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บทสรุปผู้บริหาร
ปัจ จุบันภาครัฐ มุ่ งเน้ นและรั ฐ บาลให้ ความส าคัญ กั บ การก้ าวสู่โลกดิจิทั ล รัฐบาลสนับ สนุ น
ผลัก ดัน นโยบายเศรษฐกิ จ และสัง คมดิ จิทั ล (Digital Economy) ให้ ส อดคล้องกั บ แผนพั ฒ นาดิจิทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่
ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ทีเ่ ทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่
ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่า งสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทั ล มาใช้เป็นเครื่องมื อส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
จากนี้ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี ในบริบทความคาดหวัง
อยากเป็นผู้นาด้านการคุ้ม ครองผู้บ ริโภคของประเทศไทย จึงต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ เหมาะสม
สามารถนามาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและแก้ปัญหาความท้าทายที่สร้างโอกาสให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งที่กาลัง
เผชิญอยู่
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค ต้องดาเนินงานให้สอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ทสี่ าคัญ
ระดับชาติ สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลระดับชาติได้จริง เน้นการบูรณาการภาครัฐเพื่อยกระดับ
การบริ ก าร ต้ อ งมี ก ารบู ร ณาการผ่ า นระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ที่ มี ป ริ ม าณมากและมี ค วามซั บ ซ้ อ น
ถูกจัดเก็บหลายหน่วยงานด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งจาเป็นต้องสามารถบูรณาการได้ในเชิงปฏิบัติ โดยผ่าน
โครงการต่าง ๆ คือการบูรณาการข้อมู ลประชาชน การจัดท า e-Government Act การเพิ่ม ประสิท ธิภาพ
ภาครั ฐ โดยการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล (Smart Service) การบู ร ณาการข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คล (Business Data
Integration) เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลร่วมกันของส่วนราชการให้เกิดความรวดเร็วและสะดวก
แก่ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐ
กันยายน 2560

5

บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บ ริโภค สำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำร
คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ป้องกันและระงับยับยั้งไม่ให้กระทำ
กำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดสิท ธิผู้บ ริโภค รวมทั้ งแก้ไขปัญ หำควำมเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ได้รับ ควำม
เสียหำยจำกกำรซื้อหรือใช้สินค้ำหรือบริกำร โดยได้ดำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ ด้ำนฉลำก ด้ำน
สัญ ญำ ด้ำนธุรกิ จ ขำยตรงและตลำดแบบตรงและด้ำนสิน ค้ำที่ อำจเป็นอันตรำยต่อผู้บ ริโภค และกำร
ด ำเนิ น คดี แ ทนผู้ บ ริ โ ภค ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค พ.ศ.2522 ซึ่ ง แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 อำนำจหน้ำที่กำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง ตำมพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ.2545 นอกจำกนี้ ยังมีอำนำจหน้ำที่
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติค วำมรับ ผิ ดต่ อ ควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้ น จำกสิ น ค้ำที่ ไม่ ป ลอดภั ย พ.ศ.2551 และ
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (แผนแม่บท ICT) เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ และทิ ศ ทำงของกำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศ ปั จ จุ บั น ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้ ริโภคได้มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25512554 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556-2559 โดยมีกำรจัดทำ
แผนปฏิ บัติก ำรประจ ำปี ส อดคล้อ งกั บ แผนแม่ บ ทฯ ดัง กล่ำว ซึ่ง แผนแม่ บ ทฯ ฉบับ ที่ 2 ไม่ ครอบคลุ ม
สภำวกำรณ์ ปัจ จุบั นที่ ก้ ำวสู่ยุ คดิจิ ทั ล ที่ มี ก ำรเปลี่ ยนแปลง ทั้ ง ปั จ จั ยด้ำนเศรษฐกิ จ สัง คม กำรเมื อ ง
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ บทบำทกำรคุ้มครองผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ขยำยและก้ำวหน้ำขึ้นเป็น
ลำดับ อีกทั้งนโยบำยภำครัฐมุ่งงำนในเชิงรุกมำกขึ้น และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือไอซีที (Information Technology
and Communication : ICT) มำใช้สนับสนุนกำรดำเนินงำน สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรดำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ เครือข่ำย ประชำชน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจสิทธิ และเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภค
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ของ สคบ. ได้คำนึงถึง นโยบำยของรัฐบำลที่สำคัญด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร คื อ กำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) ตำม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 แนวคิดหลักของนโยบำยนี้คือ ต้องนำ ดิจิทัล เข้ำ
ไปเสริมศักยภำพกำรทำงำนของทุกกระทรวงที่มีดิจิทัลเข้ำไปเกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องนำไปเป็นเครื่องมือใน
กำรขับ เคลื่อ นภำคอุ ตสำหกรรมโดยเฉพำะเอสเอ็ม อี ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมหลักของประเทศให้ส ำมำรถ
แข่งขันกับนำนำประเทศได้ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 มีสำระสำคัญ ดังนี้
• เห็นชอบแผนพัฒนำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
• มอบหมำยให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ขับเคลื่อนแผนพัฒนำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
รำยยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ
6

