โครงการพัฒนาระบบสํารวจ
และติดตามธุรกิจนอกระบบ
6. โครงการระบบคลังขอมูลผู
ออกใบกํากับภาษีและผูใช
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7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

ยุทธศาสตร
ใบกํากับภาษีโดยไมชอบดวย
กฎหมาย
โครงการศึกษาความเปนไป
ไดในการรับชําระเงินภาษี
ผานตู KIOSK ณ สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่
โครงการใหบริการยื่นแบบ
ผาน Smartphone และ
Tablet
โครงการพัฒนาโปรแกรมการ
ยื่นแบบเพิ่มเติมเกิน
กําหนดเวลาผานอินเทอรเน็ต
โครงการออกแบบพัฒนา
เว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธ พรอมขยาย
การใหบริการขอมูลแผนที่
ของผูประกอบการ VRT
โครงการพัฒนาระบบการยื่น
รายงานประกอบแบบแสดง
รายการภาษีมูลคาเพิ่ม
โครงการพัฒนาระบบขอมูล
การทําธุรกรรมดวยเงินสด
เพื่อการขยายฐานภาษี
โครงการพัฒนาโปรแกรม
ระบบควบคุมผูตรวจสอบ
และรับรองบัญชีเพื่อ
ประโยชนแหงการจัดเก็บ
ภาษีอากรตามมาตรา 3
สัตตแหงประมวลรัษฎากร
โครงการบริการขอมูล
เอกสารอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการปฏิบัติงานของ
กรมสรรพากร
โครงการปรับปรุงระบบงาน

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
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16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

ยุทธศาสตร
ยื่นแบบและชําระภาษีผาน
อินเทอรเน็ต
โครงการขยายการใหบริการ
ยื่นแบบแสดงรายการแบบมี
Qrcode
โครงการปรับปรุงระบบงาน
บริการคัดคนแบบแสดง
รายการภาษีทาง
อินเทอรเน็ต
โครงการปรับปรุง
Application บริการดาน
อิเล็กทรอนิกส e-Service
ของกรมสรรพากรบน
อุปกรณ Smartphone และ
Tablet
โครงการบริการจัดทําและ
นําสงขอมูลใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกสและใบรับ
อิเล็กทรอนิกส
โครงการพัฒนาระบบงานจด
ทะเบียนและการนําเขาภาพ
เอกสาร(Scan) ของผูเสียภาษี
โครงการเพิ่มศักยภาพงาน
สํารวจและตรวจสภาพธุรกิจ
ดวย Mobile devices
โครงการบริหารจัดการ
ทะเบียนทรัพยสินดวยระบบ
Barcode และ RFID
โครงการพัฒนาโปรแกรม
การยื่นแบบภาษีเงินได
ปโตรเลียมผานอินเทอรเน็ต
โครงการจัดทําสารสนเทศ
ดานกฎหมายที่ใชในการ
อางอิงฉบับภาษาอังกฤษ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
25. โครงการบริการขอมูล
ขาวสารของกรมสรรพากร
ผานระบบ Mobile (RD
Services on Mobile)
26. โครงการพัฒนาระบบ
คํานวณการเบิกจายคาน้ํามัน
ดวยระบบ GPS
27. โครงการบริหารจัดการ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(CA)
28. โครงการสรรพากรบริการ
เคลื่อนที่ (RD Mobile)
29. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบัญชีอําเภอออนไลน
บนเครือขาย Intranet
30. โครงการพัฒนาระบบ
ใหบริการรับชําระคาบริการ
และคาธรรมเนียมผาน
เคานเตอรเซอรวิสของ
กรมสรรพากร (RD
Counter Services)
ยุทธศาสตรที่ 7 : ลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล
1. โครงการใหบริการ
1. เ พิ่ ม ช อ ง ท า ง แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ 1. มีแผนการดําเนินงาน ระบบ
นักทองเที่ยวผานตูสัมผัส
งานหรือชองทางการบริการที่
สนับสนุนการเขาถึงการใชงาน
สอดคลองกับยุทธศาสตร
ระยะที่ 2
สารสนเทศแก ผู เ สี ย ภาษี แ ละ
ประชาชน เพื่อสรางความเทา 2. จํานวนผูเขาใชบริการชองทาง
เทียม
หรื อ ระบบที่ ใ ห บ ริ ก ารและ
ขอมูลสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2 : บูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
1. โครงการระบบควบคุมการ 1. เพื่อใหฐานขอมูลเปนเอกภาพ
1. จํานวนระบบงานที่บูรณาการ
รับแบบ ภ.อ.11
ถูกตองและเปนปจจุบัน
รวมกัน
2. ลดความซ้ําซอนของระบบ
2. จํานวนระบบฐานขอมูลที่ได
สารสนเทศ ลดความซ้ําซอนใน
บูรณาการ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

ยุทธศาสตร
โครงการพัฒนาระบบพิมพ
หนังสือแจงการประเมินภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.73.1)
โครงการพัฒนาระบบงาน
หนังสือรองเรียน
โครงการบูรณาการระบบ
ตรวจแนะนํากอนยื่นฯ (Prefilling)
โครงการพัฒนาระบบบัญชีผู
เสียภาษีรายตัว (Taxpayer
Account)
โครงการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีสรรพากรดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
โครงการบูรณาการระบบ
กํากับดูแลและตรวจสอบ
ภาษี
โครงการปรับปรุงระบบงาน
คดี
โครงการปรับปรุงระบบ
คลังขอมูลและการทําเหมือง
ขอมูล (DataWareHouse
and Data Mining)
โครงการพัฒนาระบบบริการ
ฐานขอมูลเลขประจําตัว
แหงชาติ (national
Identification Number :
NID) เพื่อรองรับ AEC
โครงการบูรณาการขอมูล
เพื่อการสํารวจและติดตาม
ธุรกิจนอกระบบ
โครงการบูรณาการ
ระบบงานรับชําระภาษีเงิน
ไดหัก ณ ที่จายและเงิน

เปาหมาย
การปฏิบัติงานกับระบบ
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
3. จํานวนระบบงานที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
สมทบประกันสังคม
13. โครงการบูรณาการระบบงาน
สนับสนุน
14. โครงการฐานขอมูลระบบ
สิทธิการลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในดาน ICT
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน 1. มี ม าตรฐานความรู ด า น ICT 1. มีการกําหนดมาตรฐานความรู
ICT ตามหลักสมรรถนะ
สํ า หรั บ บุ คลากรทุ กระดั บ ที่ ใ ช
ดาน ICT สําหรับบุคลากรทุก
ระดับที่ใช ICT เปนเครื่องมือ
ICT
เป น เครื่ อ งมื อ ในการ
2. โครงการจัดการฐานขอมูล
ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
และองคความรูดาน ICT
2. มี การสร างสื่ อการเรี ย นรู ห รื อ 2. จํ า นวนบุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การ
อยางเปนระบบ
องคความรูที่ทันสมัย
ทดส อบมาตรฐ านวิ ช าชี พ
3. การปรับโครงสรางและ
(Certified)
อัตรากําลังบุคลากรดาน ICT 3. สร า งวั ฒ นธรรมในองค ก รให
บุคลากรทุกหนวยงานมีการใช 3. จํ า นวนหลั ก สู ต รการอบรม
4. โครงการระบบงานหอง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการ
พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ
กาลเวลา ดาน IT (IT
ปฏิบัติ งานใหมากขึ้น
แกบุคลากรดาน ICT
Memorial)
5. โครงการเรียนรูคสู รรพากร 4. มีโครงสรางอัตรากําลังบุคลากร 4. จํ า นวนหลั ก สู ต รการอบรม
ดาน ICT ที่เหมาะสม
พั ฒ นาความรู และทั กษะด า น
(RD TUBE)
5. บุคลากรมีขวัญกําลังใจในการ
ICT แกบุคลากรอื่นๆ
ปฏิบัติงาน
5. รอยละของจํานวนบุคลากรที่
ผานการประเมินผลดาน ICT
6. จํานวนองคความรูตางๆ ที่ไดมี
การปรับปรุงและพัฒนา
7. มี โ ค ร ง ส ร า ง อั ต ร า กํ า ลั ง
บุคลากรดาน ICT ที่เหมาะสม
8. มีการปรับปรุงมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงบุคลากรดาน ICT
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7. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการจางเหมาบริการ
- เพื่อใหบริการประชาชนทั่วไป
- รอยละความสําเร็จของการ
อินเตอรเน็ตของ สคร.
และใหบุคลากรของ สคร. ใชงาน จัดทําโครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. โครงการจางเหมาบริการบํารุง
ลักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพื่อบํารุงรักษา ซอมแซมแกไข - รอยละเครื่องคอมพิวเตอรที่
ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณ
ชํารุดสามารถใชงานได
เครื่อขาย และซอฟตแวรของ สคร.

3. โครงการบูรณาการโครงสราง
พื้นฐานแบบเสมือน (Virtual
Infrastructure)

- เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- เจาหนาที่ สคร. ใชงานไมต่ํากวา
ใหสามารถใชงานไดอยางคุมคา
รอยละ 70
และเต็มประสิทธิภาพและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศและเครือขาย
คอมพิวเตอรของ สคร.

- เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บ
และรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอรใหตอบสนองตอ
พรบ. วาดวยการกระทําผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550

- จํานวนครั้งของการถูกบุกรุก
ทางเครือขาย

5. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและ
เครือขายคอมพิวเตอร

- เพื่อตรวจสอบประเมินศักยภาพ
และวางแผนกําหนดแนวทาง
ปองกันความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยสารสนเทศ

- จํานวนความเสี่ยงและวิธีแกไข
ปญหา

6. โครงการจัดซื้อระบบเครือขาย
สัญญาณไรสาย

- เพื่อพัฒนาเพิ่มชองทางในการเขา - สามารถเขาระบบงานเครื่อขาย
ใชงานในระบบใหกับบุคลากรของ ไดทุกที่ ในสํานักงาน สคร.
สคร. ผานระบบเครื่อขายกระจาย
สัญญานไรสาย

7. โครงการทดแทนอุปกรณระบบ - เพื่อจัดหาอุปกรณเครื่อขาย

- รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
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ยุทธศาสตร
เครือขายคอมพิวเตอร

เปาหมาย
ทดแทนของเดิมที่มีใชมานานและ
เพิ่มประสิทธิภาพใหบริการดาน
เครื่อขายคอมพิวเตอรของ สคร.

8. โครงการทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร (140 เครื่อง)

- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ เพื่อทดแทนของเดิม
ที่ใชงานมานานเกินกวาอายุการใชงาน

- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ เพื่อทดแทนของเดิม

9. โครงการทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร และอุปกรณสําหรับ
GFMIS-SOE

- เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายระบบ GFMIS-SOE R/3
และ BW ที่ศูนยคอมพิวเตอรหลัก
และศูนยคอมพิวเตอรสํารอง ที่ใช
งานมานาน

- รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
โครงการ

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบจัดเก็บฐานขอมูลกลาง

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บฐานขอมูลกลาง

- รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
โครงการ

11. โครงการจัดซื้อเครื่อ
คอมพิวเตอร (65 เครื่อง)

- เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ เพื่อทดแทนของเดิม
บางสวนและประกอบกับรองรับ
ภารกิจและบุคลากรที่เพิ่มขึ้นให
เพียงพอกับการใชปฏิบัติงาน

- รอยละความสําเร็จของการจัดทํา
โครงการ

12. โครงการพัฒนาระบบ
กระบวนการบริหารและการ
ควบคุมดานความปลอดภัย
สารสนเทศ ประกอบดวย
- บริหารจัดการ AD
- บริหารจัดการรหัสผาน
สารสนเทศ (Password
Management)
- System Accsess Control
(Terminal and remote
management)

- เพื่อนํามาตราฐานความปลอดภัย - รอยละความสําเร็จของการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ
บริหารจัดการอุปกรณและระบบ
สากลมาปรับใชในกระบวนการ
ความปลอดภัยสารสนเทศ
บริหารจัดการระบบความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศของ สคร.

โครงการ

ตัวชี้วัด
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ยุทธศาสตร

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง
1. โครงการพัฒนาเว็บไซต สคร. - เพื่อใหขอมูลเผยแพรตรงตาม - เว็บไซต สคร. เปนไปตาม
สูเว็บไซตที่ทุกคนเขาถึงและใชงาน ความตองการและบริบท
มาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ
ได (Web Accessibility)
ของผูใชบริการ รองรับการเขาถึง
จากทุกภาคสวนในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
1. โครงการ GFMIS-SOE
- เพื่อเปนศูนยบริการขอมูล
- รอยละขอมูลที่รัฐวิสาหกิจบันทึก
สวนขยาย (ระยะที่ 2)
รัฐวิสาหกิจ
เขาสูระบบ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการศึกษา/ดูงาน/ประชุม/ - เพื่อสงเสริม และสรางความรู
- ความพึงพอใจของผูไดรับการ
สัมมนาดาน ICT
ความเขาใจในการใชงานระบบ
อบรมไมต่ํากวารอยละ 70
2. โครงการฝกอบรมและสนับสนุน GFMIS-SOE ใหแกรัฐวิสาหกิจ
บุคลากรผูใชงานระบบ GFMISและบุคลากรของ สคร.
SOE ใหแกรัฐวิสาหกิจและ สคร.
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8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีระบบสารสนเทศและเครือขาย
1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 1. สามารถเขาใชงานระบบ
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใชเปน
แมขายและอุปกรณทดแทน GFMISสารสนเทศและเครือขาย
เครื่องมือสนับสนุนกระบวนการ
TR
ไดอยางรวดเร็วและพรอมใช
ดานบริหารได
2. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร
งานไดตลอดเวลา (High
2. มีระบบสารสนเทศที่มีความ
ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
Availability)
ปลอดภัย และมีนโยบายการใช
ทํางาน
2. มีความปลอดภัยในการใชงาน
งานสารสนเทศที่ครอบคลุมตาม
3. โครงการจัดหาอุปกรณเครือขาย
ระบบสารสนเทศตาม
กฎหมาย
เพื่อรองรับ IPv6
มาตรฐานสากล
4. โครงการปรับปรุงระบบโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สบน.
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1. โครงการจัดทําระบบการคํานวณ 1. พัฒนาระบบและเครื่องมือ
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย สามารถใหบริการ
คาธรรมเนียมค้ําประกันและการให
เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
กูตอ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ตามภารกิจ
สบน.
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ของ สบน. ใหเปนไปอยางคุมคา
ระบบการบริหารความเสี่ยงเงินกู
และมีประสิทธิภาพ
2. มีระบบชวยตัดสินใจของผูบริหาร
รัฐวิสาหกิจ (Risk Model 4)
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ระดับสูง (EIS) ที่มีประสิทธิภาพ
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สารสนเทศเพื่ออํานวยความ
ระบบการบริหารความเสี่ยงเงินกู
สะดวกในการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ (Risk Model 5)
และการตัดสินใจของผูบริหาร
4. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา
ระดับกลางและสูง
ระบบติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินโครงการโครงสรางพื้นฐาน
ดานคมนาคมขนสงของประเทศ
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตามภารกิจของ สบน.
6. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
การวิเคราะหความเสี่ยงทางเครดิต
ของรัฐวิสาหกิจ
7. โครงการระบบสํานักงานอัจฉริยะ
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เปาหมาย
ตัวชี้วัด
8. โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. โครงการวางระบบเตือนภัยดาน
ความเสี่ยงทางเครดิตของ
กระทรวงการคลัง (Credit Risk’s
Early Warning System)
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบฐานขอมูลและมาตรฐานขอมูลดานหนีส้ าธารณะ
1. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา 1. บูรณาการระบบฐานขอมูล
1. มีระบบฐานขอมูลกลางดานหนี้
ดานหนี้สาธารณะใหเปน
และปรับปรุงระบบ GFMIS-TR
สาธารณะภายใตมาตรฐานขอมูล
มาตรฐานเดียวกัน
2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลกลาง
เดียวกันที่มีความถูกตอง
ของ สบน. (PDMO – Information 2. เปนศูนยกลางขอมูลดานหนี้
ครบถวนและมีประสิทธิภาพ
Center)
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณะที่สมบูรณ และ
3. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ที่ทันสมัย ในการรวบรวมขอมูล
มีขอมูลสารสนเทศ
ดานหนี้สาธารณะ
ดานหนี้สาธารณะ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของ
กระทรวงการคลัง และ
ใหบริการประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงการจัดอบรม GFMIS-TR 1. พัฒนาการเรียนรูและศักยภาพ 1. มีการฝกอบรมการใชเทคโนโลยี
ใหแกหนวยงานภายใน/ภายนอก
ของบุคลากรใหมีทักษะความรู
สารสนเทศใหแกผูปฏิบัติงานและ
2. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูบริหารอยางตอเนื่อง
จัดการความรู (KM)
2. พัฒนาระบบองคความรู เพื่อให 2. มีระบบเทคโนโลยีสารนเทศ
3. โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่ม
ชวยในการเผยแพรและจัดเก็บ
บุคลากรมีแหลงสืบคนขอมูล
สมรรถนะดาน ICT สําหรับบุคลากร ความรูที่เปนประโยชนตอการ
ความรู
ภายในหนวยงาน
ปฏิบัติงาน
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9. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการจัดหาระบบเครือขาย เพื่อจัดหาระบบเครือขายและ
อุปกรณระบบเครือขายและสื่อสาร
และสื่อสารหลักเพื่อทดแทนของเดิม สื่อสารทดแทนของเดิมที่มีการใช
ไดรับการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติม
งานมากวา 5 ป รวมถึงการขยาย
ตามโครงการ
ชองทางการติดตอสื่อสารภายใน
องคกร ใหมีความรวดเร็ว ทันสมัย
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
2. โครงการบริหารจัดการเครื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการและควบคุม
คอมพิวเตอรลูกขายสําหรับพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายบนระบบ ปองกันการเขาถึงระบบเครือขายจาก
ราชการและลูกจางชั่วคราวของ
เครือขายของ สศค. โดยควบคุม
บุคคลภายนอก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ปองกันการเขาถึงระบบเครือขาย
จากบุคคลภายนอก
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรโนต เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสสําหรับ
ทํางานของขาราชการสํานักงาน
บุคสสําหรับขาราชการ ซึ่งมีอายุการ ขาราชการไดรับการเปลี่ยนทดแทน
เศรษฐกิจการคลัง
ใชงานตั้งแตป พ.ศ .2550
4. โครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อสราง เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดให มีอุปกรณจัดจัดเก็บประวัติการเขาใช
ความปลอดภัยตาม พ.ร.บ.
หนวยงานตองมีการจัดเก็บประวัติ ระบบตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร
ของระบบไว
คอมพิวเตอรของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
5. โครงการติดตั้งอุปกรณปองกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
มีการติดตั้งอุปกรณปองกันการรั่วไหล
การรั่วไหลของขอมูล (Data Loss จัดการขอมูลที่สําคัญหรือแฟมขอมูล ของขอมูล
Prevention) ของสํานักงาน
สวนบุคคลซึ่งมีระบบการปองกันการ
เศรษฐกิจการคลัง
นําขอมูลที่สําคัญหรือเปนความลับ
ออกไปยังหนวยงานภายนอก
6. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อจัดทําศูนยปฏิบัติการบน
มีขอมูลดานเศรษฐกิจใหแกผูบริหารใช
ระบบศูนยปฏิบัติการสํานักงาน
Private Cloud สําหรับจัดเตรียม สั่งการไดอยางตอเนื่อง
เศรษฐกิจการคลัง (Dapartment ขอมูลดานเศรษฐกิจใหแกผูบริหาร
ใชสั่งการ พรอมระบบสํารองขอมูล
Operation Center : DOC) บน
Private Cloud พรอมระบบสํารอง ในกรณีฉุกเฉิน
ขอมูลในกรณีฉุกเฉิน
7. โครงการจัดหาอุปกรณบริหาร เพื่อบริหารจัดการการเขาถึง Web มีระบบบริหารจัดการการเขาถึง Web
จัดการการเขาถึงอินเตอรเน็ต
Site โดยมีการตรวจสอบ คัดกรอง Site อยางปลอดภัย
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แบบปลอดภัย) Web Security
Gateway) ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
8. โครงการการปรับปรุงระบบ
เครือขายวงนอกและเว็บ
www.fpo.go.th ใหรองรับ IPV6
แบบ Dual Stack
9. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสํารอง (DR Site)
10. โครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและการบริการผาน
ซอฟตแวรของระบบ Cloud
Computing ขององคกร

11. โครงการบริหารจัดการเพื่อ
การเขาถึงขอมูลองคกรผาน
เครือขายความเร็วสูง

12. โครงการการใช Thin Client
สมรรถนะสูงบนระบบ Virtual
Desktop Infrastructure (VDI)

เปาหมาย
ตัวชี้วัด
เพื่อลดปริมาณการใชชองทาง
Internet และเพิ่มความปลอดภัยใน
การเขาถึง Web Site
เพื่อปรับปรุงระบบเครือขายวงนอก ระบบเครือขายวงนอกและเว็บ
และเว็บ www.fpo.go.th ใหรองรับ www.fpo.go.th ไดรับการปรับปรุง
IPV6 และ IPV4 แบบ Dual Stack และสามารถใชงานไดทั้ง IPV6 และ
IPV4
เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสํารอง
สารสนเทศสํารองใหสามารถใชงาน ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
ไดอยางตอเนื่อง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่เนน
ทรัพยากรที่เนนการจัดระเบียบและ การจัดระเบียบและจัดเก็บขอมูลที่มี
จัดเก็บขอมูลที่มีหลากหลายประเภท หลากหลายประเภท คนหาและเขาถึง
ตอบสนองการใชงานบนสังคม
ขอมูลไดอยางรวดเร็ว
ออนไลน (Online Social
Network) ที่มีจํานวนผูใชงานที่
สูงขึ้นและตอบสนองการคนหาและ
เขาถึงขอมูลที่รวดเร็วและถูกตอง
แมนยํา
เพื่อรองรับการสงผานขอมูลสําคัญ มีระบบบริหารจัดการเพื่อการเขาถึง
ที่ตองรายงานผลกลับมาในทันทีเพื่อ ขอมูลองคกรผานเครือขายความเร็วสูง
ใชประกอบการตัดสินใจ นอก
สถานที่จากสถานที่ไหนในโลกก็ได
ทั้งในรูปแบบคําพูด ขอความ
รูปภาพ ไฟลมัลติมีเดีย หรือไฟล
ประเภทตางๆ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระบบ
ปรับเปลี่ยนการใชเครื่องคอมพิวเตอร
เครือขายโดยตรวจสอบดูแลและ
ใหเปนแบบ Virtual Desktop
ควบคุมสิทธิ์ในการเขาถึงระบบ
Infrastructure (VDI)
เครือขายไดงายยิ่งขึ้น เนื่องจาก
Traffic ทุกอยางในระบบเครือขาย
จะรวมอยูที่ศูนยกลาง ปองกันการ
รั่วไหลของขอมูลในองคกร และเพิ่ม
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ
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เปาหมาย
ตัวชี้วัด
การใชทรัพยากร
13. โครงการปรับปรุงหองศูนย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงาน หองศูนยขอมูล (Data Center) และ
ขอมูล (Data Center) และหอง
หองศูนยขอมูล ใหสามารถรองรับ หองปฏิบัติงานไดรับการปรับปรุง
ปฏิบัติงาน
อุปกรณ และระบบงานปจจุบัน และ
ในอนาคตไดอยางนอย10 ป
รวมถึงการปรับปรุงใหมีมาตรฐาน
ดานความมั่นคงปลอดภัย และ
สามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง
14. โครงการระบบใหบริการ
เพื่อควบคุมการเขาถึง การเผยแพร มีระบบใหบริการขอมูล และการ
ขอมูล และการควบคุมการเขาถึง
ขอมูลใหมีความปลอดภัย ไดทุกที่ ควบคุมการเขาถึงอยางปลอดภัยผาน
อยางปลอดภัย (Bring Your Own ทุกเวลาผานอุปกรณหลากหลาย
อุปกรณที่หลากหลาย
Device /BYOD)
ประเภท เชน แท็บแล็ต (Tablet),
มือถือ (mobile/Smart Phone),
โนตบุค (Notebook) เปนตน
15. โครงการจัดหาระบบ Web
เพื่อจัดหาWeb Server สํารองมา Web Server สํารองสามารถทํางาน
Server สํารอง
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจาก แทน Web Server หลักไดทันทีที่เกิด
Web Server หลัก
ปญหา
16. โครงการเพิ่มคุณภาพการ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหรองรับ มีการใชงานบนโครงขายการสื่อสารยุค
ใหบริการเครือขายภายใน สศค.
โครงขายการสื่อสารยุคใหมที่มี
ใหมที่มีประสิทธิภาพ มีความทั่วถึง
ประสิทธิภาพ มีความทั่วถึง ทันตอ ทันตอเทคโนโลยี
เทคโนโลยี มีความมั่นคงปลอดภัย
รองรับ Smart-Government
นโยบายบรอดแบนดแหงชาติ
นโยบาย Free WiFi, 3G, LTE และ
IPTV
17. โครงการจัดหาครุภัณฑ
เพื่อจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและ ครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ
คอมพิวเตอรและอุปกรณเพื่อ
อุปกรณที่มีอายุการใชงานเกิน
ไดรับการปรับเปลี่ยนทดแทน
ทดแทน
5ป
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติตามภารกิจของกระทรวง
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ FI & SFI สามารถรองรับกา
ระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบ สารสนเทศสถาบันการเงิน (FI) และ เปลี่ยนแปลงการรายงานขอมูลตาม
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI) ให มาตรฐานการบัญชีใหม และมาตรฐาน
ขอมูลดานการเงินของประเทศ
รองรับมาตรฐานการบัญชีใหม และ การรายงานทางการเงิน รวมทั้งการ
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2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
การเงินภาคประชาชน
3. โครงการปรับปรุงโครงสราง
ระบบสารสนเทศขั้นพื้นฐานของ
สศค.