• ให้ทุ กกระทรวง กรม รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนของรัฐ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำแผนพัฒ นำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม และแผนปฏิบัติก ำรที่จะจัดทำขึ้นไป
พิจำรณำประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรและคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของหน่วยงำนให้
สอดคล้องกัน
• มอบหมำยให้สำนัก งบประมำณ ส ำนัก งำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. และหน่วยงำนที่
เกี่ ยวข้องให้ก ำรสนับ สนุนงบประมำณ บุคลำกร กำรทบทวนโครงสร้ำงของส่วนรำชกำร กำรปรับปรุง
กฎระเบียบ และกำรกำหนดตัวชี้วัด รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและเป็นไปตำมแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล และ/หรือรำยวำระ (agenda-based) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจำกมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 ให้ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเดิม ที่ให้ทุกกระทรวง
ทบวง และหน่วยงำนอิสระจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้จัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะ
3 ปี ของหน่วยงำนแทน ดังนั้นเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไร้รอยต่อในช่วงของกำรเปลี่ยน
ผ่ำนจำกแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำน ไปสู่แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของหน่วยงำน มีแนวทำงกำรดำเนินงำน ดังนี้
แนวทำงที่ 1 กรณีที่หน่วยงำนไม่เคยมีกำรจัดทำแผนแม่บท ICT มำก่อน หรือมีแต่สิ้นสุด
ระยะเวลำของแผนไปแล้ว และยังไม่ได้มีกำรจัดทำแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำนฉบับใหม่ ขอให้หน่วยงำน
ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรดิ จิ ทั ล ของหน่ ว ยงำน ระยะ 3 ปี (2560 – 2562) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แผนปฏิบัติกำรรำยยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผน DE
แนวทำงที่ 2 กรณีที่หน่วยงำนมีแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำนอยู่แล้ว และแผนดังกล่ำว
จะสิ้นสุดระยะเวลำของแผนในปีงบประมำณ 2559 โดยหน่วยงำนอยู่ในระหว่ำงกำรจัดทำ แผนแม่บท ICT
ของหน่วยงำนฉบับใหม่ ขอให้หน่วยงำนนำแผนปฏิบัติกำรรำยยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผน DE ไปเป็นกรอบ
และสำระหลักในกำรพิจำรณำจัดทำแผน โดยสำมำรถนำข้อมูลของแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำนฉบับใหม่
ที่อยู่ในระหว่ำงกำรจัดทำ มำเป็นข้อมูลประกอบ และขอให้ปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล” ของ
หน่วยงำน
แนวทำงที่ 3 กรณีที่ห น่วยงำนมีแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำนอยู่แล้ว และยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลำของแผนขอให้ห น่วยงำนพิ จ ำรณำทบทวนแผนแม่ บ ท ICT เดิม ให้ มี ก รอบ และสำระหลั ก
ครบถ้วนสอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำรรำยยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผน DE โดยสำมำรถนำสำระหลักของแผน
แม่บ ท ICT ของหน่วยงำนมำเป็นข้อมูล ประกอบ และขอให้ปรับปรุงแผนเป็นแผนปฏิบัติกำรระยะ 3 ปี
(2560 - 2562) และขอให้ปรับชื่อแผนเป็น “แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล” ของหน่วยงำน
ดังนั้น สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักแผนและ
กำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2560-2563 และนำแผน DE มำเป็นกรอบ โดยเปลี่ ยนชื่อเป็น “แผนปฏิบัติกำรดิจิทั ล ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภค พ.ศ.2560-2564” เพื่ อ มุ่ งเน้ นขั บ เคลื่ อนภำรกิ จหลั ก ของ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล มำสร้ำงสรรค์ ใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์กำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมุ่งสร้ำงคุณค่ำ และให้ควำมส ำคัญ กับ ผู้รับบริกำร โดยในกำรนี้ หมำยรวมถึงกำรปรับ เปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วิธีกำรทำงำน กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของหน่วยงำน รวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกร และปรับโครงสร้ำงกำลังคนของหน่วยงำน
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1.2 วัตถุประสงค์
กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 - 2564 มี
วัตถุประสงค์หลักดังนี้
1.2.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดทำแผนงำน/
โครงกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ได้แก่ กำรใช้งบประมำณ กำรพัฒนำบุคลำกร
1.2.2 เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนำดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนำ
รัฐบำลดิจทิ ัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
1.2.3 เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของ สำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
“เป็นองค์กรกลำงกำรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคของชำติในระดับสำกล”
1.3 กรอบแนวคิด
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 - 2564
สำนักแผนและกำรพัฒ นำกำรคุ้ม ครองผู้บริโภค โดยส่วนเทคโนโลยีส ำรสนเทศ เป็นผู้ดำเนินกำรศึก ษำ
วิเครำะห์และวำงแผนกำรดำเนินงำน โดยมีกรอบแนวคิดกำรวิเครำะห์ภำยนอกสู่ภำยใน ดังนี้