4. โครงการจัดทําสื่อประสมเรื่อง
การคุมครองเงินฝากและการบริหาร
จัดการการเงิน
5. การจัดหาโปรแกรมทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อการวิเคราะหและ
ประมวลผลขอมูลสําหรับแผน
งานวิจัยของ สศค .ในหัวขอ
“การติดตามสถานการณหนี้ภาค
ครัวเรือนในประเทศไทยและการ
พัฒนาชุดแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรสําหรับการ
ประเมินผลกระทบในบริบทของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสวน
รวม”
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการระบบงานหองสมุด
อัตโนมัติ
7. โครงการการใหความรูและสราง
วินัยทางการเงินของคนไทยเพื่อ

เปาหมาย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวชี้วัด
จัดทําระบบสัญญาณเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
ใชขอมูลในการติดตามประเมินผลการ
ระบบการรายงานขอมูล โดยจัดเก็บ แกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน
ขอมูลตัวชี้วัดความยากจนของ
o
ประเทศไทย
เพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงขอมูล มีการบูรณาการการใชงานและ
ระหวางระบบการลาอิเล็กทรอนิกส เชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบตาง ๆ
ระบบการลงเวลาอัตโนมัติ ระบบ
ในโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ
Central Filing ระบบรักษาความ
ปลอดภัยและการสํารองขอมูล โดย
จัดทําระบบในลักษณะ Single Sign
On และ Web Portal
เพื่อจัดทําสื่อประสมเรื่องการ
มีสื่อประสมเรื่องการคุมครองเงินฝาก
คุมครองเงินฝากในลักษณะระบบสื่อ ในลักษณะระบบสื่อการเรียนการสอน
การเรียนการสอนผานสื่อ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
อิเล็กทรอนิกส (E-Learning)
เพื่อเปนเครื่องมือใหแกเศรษฐกรใน มีเครื่องมือในการวิเคราะหและ
การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล ประมวลผลขอมูลสําหรับแผนงานวิจัย
สําหรับแผนงานวิจัยของ สศค .ใน ของ สศค. ในหัวขอ “การติดตาม
หัวขอ “การติดตามสถานการณหนี้ สถานการณหนี้ภาคครัวเรือนใน
ประเทศไทยและการพัฒนาชุด
ภาคครัวเรือนในประเทศไทยและ
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรสําหรับ
การพัฒนาชุดแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรสําหรับการประเมินผล การประเมินผลกระทบในบริบทของ
กระทบในบริบทของการเติบโตทาง การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสวน
รวม”
เศรษฐกิจแบบมีสวนรวม”
เพื่อจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ
ระบบใหมทดแทนระบบเดิม

ระบบหองสมุดอัตโนมัติไดรับการ
ทดแทน

เพื่อใหความรูทางการเงินแกคนไทย มีขอมูลความรูทางการเงินเผยแพร
ผานทางเว็บไชตการใหความรู
ผานทางเว็บไชตการใหความรูทางการ
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เปาหมาย
สนับสนุนการดําเนินงานของ
ทางการเงิน
คณะกรรมการการใหความรู
ทางการเงิน
8. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลและ
การเงินภาคประชาชน ระยะที่2
ระบบการรายงานขอมูล ระยะที่ 2
โดยจัดเก็บขอมูลตัวชี้วัดความ
ยากจนของประเทศไทย
9. โครงการปรับปรุงเว็บไซต สศค . เพื่อปรับปรุงเว็บไซต สศค .ใหมี
(FPO Website)
ความทันสมัยและรองรับเทคโนโลยี
ที่เปนปจจุบัน
10. โครงการจัดทําระบบใหบริการ เพื่อจัดทําระบบใหบริการ
ผานศูนยลงทะเบียนออนไลน
ผานศูนยลงทะเบียนออนไลน
บนเครือขายความเร็วสูง
บนเครือขายความเร็วสูง
(Online Registering Center
ในการแจงความประสงคเขารวม
e-Service)
กิจกรรมตางๆ เชน FPO Forum
11. โครงการปรับปรุงคุณภาพ
เพิ่มคุณภาพของเสียงและภาพของ
ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริง
ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริงใหดี
(Tele Presence)
ยิ่งขึ้น
12. โครงการปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบ Back
ระบบบริหารจัดการ Back Office Office เพื่อทดแทนระบบที่ใชอยูใน
ปจจุบัน
13. โครงการประยุกตใชลายมือ เพื่อปฏิรูปการปฏิบัติงานใหเปน eชื่อดิจิตอล (Digital Signature) บน Office และ Smart Office ที่เนน
e-document เพื่อเสนองาน
ความรวดเร็ว ปลอดภัย ลดขั้นตอน
พิจารณา และสั่งการ
และติดตามงานไดงายขึ้น
14. โครงการพัฒนาระบบแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบแผนงาน
โครงการและงบประมาณเพื่อการ โครงการและงบประมาณเพื่อ
ติดตามและประเมินผลงาน
ติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ และประเมินผลงานได
สงเสริมการเปนองคกรที่มีความ
โปรงใสและมีธรรมาภิบาล

เงิน

ตัวชี้วัด

มีขอมูลเพื่อติดตามประเมินผลการ
แกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนและ
เสนอแนะนโยบายการแกไขปญหา
หนี้สินภาคประชาชน
เว็บไซต สศค. ไดรับการปรับปรุงใหมี
ความทันสมัย เขาถึงขอมูลขาวสาร
ตามภารกิจไดอยางรวดเร็ว
มีระบบใหบริการผานศูนยลงทะเบียน
ออนไลนบนเครือขายความเร็วสูง

ระบบประชุมทางไกลเสมือนจริงไดรบั
การปรับปรุงคุณภาพของเสียงและ
ภาพ
ระบบบริหารจัดการ Back Office
ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
มีการใชลายมือชื่อดิจิตอล(Digital
Signature) บน e-document เพื่อ
เสนองาน พิจารณา และสั่งการ
มีระบบการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ และประเมินผล
งานได
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ยุทธศาสตร
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับการแขงขันและ
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
1. โครงการพัฒนาระบบรับฟง
เพื่อเปดชองทางการใหบริการรับฟง มีขอมูลจากการทําประชาพิจารณที่
ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกตอ ความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกตอ กวางขวางครอบคลุมทุกภูมิภาคมาก
หัวขอ การสัมมนาเวทีของ สศค . หัวขอการสัมมนาเวทีของ สศค .(On ยิ่งขึ้นมีผลตอการประเมินผลเพื่อเสนอ
(On Line Public Hearing
Line Public Hearing e-Service นโยบาย
e-Service for FPO Forum)
for FPO Forum) โดยไมจําเปนตอง
เขารวมในการประชุมสัมมนา
2. โครงการพัฒนาระบบใหบริการ เพื่อเผยแพรขาวสาร แถลงขาว
มีระบบใหบริการเผยแพรขาวสารสู
เผยแพรขาวสารสูสาธารณะ
สศค .สรุปการสัมมนาวิชาการ
สาธารณะไปยังกลุมเปาหมายอยาง
(Public New e-Service)
FPO Forum สรุปประเด็น
รวดเร็ว
สาระสําคัญของการประชุมนัด
สําคัญไปยังกลุมเปาหมายอยาง
รวดเร็ว
3. โครงการถายทอดสดการ
เพื่อการประชาสัมพันธ บทบาท
มีการถายทอดสดการสัมมนาเวทีของ
สัมมนาเวทีของ สศค .ผานเครือขาย หนาที่ของ สศค.
สศค. ผานเครือขายอินเตอรเน็ตแบบ
อินเตอรเน็ต (Real Time Live
Real Time
Broadcasting)
4. โครงการพัฒนาการเชื่อมโยง
เพื่อสงเสริมใหเปนองคกรอนุรักษ
มีการเชื่อมโยงระบบ Back Office
ระบบ Back Office เพื่อสนับสนุน สิ่งแวดลอม สนับสนุนการทํางาน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่บาน
การปฏิบัติงานที่บาน
แบบยืดหยุน สามารถทํางานจาก
ระยะไกล หรือทํางานจากบานได
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานขอมูลกลางดานเศรษฐกิจการคลัง
1. โครงการจัดทํามาตรฐานการ
เพื่อจัดทํามาตรฐานการแลกเปลี่ยน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
แลกเปลี่ยนขอมูล
ขอมูลระหวางหนวยงาน
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สศค.
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการพัฒนาเครื่องมือทาง สรางเครื่องมือที่สนับสนุนการ
มีการใชเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยี (Technology Tools) จัดการความรูของ สศค.
ความรูของ สศค.
เพื่อบริหารจัดการความรู (Know
ware)
43
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บทที่ 5
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
กระทรวงการคลังมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
โดยแยกตามรายกรม ดังตอไปนี้
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. กรมธนารักษ
3. กรมบัญชีกลาง
4. กรมสรรพสามิต
5. กรมศุลกากร
6. กรมสรรพากร
7. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
9. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1:
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

1. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
สําหรับระบบ GFMIS
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการคลัง
3. โครงการทดแทนอุปกรณเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง
กระทรวงการคลัง ระยะที่ 2
4. โครงการจัดซื้อ GFMIS Termianl Set และอุปกรณ
ทดแทนป 2559
5. โครงการทดแทนอุปกรณเครือขายสื่อสารขอมูลกลาง
กระทรวงการคลัง ระยะที่ 3
6. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอม
อุปกรณทดแทนเครื่องเดิมระบบอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ตกระทรวงการคลัง
7. โครงการจัดทําระบบจัดเก็บขอมูลถาวรสําหรับ
คลังขอมูลกระทรวงการคลัง (MOF Data Archiving)
ยุทธศาสตรที่ 2 :
8. โครงการจัดซื้ออุปกรณเครือขายและระบบสํารอง
พัฒนาระบบ
ขอมูล GFMIS ทดแทนของเดิมป 2550
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9. โครงการจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการสื่อสารเพื่อ
เครือขายเสมือนเพื่อรองรับการประมวลผลระบบ
สนับสนุนการบริหาร คอมพิวเตอรของกระทรวงการคลัง (Server
จัดการ และการ
Consolidation)
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 10. โครงการทดแทนระบบโทรศัพทของ
ของกระทรวง
กระทรวงการคลัง

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

57

X

98.0

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
58

59

60

98.0

X

30.0

X

38.1
X

30.0
38.1

55.4
X

X

61

รวม

55.4
24.0

24.0

X

17.0

17.0

X

15.0

15.0

30.5

30.5

X

10.0

10.0

X

15.0

15.0
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หมา
ยเหตุ
สคค
สบข
สบข
สคค
สบข
สพส
สคค
สคค

สบง

ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
11. โครงการพัฒนาระบบการเขาใชบริการอินเทอรเน็ต
3 กรมภาษี (Single Sign On)
12. โครงการปรับปรุงระบบควบคุมหองเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (Data Centre) ของ
กระทรวงการคลัง
13. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหรองรับ
ซอฟตแวร SAP ECC6
14. โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําสถาปตยกรรมองคกร
(Enterprise Architecture) และศึกษาแนวทางการ
ปรับเปลีย่ นกระบวนการทํางาน ( Business Process
Reengineering) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
15. โครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บขอมูลระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ปงบประมาณที่ดําเนินการแลว Archiving System) ให
รองรับซอฟตแวร SAP ECC6
16. โครงการเพิ่มประสิทธภาพฟงกชั่นการทํางานระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
17. โครงการยายศูนยคอมพิวเตอรหลักเพื่อการ
ใหบริการระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

59

60
50.0

X
X

61

X

รวม
50.0

15.0
700.0

15.0
700.0

หมาย
เหตุ
สบส
สคค
สคค
สคค

X

60.0

60.0
สคค

X

X
X

25.0

250.0
100.0

25.0

250.0
100.0

145

สคค
สคค

ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตรที่ 4 :
18. โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงสํารองขอมูล
พัฒนามาตรฐานระบบ หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
ฐานขอมูลกลาง ดาน
เศรษฐกิจการคลัง

19. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย
คอมพิวเตอรสํารอง กระทรวงการคลัง
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

59

60

61

40.8
X

รวม
40.8

82.0

82.0

128.5 63.1 96.2 806.0 562.0 1655.8
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หมา
ยเหตุ
สคค
สคค

2. กรมธนารักษ
ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตร
ที่ ๑
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน
ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

1 โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานที่ราชพัสดุ
2 โครงการจัดซื้ออุปกรณทดแทนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย
3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเพิ่มเติมและทดแทนของเดิม
4 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ
5 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
6 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือขายอาคารกรมธนารักษและการ
ปรับระบบเครือขายเพือ่ รองรับ IPv6
7 โครงการทดแทนระบบเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย
8 โครงการปรับปรุงหองอบรมคอมพิวเตอร
และระบบ Digital Broadcast
9 โครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบเครือขายสํานักกษาปณ
10 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเพิ่มเติมเพื่องานดานเหรียญกษาปณ
และทรัพยสินมีคาของแผนดิน
11 โครงการเชาบริการเครือขาย Internet
พรอมวงจรสื่อสาร

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

X

59

60

61

8,334,000

X

13,350,000 38,000,000

X

20,392,600

4,500,000

X

17,700,000
X

17,900,000
19,965,000

X

11,000,000

X

17,850,000
3,374,100

X
X

ป 60 อยู
ระหวางการ
พิจารณาวงเงิน
อาจมีการยกเลิก
โครงการ

X

X

X

หมายเหตุ

2,787,500

X
X

58

รวม

X

X

X

3,468,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000

3,400,000
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
12 โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาและ
ซอมแกไขระบบคอมพิวเตอร (เฉพาะ
ฮารดแวรและซอฟตแวรระบบที่ทาํ งาน
รวมกับฮารดแวร)
13 โครงการจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษา
Software Tools ตางๆ และ Application
Software (ระบบงาน)
14 โครงการจางเหมาบริการดูแลบํารุงรักษา
และซอมแซมแกไขอุปกรณสนับสนุนการ
ทํางานของ Data Center
15 โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษา
ซอมแซมแกไขอุปกรณตามโครงการปรับปรุง
และจัดหาอุปกรณเครือขายสวนภูมภิ าค
(ทดแทนของเดิม)
16 โครงการจางเหมาบํารุงรักษาซอมแซม
แกไขอุปกรณระบบเครือขายและระบบรักษา
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศกรมธนารักษ
17 โครงการจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
จําหนายสินคาคงคลังและระบบบัญชีเงินทุน
หมุนเวียน (TPOS)
18 โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษา
ซอมแซมแกไขอุปกรณระบบสารสนเทศหลัก
และระบบรักษาความปลอดภัยของสํานัก
บริหารเงินตราแหงใหม
19 โครงการจางเหมาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร สํานัก
กษาปณ (ระบบ ERP / Support Desk)
20 โครงการจางเหมาบํารุงรักษาโครงการ
ระบบ Barcode สําหรับงาน Inventory

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

X

X

X

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57
58
59
60
15,960,000 22,000,000 21,000,000 22,000,000

61

X

X

X
X

X

X
X

-

X

X

-

X

X

X

230,000

3,600,000

3,600,000

-

X

910,000

1,950,000

990,000

-

-

-

9,958,000

9,958,000

9,958,000

4,200,000

4,200,000

800,000

X

X

ป 60 อยู
ระหวางการ
พิจารณาวงเงิน

X
180,000

หมายเหตุ
ป 61 อยู
ระหวางการ
พิจารณาวงเงิน

X
6,598,600 12,525,200 13,148,000

X

รวม

X

X

X

X

X

X

X

X

13,800,000 13,800,000 19,700,000
1,900,000

18,650,000
1,600,000
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ยุทธศาสตร
ที่ ๒
พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารเพื่อ
สนับสนุน
การบริหาร
จัดการและ
ปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ
ของ
กระทรวง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
๒๑ โครงการจัดหาอุปกรณเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลและหอง
ประชุมผูบริหาร
๒2 โครงการปรับปรุงระบบกลองวงจรปด
สําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ ๔ แหง
(HUB ขอนแกน สงขลา สุราษฎธานี
นครสวรรค)
๒3 โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อสนับสนุน
การพิมพบัญชีกําหนดราคาประเมินทุน
ทรัพยเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง
๒4 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
หนาจอสัมผัสแบบพกพาใหผูบริหาร
1 โครงการพัฒนาแบบจําลองเพื่อการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
2 โครงการจัดหาขอมูลและเผยแพรขาวสาร
เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
3 โครงการพัฒนาระบบหองสมุดกรมธนา
รักษ
4 โครงการระบบบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
5 โครงการระบบบริหารจัดการซอฟตแวร
และทรัพยากรคอมพิวเตอร
6 โครงการสื่อประชาสัมพันธของกรมธนา
รักษ ทดแทนและเพิ่มเติม
7 โครงการพัฒนาระบบบริหารการจําหนาย
เหรียญและผลิตภัณฑเหรียญ
8 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตสํานัก
กษาปณ

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

X

59

60

61

รวม

หมายเหตุ

10,000,000
X

X

29,640,000

X

3,900,000
13,700,000

X
3,250,000

X

1,250,000

X

10,000,000

X

10,000,000

X

2,236,000

X
10,000,000

X
X

1,000,000
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
9 โครงการปรับปรุงระบบงาน ERP
10 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนการจัดทําฐานภาษีเพือ่ รองรับการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางของ
กรมธนารักษ
๑๑ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร
เพื่อสนันสนุนงานบริหารสัญญาเชาที่ราช
พัสดุและใหบริการผูเชาผาน Mobile
Device
12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อจัดทําศักยภาพที่ราชพัสดุ

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58
57,351,000

X

59
110,540,000
180,000,000

60

61

รวม

หมายเหตุ

X

๑๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ
14 โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

X

8,328,540
ป 61 อยู
ระหวางการ
พิจารณาวงเงิน

X
X

15,662,750
X

14,000,000

ขอมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2558 (ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได)
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3. กรมบัญชีกลาง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
: พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

1. โครงการระบบการจัดเก็บขอมูล Log สําหรับ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบ Proxy ของ X
กรมบัญชีกลาง
๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย
3. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย
ของสํานักงานในภูมิภาคจังหวัด จํานวน 85 แหง
4. โครงการศูนยคอมพิวเตอรสํารอง (DR site) ของ
กรมบัญชีกลาง
5. โครงการบริหารจัดการซอฟตแวรระบบงาน
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
6. โครงการยาย Data Center และระบบการ
สื่อสารของกรมบัญชีกลางออกไปสูพื้นที่มั่นคง
ภายนอกกรมบัญชีกลาง
ระยะที่ 1 จัดจางที่ปรึกษา ศึกษาแนวทางการยาย
Data Center และระบบสารสนเทศและระบบการ
X
สื่อสารของกรมบัญชีกลางออกไปอยูพื้นที่มั่นคง
ภายนอกกรมบัญชีกลาง
ระยะที่ 2 การออกแบบกอสรางอาคารศูนย
คอมพิวเตอรหลัก (Data Center) กรมบัญชีกลาง
ระยะที่ 3 ถมดิน บริเวณสถานที่กอสรางอาคารศูนย
คอมพิวเตอรหลัก (Data Center) ของ
กรมบัญชีกลาง

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

20.000

59

60

61

รวม
20.000

X

18.500

18.500

X

84.000

84.000

172.219

172.219

X

X

หมายเหตุ

X

35.000 35.000

งบดําเนินงาน
(1.594)
X

(5.000)

X

(9.600)

งบดําเนินงาน
เงินฝากคาใชจาย
เก็บภาษีทองถิ่น
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ระยะที่ 4 โครงการกอสรางอาคารศูนยคอมพิวเตอรหลัก
ของกรมบัญชีกลาง (Data Center) จังหวัดปทุมธานี
ระยะที่ 5 โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพิม่ เติม สําหรับศูนยคอมพิวเตอรหลักแหงใหม
ของกรมบัญชีกลาง
ระยะที่ 6 โครงการยายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ไปสูศ ูนยคอมพิวเตอรหลักของกรมบัญชีกลาง
(Data Center) จังหวัดปทุมธานี แบงเปน
ระยะที่ 1 จัดจางที่ปรึกษา ศึกษาแนวทางการยาย
ระบบสารสนเทศและระบบการสือ่ สารของกรมบัญชีกลาง
ไปติดตั้งที่ New DC
ระยะที่ 2 จัดจาง เพื่อดําเนินการยายระบบ
สารสนเทศและระบบการสื่อสารของกรมบัญชีกลางไป
ติดตั้งที่ New DC และตรวจสอบความถุกตองครบถวน
พรอมใชงาน
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
(Disaster Recovery Center) ของกรมบัญชีกลาง
8. โครงการจัดหาอุปกรณ Token key ทดแทนและ
เพิ่มเติม สําหรับใชงานโครงการระบบจายตรงเงินเดือนและ
คาจางประจํา
9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟาสํารอง UPS
สําหรับหอง Data Center

ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณการคาใชจาย (บาท)
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61 57 58
59
60
61
X

X

X

X

X

121.317 242.633 242.633 606.583

3.000

50.000
X

24.000
X

X

รวม

หมายเหตุ
งบลงทุน/กอสราง

3.000

75.000 125.000
24.000

10.000

10.000

3.300
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตรที่ 2 : 1. โครงการทดแทนระบบ Internet
พัฒนาระบบ
Intranet และสํานักงานอัตโนมัติ
เทคโนโลยี
2. โครงการ e-Learning Management
สารสนเทศและ System (eLMS)
การสื่อสาร เพื่อ 3. โครงการระบบฐานขอมูลบุคลากรดาน
สนับสนุนการ
การตรวจสอบภายใน
บริหารจัดการ
4. โครงการ (Knowledge
และการ
Management : KM)
ปฏิบัติงานตาม
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชระบบ
ภารกิจของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวง
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการระบบงานและระบบสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
ยุทธศาสตรที่ 3 : 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
เพิ่มขีด
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
ความสามารถ
อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร (e-GP)
ระบบเทคโนโลยี ระยะที่ 1
สารสนเทศและ 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
การสื่อสารเพื่อ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
รองรับการแขงขัน อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร (e-GP)
และการขยายตัว ระยะที่ 2
ทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

57

58

59

60

61

99.895
X

X

ประมาณการคาใชจาย (บาท)

รวม
99.895

X

15.000 10.000

25.000

X

36.000

36.000

X

20.000

20.000

X

หมายเหตุ

13.215 18.270 47.932

ปงบ 62
จํานวน 10

79.417
ดําเนินการ
รวมกับ
โครงการอื่น

X

88.49

X

X

88.490

90.00

60.00

150.000
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ยุทธศาสตรที่ 4 :
พัฒนามาตรฐาน
ระบบฐานขอมูล
กลางดานเศรษฐกิจ
การคลัง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หลัก
1. โครงการปฏิรูประบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร
2. โครงการพัฒนาระบบการ
คํานวณราคากลางงานกอสราง
ของทางราชการดวย
อิเล็กทรอนิกส
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบําเหน็จ บํานาญ (ePension) เพื่อรองรับการเลือก
รับสิทธิ์สําหรับผูรับบํานาญ
สมาชิก กบข.
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
สําหรับโครงการระบบจายตรง
เงินเดือนและคาจางประจํา
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทํา HA (High
Availability) ในลักษณะ Active
by Active ศูนยหลักสําหรับ
โครงการระบบจายตรงเงินเดือน
และคาจางประจํา
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศการบริหารจัดการ
ดานคาใชจายภาครัฐ (GOMIS)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
57
X
1.869

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
58

59

60

61

รวม
24.738

X

22.869

X

45.000

45.000

X

61.583

61.583

X

94.509

94.509

X

136.317

X

หมายเหตุ

136.317

98.235

98.235

ผาน คคค ตั้งแตป
58
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ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณการคาใชจาย (บาท)
(ปงบประมาณ)
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
57 58 59 60 61 57
58
59
60
61
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการของสํานักงานคลัง
X
จังหวัด
8. โครงการบูรณาการฐานขอมูล
X X
100.000 114.617
บุคลากรภาครัฐอยางไรรอยตอ
และยั่งยืน (e-Payment)
9. โครงการ 1 บัตร รักษาไดทุก
X X
50.000 100.000
โรงพยาบาลภาครัฐ
10. โครงการพัฒนาศูนยขอมูล
X X
30.000 150.000
สารสนเทศทางการคลังพรอม
เครื่องมือสําหรับการวิเคราะหและ
คนหารูปแบบ แนวทางและ
ความสัมพันธที่ซอนอยูในชุดขอมูล
11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน X
9.000
บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน
X
12.000
บัญชี และพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ระยะที่ 2
13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการ
ขยายผลระบบบริหารงบประมาณ
การเงิน บัญชี และพัสดุ
กรมบัญชีกลาง

รวม

หมายเหตุ
ดําเนินการรวมกับ
โครงการยุทธศาสตรที่
3 ขอ 4

214.617
150.000
180.000

ปงบ 62 จํานวน
100

9.000

เปลี่ยนแปลงงบป 57

12.000
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1. โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย
5 : พัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหาร
บุคคลากรใหมี โครงการและการใหบริการ
ความสามารถ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X X

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

59

60
5.000

61
5.000

หมาย
เหตุ

รวม
10.000

268.045 529.201 297.039 749.868 792.250 2633.103

หมายเหตุ โครงการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสอยางครบวงจร งบประมาณจํานวน 1.869 ลานบาท มาจากการกันเงินจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะเบิกจายเมื่อมีการตรวจรับงานที่จะตองดําเนินการรวมกับงานที่ดําเนินการในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๗
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4. กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
1.1 โครงการจัดซื้อระบบควบคุมความ
ปลอดภัยสําหรับบริหารงานแสตมปสรรพสามิต
1.2 โครงการเชาระบบเครือขายไรสาย และ
การเชื่อมตออินเตอรเน็ต สําหรับงานบริหาร
แสตมปและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
1.3 โครงการจัดจางที่ปรึกษาออกแบบอาคาร
ศูนยสํารองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
และอุปกรณ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
1.5 โครงการจัดหาระบบศูนยสํารองระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery
Site)
1.6 โครงการจัดหาบริการระบบเครือขาย
WiFi สําหรับสํานักงานสรรพสามิต
1.7 โครงการจัดจางดูแลอาคารศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

59

60

61

รวม

x

9.953

9.953

x

99.987

99.987

5

5

x

หมายเหตุ

0
x

x

230

230

x

0
x

x

1.8 โครงการกอสรางอาคารศูนยสํารองระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

x

x

1.9 โครงการจัดเก็บขอมูลถาวร (Data
Archiving Management)

x

x

10
150
20

10

10

30
150
20

157

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อรองรับการ
แขงขันและการขยายตัว
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
2.1 โครงการปรับปรุงบริการขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตและแบบฟอรมเพื่อรองรับ AEC
2.2 โครงการปรับปรุงธุรกรรมทางอินเตอรเน็ต
เพื่อรองรับ AEC
2.3 โครงการบูรณาการระบบขอมูลสารสนเทศ
แบบรวมศูนย กรมสรรพสามิต(Consolidation
Data Information)
2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
รถยนต
2.5 โครงการจางบริหารจัดการและดูแล
ทรัพยากร ICT (Facility Management)
2.6 โครงการพัฒนาศูนยบัญชาการกรม
สรรพสามิต สําหรับงานแสตมปสรรพสามิต

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

57

x

7

7

x

35

35

x

15

15

x

50

50

x

x

x

x

ประมาณการคาใชจาย (บาท)

25

58

25

59

25

250

60

61

รวม

75
250

2.7 โครงการศูนยปฏิบตั ิการเพื่อเชื่อมโยงกับ
หนวยงานภายนอก

x

200

2.8 โครงการพัฒนาระบบการใหบริการเพื่อ
รองรับ National Single Windows

x

20

20

2.9 โครงการพัฒนาระบบใหบริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ํามัน-เครื่องดื่ม)
2.10 โครงการพัฒนาระบบตอใบอนุญาตใกล
บาน 24*7

x

70

70

15

15

x

หมายเหตุ

200

158

ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

59

60

61

รวม

2.11 โครงการ e-Office on Cloud
2.12 โครงการพัฒนาระบบสื่อสังคมออนไลน
สรรพสามิต Excise Social Network

x
x

20
10

20
10

2.13 โครงการพัฒนางานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2.14 โครงการใหบริการบัญชีรายตัวขอมูล
ผูประกอบการ
2.15 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งบประมาณกรมสรรพสามิต

x

20

20

x

30

30

x

20

20

2.16 โครงการจัดทําบริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบอัตโนมัติ สําหรับ
ผูประกอบการรายใหญ
2.18 โครงการจัดทํา Private Cloud สําหรับ
ใหบริการอุปกรณเคลื่อนที่

x

50

50

x

40

40

2.19 โครงการจัดทําและเก็บสําเนา
อิเล็กทรอนิกส (e-Invoice and Receipt)

x

30

30

2.20 โครงการระบบควบคุมการจัดเก็บภาษี
และการขนสงสําหรับสินคาเอทานอล ระยะที่ 2

x

24.05

24.05

2.21 โครงการพัฒนาระบบคดีและบริการ
เปรียบเทียบปรับ Online

x

70

70

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

59

60

61

รวม

2.22 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ตรวจปฏิบตั ิการแบบบูรณาการ

x

94

94

.23 โครงการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (Integrated One Stop
Service for e-Excise)

x

320.55

320.55

2.24 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขอมูลการเพาะปลูกยาสูบ

x

30

30

2.25 โครงการจัดทําศูนยบริการและเรียนรู
ขอมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส

x

98

98

2.26 โครงการพัฒนาระบบการบริหารการ
จัดเก็บภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑนา้ํ มัน
(ปรับปรุงระบบควบคุมการรับ-จายน้ํามัน
อัตโนมัติ สําหรับคลังน้ํามันชายฝง)
2.27 โครงการจัดทําศูนยบริการและเรียนรู
ขอมูลกรมสรรพสามิตแบบอิเล็กทรอนิกส

x

59.972

59.972

x

98

98

2.28 โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติม
ระบบ SSO และระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
รองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี

x

20

20

2.29 โครงการพัฒนาระบบควบคุม
สารละลายไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon
Solvent)

x

16

16

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของกระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อรองรับการ
แขงขันและการขยายตัว
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนามาตรฐานระบบ
ฐานขอมูลกลางดาน
เศรษฐกิจการคลัง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
2.17 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศหลัก
ตาม Data Taxonomy มาตรฐานสากล
1.4 โครงการจัดทํามาตรฐานความมั่นคง
ปลอดภัยขอมูล (ISO27001)
3.1 โครงการปรับปรุงและสรางฐานขอมูลหลัก
มาตรฐานสากล กรมสรรพสามิต เพื่อรองรับ
AEC
3.2 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับ พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ
3.3 โครงการจัดหาระบบประเมินคุณภาพการ
ใหบริการ e – Services

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
x

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

59

50
x

x

60

61

รวม

หมายเหตุ

50
16

16

30

30

x

30

30

x

30

30
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ยุทธศาสตร
กระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาบุคลากรใหมี
สมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
4.1 โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
งานดานระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล
สําหรับผูใช
4.2 โครงการพัฒนาความรูทางดานเทคนิคทั้ง
ดานทฤษฎีและปฏิบัติในการใชงาน ICT ที่
ทันสมัยสําหรับผูปฏิบตั ิงานดานเทคนิค

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
x
x

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

58

59

60

61

รวม

15

15

10

10

4.3 โครงการพัฒนาความเขาใจมาตรฐานดาน
ความมั่นคงปลอดภัยสากลที่ทันสมัย

x

15

15

4.4 โครงการจัดจางที่ปรึกษาจัดทําแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
2562 – 2566

x

5

5

0.996

0.996

30

30

30

30

4.5 โครงการจางที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการพัฒนาระบบงานกรมสรรพสามิต
4.6 โครงการจัดทําสถาปตยกรรมกระบวนงาน
ดานธุรกิจ (Enterprise Arcitecture) ระยะที่
1
4.7 โครงการจัดทําสถาปตยกรรมกระบวนงาน
ดานธุรกิจ (Enterprise Arcitecture) ระยะที่
2

x
x

x

หมายเหตุ
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5. กรมศุลกากร

ยุทธศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

57 58 59 60 61
ยุทธศาสตร 1 : พัฒนา 1. โครงการเปลีย่ นทดแทนและเพิ่มเติมเครื่อง
โครงสรางพื้นฐานดาน
คอมพิวเตอรลกู ขาย ระยะที่ 1
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
2. โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่อง
การสื่อสาร
คอมพิวเตอรลูกขายกรมศุลกากร

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
57

X

55.00

x

22.80

3. โครงการระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
ระบบเครือขายของกรมศุลกากร

x

26.30

4. โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานภายใตระบบงานสารบรรณ

X

9.83

58

รวม

หมายเหตุ

59 60 61

อิเล็กทรอนิกส (e-Office) และระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ระยะที่ 1
5. โครงการเปลีย่ นทดแทนและเพิ่มเติมเครื่อง
คอมพิวเตอรลูกขาย ระยะที่ 2
6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดาน
การผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณสําหรับประชาสัมพันธ
และแจกจายขอมูลขาวสารทั้งภายในและภายนอก
7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณเครือขายเพื่อ
รองรับการใชงาน IPv6

X

97.91

X

0.10

X

25.32

8. โครงการบริหารจัดการดานความปลอดภัยใน
การใช Internet

X

9.97
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ยุทธศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
57

58

59

60

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
61

57

58

9. โครงการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรประจําสวน
บังคับคดี สํานักกฎหมาย

X

1.65

10. โครงการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานดานการวิเคราะหและ

X

0.14

ติดตามการจัดเก็บภาษีอากรและการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลแผนปฏิบตั ิงาน
11. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรพกพา
(Notebook) สํานักงานศุลกากรตรวจสินคา
ลาดกระบัง
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขายไร
สายความเร็วสูง ในบริเวณทาเรือกรุงเทพ

X

0.14

13. โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร
ระบบสนับสนุนและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
14. โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรลูกขาย ระยะที่ 1
15. โครงการเปลี่ยนทดแทนเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอรลูกขาย ระยะที่ 2

59

X

7.09

X

42.40
X

60

รวม

หมายเหตุ

61

94.54
X

72.71
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ยุทธศาสตรที่ 2 :
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกระทรวง

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
16. โครงการปรับปรุงระบบ e-Customs รองรับ
การเปลีย่ นแปลงการคํานวณคาภาษีสุรา
17. โครงการปรับปรุงระบบบัตรภาษีบน Internet
รองรับเลขประจําตัวผูเ สียภาษี 13 หลัก
18. โครงการระบบคลังขอสอบของกรมศุลกากร
19. โครงการจางที่ปรึกษาประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบ Thailand national Single
Window (Thailand NSEW)
20. โครงการระบบลงทะเบียนผูมาติดตอออนไลน

57 58 59 60 61

57

X

2.44

x

0.87

22. โครงการการติดตั้งโปรแกรม Microsoft
Office Access จํานวน 48 License

25. โครงการจัดหาและพัฒนาเว็บไซตกรมศุลกากร
ทดแทนเว็บไซตเดิม

58

X

3.07

X

6.50

21. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บใบขนสินคา (DMI)
ทดแทนของเดิม

23. โครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห
สารเคมีอันตรายโดยใชแสงอินฟราเรด
24. โครงการพัฒนาระบบชดเชยอากรดวยบัญชีเด
บิตเพื่อรองรับการชําระคาภาษีอากรของ 3 กรม
ภาษี

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
59

X

19.70

X

8.13

X

60

รวม
61

0.28

x

หมายเหตุ

อยูระหวางเสนอ คคค.

2.79
X

5.00

X

50.00
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ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
57

ยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่ม
ขีดความสามารถ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อรองรับการ
แขงขันและการ
ขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 :
พัฒนามาตรฐาน
ระบบฐานขอมูลกลาง
ดานเศรษฐกิจการคลัง

58

59

60

26. โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากร
อิเล็กทรอนิกสสําหรับการคาชายฝง (e Coasting Trade)
27. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
ตรวจปลอยสินคา ระยะที่ 2

61

57

58

59

60

X
x

รวม

หมายเหตุ

61
10.00

22.50

28. โครงการผานแดนอาเซียน (ASEAN
Customs Transit System : ACTS)

X

29. โครงการการปฏิบตั ิงาน/การใหบริการ
ตางๆ ผาน Smart Phone
30. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูลสารสนเทศของกรมศุลกากร
31. โครงการพัฒนาและออกแบบระบบ
ฐานขอมูลสินคาตองหามตองกํากัดในรูปแบบ
Web Application เพื่อเผยแพรขอมูล
32. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสถิติ
สินคาและคลังขอมูล
33. โครงการจัดทําฐานขอมูลสืบคนผลคํา
วินิจฉัยประเภทพิกัดอัตราศุลกากรขึ้นเผยแพร
ทางอินเตอรเน็ต

ประมาณการคาใชจาย (บาท)

6.74

X

-

x

69.90

x

1.53
X

อยูระหวางสรุป
ประมาณการ
Application

74.37
X

19.68

อยูระหวางเสนอ
คคค.
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ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
57
34. โครงการพัฒนาฐานขอมูลอัตรา
ศุลกากร สําหรับบุคคลทั่วไปทาง
Internet

ยุทธศาสตรที่ 5 :
พัฒนาบุคลากรใหมี 35. โครงการสงเสริม สนับสนุน และ
สมรรถนะดาน
พัฒนาบุคลากรใหมคี วามรู ความ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ และทักษะพื้นฐานดาน ICT
และการสื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

58

59

60

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
61

57

58

59

60

X

3.50

X

0.50

213.96

218.89

97.28

105.28

รวม
61

137.71

773.12

ยอดเงิน : 1 ลานบาท
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หมาย
เหตุ

6. กรมสรรพากร
ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตรที่ 1 :
1. โครงการจัดทํามาตรฐานการ
ยกระดับโครงสรางพื้นฐาน ปฏิบัติงานดาน ICT
ใหเปนมาตรฐานระดับสากล 2. โครงการพัฒนาแบบแสดงรายการ
เพื่อรองรับการนําเขาขอมูลโดยการ
Scan
3. โครงการบูรณาการเว็บไซต
กรมสรรพากรสูส ากล
4. โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure) และเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี
5. โครงการจัดซื้อระบบเครือขาย
สื่อสารเพื่อทดแทนอุปกรณที่หมดอายุ
การใชงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบเครือขายสื่อสาร
6. โครงการจัดหาระบบประชาสัมพันธ
ขอมูลผานระบบเครือขายสื่อสาร ณ
สํานักงานสรรพากรภาคและสํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ
7. โครงการจัดหาระบบจัดเก็บขอมูล
ภายนอกแบบ SAN เพื่อทดแทนเครื่อง
เดิมของระบบทะเบียนคุมรายการและ
จัดทําบัญชีผเู สียภาษี (TCL) และระบบ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี (TIN)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

X

X

X

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

รวม

60 61

X

ไมมีคาใชจาย

X
X

X

X

X

หมายเหตุ

ไมมีคาใชจาย
X

30.0000

30.0000

X

211.1735

211.1735

X

95.0000

95.0000

X

57.2500

57.2500

X

52.0000

52.0000
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
8. โครงการจัดหาเครื่องพิมพแนว
ระนาบและเครื่องพิมพใบเสร็จรับเงิน
พรอมหัวอานเช็ค (MICR) ของระบบ
ทะเบียนคุมรายการและจัดทําบัญชีผู
เสียภาษี (TCL) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
9.โครงการปรับปรุงระบบ Call
Center ของกรมสรรพากร
10.โครงการจัดซื้อเครื่องถายภาพ
(SCANNER) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบถายภาพและแปลงขอมูล
สําหรับภาษีเงินได
11.โครงการเปลีย่ นแปลงระบบการ
จัดเก็บขอมูลจากระบบงานไมโครฟลม
ไปเปนวิธีสแกนภาพแบบ
อิเล็กทรอนิกส
12.โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง
กําเนิดไฟฟา (Generator) ขนาด
1,400 KVA จํานวน 1 ชุด
13.โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่อง
สํารองไฟฟาอัตโนมัติ (UPS) ขนาด
500 KVA จํานวน 2 ชุด
14.โครงการปรับปรุงระบบ Image
Processing

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

60

61

รวม
57.4787

X

57.4787

X

47.1500

X

11.6200

11.6200

X

5.5000

5.5000

X

19.0000

19.0000

X

24.0000

24.0000

X

X

24.0000

หมายเหตุ

47.1500

136.0000

160.0000

169

ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
(ปงบประมาณ)
ยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
รวม
หมายเหตุ
57 58 59 60 61
57
58
59
60
61
15.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
30.0000
X X X
10.0000 10.0000 10.0000
ระบบงานคืนภาษีมูลคาเพิ่มให
นวัตกรรม Cloud Computing
(Cloud-VRT)
16. โครงการจัดหาเครื่อง
714.9646
X X X X X 71.8000 158.0646 138.5000 150.4000 196.2000
คอมพิวเตอร PC
17.โครงการปรับปรุงหอง
56.6400
X
56.6400
คอมพิวเตอรสํานักงานสรรพากร
พื้นที่ทั่วประเทศ จํานวน 118
แหงทั่วประเทศ (โครงการผูกพัน
รวม 70.80 ลานบาท ป 2556
14.160 ลานบาท )
18.โครงการจัดหาระบบขอมูล
136.6000
X
136.6000
ผานระบบเครือขายสื่อสาร ณ
สํานักงานสรรพากรภาค และ
สรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ
19.โครงการจัดซื้ออุปกรณเพื่อ
250.0000
X
250.0000
เพิ่มประสิทธิภาพเครือขายและ
รองรับการใหบริการประชาชน
20.โครงการปรับปรุงโครงสราง
295.0000
X
295.0000
พื้นฐานระบบเครือขายการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การใหบริการ
21. โครงการจัดหาระบบบริหาร
50.0000
X
50.0000
จัดการ Software และอุปกรณ
คอมพิวเตอร
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
22.โครงการเพิ่มขนาดและความจุสําหรับ
ระบบการประมวลผลภาษีเงินได
23.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อ
ทดแทนเครื่องเดิม
24.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Server) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของระบบการ
ขออนุมัติทําลายเอกสารของกรมสรรพากรผาน
ทางระบบอินทราเน็ต
25.โครงการบริการจัดสรร
ทรัพยากรคอมพิวเตอรดวยเทคโนโลยี Cloud
Computing
26.โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบ
เครื่องพิมพตอเนื่องความเร็วสูงและเครื่องบรรจุ
ซองอัตโนมัติ
27.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณ เพื่อใช ณ สํานักงานคืน
ภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว ณ สํานักงาน
ทาอากาศยานนานาชาติ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
และเพื่อใชปฏิบัติงานคืนภาษีฯ ณ สํานักงานทา
อากาศยานดอนเมือง
28.โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและวิเคราะห
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรทดแทนระบบเดิม

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X
X

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58
25.0000
40.0000

59

60

61

รวม

หมายเหตุ

25.0000
40.0000
0.4200

X

X
X

0.4200

350.0000
45.0000

350.0000
45.0000
4.8700

X

4.8700

X

35.0000

35.0000
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

29.โครงการปรับเปลี่ยนระบบ e-mail

X

58
30.0000

30.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนคุม
รายการและจัดทําบัญชีผเู สียภาษี (TCL) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการ
31.โครงการพัฒนาระบบแปลงขอมูลการเสียภาษี
จากแบบ PDF File
32.โครงการจัดซื้ออุปกรณรองรับกรณีภยั พิบัติ
เพื่อเชื่อมตอศูนยสํารองแบบอัตโนมัติ
33.ระบบจัดการความปลอดภัยในการเขา-ออก
ของบุคคลของศูนยคอมพิวเตอร กรมสรรพากร
34.โครงการจัดซื้อพรอมติดตั้งระบบปรับอากาศ
แบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นทดแทนของเดิม
35.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา
(Notebook)
36.โครงการจัดซื้อเครื่อง Scanner พรอมเครื่อง
คอมพิวเตอร PC ทดแทนเครื่องเดิมของระบบการ
ใหบริการคัดคนแบบยื่นรายการภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จายทาง Intranet
37.โครงการสรางศูนยคอมพิวเตอรสํารองแหงใหม

X

135.0000

X

2.8355

X

9.9000

X

9.0000

X

14.6200

38.โครงการติดตั้ง Wireless LAN สําหรับหอง
ประชุมทุกสํานักงาน
39.โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ Wireless
Network ของกรมสรรพากร

X

X

X

42.0000

59

60

61

รวม

หมายเหตุ

30.0000
135.0000
2.8355
9.9000
9.0000
14.6200

45.0000

40.0000

127.0000
1.3000

X
X

1.3000
X

400.0000 400.0000

X

50.0000

X

75.0000

800.0000
50.0000
75.0000
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40.โครงการจัดซื้ออุปกรณ Ethernet Switch และ
Router สําหรับสํานักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อ
ทดแทนอุปกรณที่หมดอายุการใชงาน
41.โครงการยกระดับเสถียรภาพการเชื่อมโยงเครือขาย
ของสํานักงานสรรพากรภาค
42.โครงการขยายชองทางสื่อสารบริการระบบงานภายใน
43.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเพื่อทดแทน
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภาษีมูลคาเพิ่มและธุรกิจ
เฉพาะ
44.โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (Tablet)
45.โครงการจัดหาเครื่องพิมพ เพื่อทดแทนเครื่องเดิม
สําหรับระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทําบัญชีผูเสีย
ภาษี (TCL)
46.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ เพื่อ
ทดแทน และเพิม่ ประสิทธิภาพระบบถายภาพ และแปลง
ขอมูลสําหรับภาษีเงินได
47.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
เฝาระวังการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
48.โครงการคุมครองขอมูลผูเ สียภาษี
49.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย
กลาง (Security Portal & Single Sign On : SSO)
50.โครงการพิสูจนตัวตนในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

X

70.0500

X

58.0000

X

95.0000

X

115.0000

X

25.0000

X

60

37.5000

X

95.0000

X

X

50.0000 35.0000

X

X

50.0000 30.0000

X

30.0000

X

60.0000

61

รวม

หมายเหตุ

70.0500
58.0000
95.0000
115.0000
25.0000
37.5000
95.0000
85.0000
80.0000
30.0000
60.0000
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51.โครงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช
งานอินเทอรเน็ต
52.โครงการพัฒนาระบบศูนยบัญชาการสําหรับ
บริหารงานกรมสรรพากร (Command Room)
53.ระบบบริหารศูนยคอมพิวเตอร (Data
Center Infrastructure Management : DCIM)
54.โครงการปรับปรุงระบบการวางสายไฟฟาและ
สาย Network ภายในหองเครื่องคอมพิวเตอร
ศูนยหลัก
55.โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในหอง
ไฟฟา และหอง UPS ชั้น 7 อาคารศูนย
คอมพิวเตอร
56.โครงการจัดหาระบบตรวจจับและปกปองการ
บุกรุกเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
57.โครงการจัดซื้ออุปกรณ Ethernet Switch
และ Router สําหรับสํานักงานสรรพากรพื้นที่
สาขาทั่วประเทศ เพื่อทดแทนอุปกรณที่หมดอายุ
การใชงาน
58.โครงการจัดซื้อระบบโทรศัพทบนเครือขาย
สื่อสารคอมพิวเตอร
59.โครงการติดตั้งสายสัญญาณความเร็วสูง
(Fiber Optic)
60.โครงการเพิ่มศักยภาพเครือขายสําหรับ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางศูนยคอมพิวเตอรหลักกับ
ศูนยคอมพิวเตอรสํารอง

ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61 57 58
59
60
61
X

50.0000

X

100.0000

X

100.0000

X

50.0000

100.0000
30.0000
10.0000

10.0000
X

หมายเหตุ

100.0000

30.0000

X

รวม

10.0000

10.0000
124.1550

X
X

124.1550
X

60.0000 60.0000

X

30.0000

X

30.0000

120.0000
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61.โครงการจัดหาระบบ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศเพื่อ
รองรับเทคโนโลยี Cloud
Computing
62.โครงการจัดหา
อุปกรณทดแทนของ
ระบบงานยื่นแบบและ
ชําระภาษีผาน
อินเทอรเน็ต
ยุทธศาสตรที่ 1. โครงการพัฒนา
2 : พัฒนา โปรแกรมระบบควบคุม
ระบบ
กํากับดูแลมูลนิธิ/สมาคม
เทคโนโลยี
ตามที่ไดรับประกาศให
สารสนเทศ เปนองคกรสาธารณะ
และการ
กุศล
สื่อสารเพื่อ 2. โครงการปรับปรุง
สนับสนุนการ ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร
บริหารและพัฒนา
จัดการและ ทรัพยากรบุคคล
การ
3. โครงการพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงาน
การตรวจสอบบัญชีภาษี
ตามภารกิจ ดวย EDP Audit
ของกระทรวง

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

X

59

60

61

15.0000

15.0000

รวม

หมายเหตุ

30.0000

120.0000
X

X

X

X

120.0000

X

ไมมีคาใชจาย

7.0800

X

7.0800

62.7500

62.7500
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4. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทาง
กฏหมาย (Text Retrival)
1.โครงการพัฒนาระบบสอบสวนทรัพยสิน
หลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
2.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสระหวางกรมสรรพากรกับ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (สตม.)
3.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกสระหวางกรมสรรพากรกับ
กระทรวงแรงงาน (ขอมูลผูขอ Work Permit)
4.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลภาษีหัก
ณ ที่จาย ขอมูลผูขอ Work Permit และขอมูล
ของ สตม. เพื่อการติดตามจัดเก็บภาษีแรงงาน
กลุม Skill Labor
5.โครงการเชื่อมฐานขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอกอื่น
6.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลนิติกรรม
(กรมที่ดิน)
7.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการ
แลกเปลีย่ นขอมูลภาษีระหวางประเทศ
8.โครงการพัฒนาระบบ Passport ID

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58
20.0000

X

59

60

61

รวม

หมายเหตุ

20.0000
ไมมีคาใชจาย

X

X

X

ไมมีคาใชจาย

X

X

X

ไมมีคาใชจาย

X

X

X

ไมมีคาใชจาย

X

X

X

ไมมีคาใชจาย

X

X

X

ไมมีคาใชจาย

X

X

X

ไมมีคาใชจาย

X

X

X

ไมมีคาใชจาย
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9.โครงการนําสงขอมูลและภาษีแบบ Host
to Host (H2H)
10.โครงการระบบ single sign on ของ 3
กรมภาษี

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

ยุทธศาสตร
ที่ 3 : เพิ่ม
ขีดความ
สามารถ
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารเพื่อ
รองรับการ
แขงขันและ

1.โครงการปรับปรุงระบบสมาชิกการยื่น
แบบและชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต
2.โครงการพัฒนาระบบยื่นคําขออนุมัติใช
เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ.06) และรับ
แจงผลการพิจารณาคําขอผานอินเทอรเน็ต
3.โครงการพัฒนาระบบการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมลู คาเพิ่มรวมกัน (ภ.พ.02)
ผาน Internet
4.โครงการพัฒนาระบบควบคุมซอฟแวร
เฮาส

57

58

4.0000

X

11.โครงการเชื่อมโยงบริการกับสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
12.โครงการพัฒนาโปรแกรมโอนยายขอมูล
การยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจายของ
โครงการ (บช.1)
13.โครงการเสนทางภาษี ( TAX Route)

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
59

60

61

รวม
4.0000

10.0000 ใชงบประมาณ
ของกระทรวง
การคลัง

10.0000
X

5.0000

5.0000

X

2.0000

2.0000

X

หมายเหตุ

15.0000 15.0000

X

ไมมีคาใชจาย

X

ไมมีคาใชจาย

X

ไมมีคาใชจาย

X

ไมมีคาใชจาย
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การขยายตัว
ทางดาน
เศรษฐกิจ
สังคม และ
สิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

5.โครงการพัฒนาระบบสํารวจและติดตามธุรกิจ
นอกระบบ
6.โครงการระบบคลังขอมูลผูออกใบกํากับภาษีและ
ผูใชใบกํากับภาษีโดยไมชอบดวยกฎหมาย
7.โครงการศึกษาความเปนไปไดในการรับชําระเงิน
ภาษีผานตู KIOSK ณ สํานักงานสรรพากรพื้นที่
8.โครงการใหบริการยื่นแบบผาน Smartphone
และ Tablet
9.โครงการพัฒนาโปรแกรมการยืน่ แบบเพิ่มเติมเกิน
กําหนดเกินกําหนดเวลาผานอินเทอรเน็ต
10.โครงการออกแบบพัฒนาเว็บไซตเพื่อการ
ประชาสัมพันธ พรอมขยายการใหบริการขอมูลแผน
ที่ของผูประกอบการ VRT
11.โครงการพัฒนาระบบการยื่นรายงานประกอบ
แบบแสดงรายการภาษีมูลคาเพิ่ม
12.โครงการพัฒนาระบบขอมูลการทําธุรกรรมดวย
เงินสด เพื่อการขยายฐานภาษี
13.โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบควบคุมผู
ตรวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อประโยชนแหงการ
จัดเก็บภาษีอากรตามมาตรา 3 สัตตแหงประมวล
รัษฎากร
14.โครงการบริการขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส
สําหรับการปฏิบตั ิงานของกรมสรรพากร

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

60

61

รวม

X
X

X

X

X

X
X

5.0000

X

2.0000

X

1.0000

X

988.5700

X

1000.0000

5.0000

หมายเหตุ
ไมมี
คาใชจาย
ไมมี
คาใชจาย
ไมมี
คาใชจาย

2.0000
1.0000
988.5700
1000.0000
11.5688

X

11.5688

X

17.3200

17.3200
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15.โครงการปรับปรุงระบบงานยืน่ แบบและ
ชําระภาษีผานอินเทอรเน็ต
16.โครงการขยายการใหบริการยืน่ แบบ
แสดงรายการแบบมี Qrcode
17.โครงการปรับปรุงระบบงานบริการคัด
คนแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอรเน็ต
18.โครงการปรับปรุง Application บริการ
ดานอิเล็กทรอนิกส e-Service ของ
กรมสรรพากรบนอุปกรณ Smartphone
และ Tablet
19.โครงการบริการจัดทําและนําสงขอมูล
ใบกํากับภาษีอิเล็กทรอนิกสและใบรับ
อิเล็กทรอนิกส
20.โครงการพัฒนาระบบงานจดทะเบียน
และการนําเขาภาพเอกสาร (Scan) ของผู
เสียภาษี
21.โครงการเพิ่มศักยภาพงานสํารวจและ
ตรวจสภาพธุรกิจดวย Mobile devices
22.โครงการบริหารจัดการทะเบียน
ทรัพยสินดวยระบบ Barcode และ RFID
23.โครงการพัฒนาโปรแกรมการยื่นแบบ
ภาษีเงินไดปโ ตเลียมผานอินเทอรเน็ต
24.โครงการจัดทําสารสนเทศดานกฎหมาย
ที่ใชในการอางอิงฉบับภาษาอังกฤษ
25.โครงการบริการขอมูลขาวสารของ
กรมสรรพากรผานระบบ Mobile
ระบบ Mobile (RD Services on Mobile)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

X

50.0000

X

10.0000

X

20.0000

59

60

61

หมาย
เหตุ

รวม
50.0000
10.0000
20.0000
381.7999

X

381.7999

X

50.0000

50.0000

X

60.0000

X

171.6780

X

20.0000
X
X
X

60.0000
171.6780
20.0000
3.0000

X

X

15.0000 10.0000 5.0000
30.0000

3.0000
30.0000
30.0000
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26.โครงการพัฒนาระบบคํานวณการ
เบิกจายคาน้ํามัน ดวยระบบ GPS
27.โครงการบริหารจัดการใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส (CA)
28.โครงการสรรพากรบริการเคลือ่ นที่
(RD Mobile)
29.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บัญชีอําเภอออนไลนบนเครือขาย
Intranet
30.โครงการพัฒนาระบบใหบริการรับ
ชําระคาบริการและคาธรรมเนียมผาน
เคานเตอรเซอรวสิ ของกรมสรรพากร
(RD Counter Services)
1.โครงการใหบริการนักทองเที่ยวผาน
ตูสัมผัส ระยะที่ 2

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

X

59
10.000
0

60

X

15.0000

X

20.0000

X

61

หมาย
เหตุ

รวม
10.0000
15.0000
20.0000
30.0000

30.0000

35.0000
X
X

X

X

35.0000
5.0000

5.0000

5.0000

15.0000
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 4 :
พัฒนามาตรฐาน
ระบบฐานขอมูลกลาง
ดานเศรษฐกิจการ
คลัง

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการระบบควบคุมการรับแบบ ภ.อ.11
2. โครงการพัฒนาระบบพิมพหนังสือแจงการ
ประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.73.1)
3. โครงการพัฒนาระบบงานหนังสือรองเรียน
4. โครงการบูรณาการระบบตรวจแนะนํากอน
ยื่นฯ (Pre-filling)
5. โครงการพัฒนาระบบบัญชีผเู สียภาษีรายตัว
(Taxpayer Account) (โครงการผูกพันป
2556-2558 วงเงิน 149.190
ลานบาท -ป 2556 วงเงิน 29.838 ลานบาท
6. โครงการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพากร
ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
7. โครงการบูรณาการระบบกํากับดูแลและ
ตรวจสอบภาษี
8. โครงการปรับปรุงระบบงานคดี
9. โครงการปรับปรุงระบบคลังขอมูลและการทํา
เหมืองขอมูล (DataWareHouse and Data
Mining)
10. โครงการพัฒนาระบบบริการฐานขอมูลเลข
ประจําตัวแหงชาติ (National Identification
Number : NID) เพื่อรองรับ AEC
11. โครงการบูรณาการขอมูลเพื่อการสํารวจ
และติดตามธุรกิจนอกระบบ

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

60

61

รวม

หมายเหตุ

X

ไมมีคาใชจาย

X

ไมมีคาใชจาย

X

ไมมีคาใชจาย

X

X

X

X

X

ไมมีคาใชจาย
44.7570 74.5950

119.3520

X

54.7842

54.7842

X

29.7141

29.7141

X

3.5000

3.5000

X

80.0000

X

45.0000

X

1.5000

80.0000
45.0000
1.5000
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ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่
5 : พัฒนา
บุคลากรใหมี
สมรรถนะ
ดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
12. โครงการบูรณาการระบบงาน
รับชําระภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
และเงินสมทบประกันสังคม
13.โครงการบูรณาการระบบงาน
สนับสนุน
14. โครงการฐานขอมูลระบบ
สิทธิการลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา
1. โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
ICT ตามหลักสมรรถนะ
2. โครงการจัดการฐานขอมูลและ
องคความรูดาน ICT อยางเปน
ระบบดาน ICT อยางเปนระบบ
3. การปรับโครงสรางและ
อัตรากําลังบุคลากรดาน ICT
4. โครงการระบบงานหอง
กาลเวลาดาน IT (IT Memorial)
5. โครงการเรียนรูคสู รรพากร
(RD TUBE)

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

60

61

5.0000
X

X

X

20.0000 20.0000 10.0000

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

หมาย
เหตุ

รวม
5.0000
50.0000
5.0000

5.0000

ไมมี
คาใช
จาย
ไมมี
คาใช
จาย
ไมมี
คาใช
จาย
X
X

3.0000
5.0000

3.0000
5.0000
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7. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร 1 : พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดาน
และการสื่อสาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
1. โครงการจางเหมาบริการอินเตอรเน็ตของ สคร.
2. โครงการจางเหมาบริการบํารุงรักษาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. โครงการบูรณาการโครงสรางพืน้ ฐานแบบเสมือน
(Virtual Infrastructure)
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศและเครือขายคอมพิวเตอรของ สคร.
5. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อประเมินความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ และเครือขาย
คอมพิวเตอร
6. โครงการจัดซื้อระบบเครือขายสัญญาณไรสาย

ระยะเวลาดําเนินการ
ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
(ปงบประมาณ)
รวม
57 58 59 60 61 57 58
59
60
61
√ √ √ √ √ 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 12.50
√

√

12. โครงการพัฒนาระบบกระบวนการบริหารและ
การควบคุมดานความปลอดภัยสารสนเทศ
ประกอบดวย

√

√

√

3.00 3.00

3.00

3.00 3.00 15.00

8.40
√

8.40
9.50

9.50

1.50

√
√

7. โครงการทดแทนอุปกรณระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
8. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร (140 เครื่อง)
9. โครงการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ
สําหรับ GFMIS-SOE
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บฐานขอมูล
กลาง
11. โครงการจัดซื้อเครื่อคอมพิวเตอร (65 เครื่อง)

√

1.50
1.40

√

1.40
10.00

10.00
2.24

√

2.24

50.30

√
√

50.30
10.00

10.00

0.98

√
√

หมายเหตุ

0.98
7.00

7.00
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ยุทธศาสตร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

60

61

รวม

หมายเหตุ

- บริหารจัดการ AD

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
กระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนา
มาตรฐานระบบฐานขอมูล
กลาง ดานเศรษฐกิจการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนา
บุคลากรใหมีสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

- บริหารจัดการรหัสผานสารสนเทศ
(Password Manage ment)
- System Accsess Control (Terminal
and remote manage ment)
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตของ สคร.

√

1.90

1. โครงการ GFMIS-SOE สวนขยาย (ระยะที่
๒)

√

√

1. โครงการศึกษา/ดูงาน/ประชุม/สัมมนาดาน
ICT
2. โครงการฝกอบรมและสนับสนุนบุคลากร
ผูใชงานระบบ GFMIS-SOE ใหแกรัฐวิสาหกิจ
และ สคร.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

รวมทั้งสิ้น

1.90

90.70
0.50

90.70
0.50

0.50

0.50

0.50

2.50 รวมทั้ง 2
โครงการ
เปนวงเงิน
500,000
บาท

106.60 19.78 66.30 18.24 13.00 223.92
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8. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ยุทธศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)

57 58 59 60 61
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของ สบน.
ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

1. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
ทดแทน GFMIS-TR
2. โครงการจัดหาคอมพิวเตอรทดแทนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
3. โครงการจัดหาอุปกรณเครือขายเพื่อรองรับ IPV6
4. โครงการปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงการจัดทําระบบการคํานวณคาธรรมเนียมการค้ํา
ประกันและการใหกตู อ
2. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงเงินกูรัฐวิสาหกิจ (Risk Model 4)
3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความ
เสี่ยงเงินกูรัฐวิสาหกิจ (Risk Model 5)
4. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบติดตามผลการ
ดําเนินโครงการโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของ
ประเทศ
5. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจ
ของ สบน.
6. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการวิเคราะหความ
เสี่ยงทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจ
7. โครงการระบบสํานักงานอัจฉริยะ
8. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

X

57

58

59

60

รวม
61

18.05
X

X

X

18.05
1.25

X

0.31

10.00

11.70

11.56
11.70

X

20.00

20.00

X

5.80

5.80

X

0.70

0.70

X

2.00

2.00

X

15.00

15.00

X

5.00

5.00

X

13.61

13.61

X

6.85

6.85

X

5.00

5.00
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หมาย
เหตุ

ยุทธศาสตร

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
57

9. โครงการวางระบบเตือนภัยดานความเสีย่ งทาง
เครดิตของกระทรวงการคลัง(PDMOInformation Center)
ยุทธศาสตรที่ 3
1. โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
พัฒนาระบบ
ระบบ GFMIS-TR
ฐานขอมูลและ
2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลกลางของ สบน.
มาตรฐานขอมูลดาน (PDMO-Information Center)
หนี้สาธารณะ
3. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานหนี้
สาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 5
1. โครงการจัดอบรม GFMIS-TR ใหแกหนวยงาน
พัฒนาบุคลากร
ภายใน/ภายนอก
ใหมีสมรรถนะดาน 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู
เทคโนโลยี
(KM)
สารสนเทศ
3. โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะดาน ICT
สําหรับบุคลากรภายในหนวยงาน
รวมทั้งสิ้น

58

59

60

ประมาณการคาใชจาย (บาท)
61

57

58

59

X

60

20.00

7.94

7.94

X

10.00
X

X

61

20.00

X

X

รวม

X

X

0.50

0.50

0.50

X
X

10.00
20.00

20.00

0.50

2.00

5.00
X

2.00
27.05

36.39

20.77

5.00
2.00

4.00

62.50 37.50 184.21
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หมาย
เหตุ

9. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดหาระบบเครือขายและสื่อสารหลัก เพื่อทดแทน
ของเดิม
โครงการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายสําหรับ
พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวของสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
โครงการจัดเก็บขอมูลเพื่อสรางความปลอดภัยตามพ.ร.บ.
คอมพิวเตอรของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการติดตั้งอุปกรณปองกันการรั่วไหลของขอมูล (Data
Loss Prevention) ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนยปฏิบัติการสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (Dapartment Operation Center : DOC)
บน Private Cloud พรอมระบบสํารองขอมูลในกรณีฉุกเฉิน
โครงการจัดหาอุปกรณบริหารจัดการการเขาถึงอินเตอรเน็ต
แบบปลอดภัย (Web Security Gateway) ของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง
โครงการการปรับปรุงระบบเครือขายวงนอกและเว็บ
www.fpo.go.th ใหรองรับ IPV6 แบบ Dual Stack
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสํารอง (DR Site)
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรและการบริการผานซอฟตแวร
ของระบบ Cloud Computing ขององคกร
โครงการบริหารจัดการเพื่อการเขาถึงขอมูลองคกรผาน
เครือขายความเร็วสูง

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61
X

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

22.500

รวม

หมายเหตุ

60 61
22.500
20.978

X

20.978

X

9.825

9.825

X

1.980

1.980

X

1.990

1.990

X

3.500

3.500

X

1.950

1.950

X

3.000

3.000

X

30.000

X

15.000

30.000
15.000

X

10.000

10.000
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ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

โครงการการใช Thin Client สมรรถนะสูง
บนระบบ Virtual Desktop
Infrastructure (VDI)
โครงการปรับปรุงหองศูนยขอมูล (Data
Center) และหองปฏิบัติงาน
โครงการระบบใหบริการขอมูล และการ
ควบคุมการเขาถึงอยางปลอดภัย (Bring
Your Own Device /BYOD)
โครงการจัดหาระบบ Web Server สํารอง
โครงการเพิม่ คุณภาพการใหบริการ
เครือขายภายใน สศค.
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเพื่อทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบขอมูลดาน
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
การเงินของประเทศ
สารสนเทศเพื่อ
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเงิน
สนับสนุนการ
ภาคประชาชน
ปฏิบัติงานตาม
โครงการปรับปรุงโครงสรางระบบ
ภารกิจของ สบน. สารสนเทศขั้นพื้นฐานของ สศค.
ใหมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดทําสื่อประสมเรื่องการคุมครอง
ยิ่งขึ้น
เงินฝากและการบริหารจัดการการเงิน

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

X

20.000

X

20.000

X

5.000

X

5.000
X

61

35.000

X

4.000

หมายเหตุ

20.000
20.000
5.000
5.000
20.000

30.000

X

X

60

20.000
X

X

59

รวม

30.000
35.000

4.000
33.238

33.238

0.400

0.400
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การจัดหาโปรแกรมทางเศรษฐศาสตรเพื่อการวิเคราะห
และประมวลผลขอมูลสําหรับแผนงานวิจัยของ สศค.
ในหัวขอ “การติดตามสถานการณหนี้ภาคครัวเรือนใน
ประเทศไทยและการพัฒนาชุดแบบจําลองในหัวขอ
ทางเศรษฐศาสตรสําหรับการประเมินผลกระทบใน
บริบทของการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมีสวนรวม”
โครงการการใหความรูและสรางวินัยทางการเงินของ
คนไทยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
การใหความรูทางการเงิน
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใหบริการระบบงาน
หองสมุดอัตโนมัติ
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการเงินภาคประชาชน
ระยะที่ 2
โครงการปรับปรุงเว็บไซต สศค. (FPO Website)
โครงการจัดทําระบบใหบริการผานศูนยลงทะเบียน
ออนไลนบนเครือขายความเร็วสูง (Online
Registering Center e-Service)
โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบประชุมทางไกลเสมือน
จริง (Tele Presence)
โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบบริหารจัดการ Back
Office
โครงการประยุกตใชลายมือชื่อดิจติ อล (Digital
Signature) บน e-document เพื่อเสนองาน
พิจารณา และสั่งการ
โครงการพัฒนาระบบแผนงานโครงการและ
งบประมาณเพื่อการติดตามและประเมินผลงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61 57

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
58

X

0.757

X

2.500

59

60

61

รวม

0.757

2.500

X

4.363

X

9.000

9.000

X

10.000

10.000

X

5.000

X

20.000

X

15.000
X

3.531

5.000
20.000
15.000
10.000

10.000
X

หมายเหตุ

15.000

15.000
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ยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มขีดความสามารถ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อรองรับ
การแขงขันและการ
ขยายตัวทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน

โครงการพัฒนาระบบรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคคลภายนอกตอหัวขอ การสัมมนาเวทีของ
สศค. (On Line Public Hearing e-Service for
FPO Forum)
โครงการพัฒนาระบบใหบริการเผยแพรขาวสารสู
สาธารณะ (Public New e-Service)
โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ Back Office
เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานที่บาน
โครงการถายทอดสดการสัมมนาเวทีของ สศค.
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต (Real Time Live
Broadcasting)
โครงการจัดทํามาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนามาตรฐาน
ระบบฐานขอมูล
กลาง ดานเศรษฐกิจ
การคลัง
ยุทธศาสตรที่ 5
โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยี
พัฒนาบุคลากรใหมี (Technology Tools) เพื่อบริหารจัดการความรู
สมรรถนะดาน
(Know ware)
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาดําเนินการ
(ปงบประมาณ)
57 58 59 60 61

ประมาณการคาใชจาย (ลานบาท)
57

58

59

60

X

5.000

X

5.000

X

20.000

X

61

รวม
5.000

5.000
20.000

X

5.000

X

10.000 10.000

20.000

5.000

20.000

61.500 71.668 176.813 80.000 60.000 449.149
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