ภำพที่ 1-1 ภำพรวมของกำรดำเนินงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 - 2564
โดยใช้กำรวิเครำะห์ภำยนอกสู่ภำยใน (OUTSIDE-IN Analysis) รำยละเอียดลำดับกำรดำเนินกำรใน
ภำพรวม ดังนี้
1.3.1 ศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพปัจจุบัน/ข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจทิ ัลฯ
ได้แก่
1) ศึกษำแผน/นโยบำยทีเ่ กี่ยวข้อง ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2) จัดทำแบบสอบถำมข้อมูลด้ำนไอซีทีของ สคบ. ในด้ำนบุคลำกร ระบบ/ซอฟต์แวร์
อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ แผนงำน และโครงกำรที่จัดทำอยู่ในปัจจุบัน
3) ศึกษำโครงกำรด้ำนไอซีทีทเี่ กี่ยวข้อง
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ซึ่งกำรดำเนินกำรขั้นตอนนี้จะได้รับข้อมูลปัจจุบันและปัจจัยภำยในของหน่วยงำน รวมถึงทิศทำง
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อนำข้อมูลดังกล่ำวมำเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับ
กำรประชุมระดมสมองร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.3.2 ขั้นตอนกำรระดมควำมคิดเห็น เป็นกำรรวบรวมข้อมูล ควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยนำผลกำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกขั้นตอนข้ำงต้น มำเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และดำเนินกำร
ได้แก่
1) สัมภำษณ์ SMART PEOPLE เพื่อรวบรวมควำมเห็น จำกผู้เชี่ยวชำญที่สำมำรถให้ข้อมูล
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในภำคกำรเกษตร เศรษฐกิจ สังคม
กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
2) ประชุม ระดมควำมคิดเห็น ผู้ มี ส่วนเกี่ ยวข้องในหน่วยงำนของ สคบ. เพื่อรวบรวม
ควำมเห็นต่อกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ฯ ซึ่งกำรดำเนินกำรขั้นตอนนี้จะได้รับข้อมูลแรงขับเคลื่อน
(Driving Force) ภำพจำลองอนำคตที่บูรณำกำร (Scenario Planning) และประเด็นยุทธศำสตร์
1.3.3 สรุปแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ
1) จั ด ท ำ (ร่ ำง) แผนปฏิ บั ติ ก ำรดิ จิ ทั ล ฯ โดยน ำข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ำกกำรศึ ก ษำวิ เครำะห์
สถำนภำพปัจจุบัน / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกำรระดมควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรดำเนินกำรข้ำงต้น และ
กำร สังเครำะห์ ได้เป็นแนวทำงของ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ
2) เผยแพร่และถ่ำยทอด เป็นกำรให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติก ำรดิจิทั ล ฯ และ
กระจำยวัตถุป ระสงค์ของแผนปฏิบัติก ำรดิจิทั ล ฯ สู่ห น่วยงำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยจัดจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรดำเนินงำน / หรือดำเนินกำรเอง แล้วแต่กรณีและควำมพร้อมของ
หน่วยงำน

ภำพที่ 1-2 แนวคิดกำรดำเนินกำรโครงกำรแบบ OUTSIDE - IN
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1.4 กระบวนกำร
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทั ล ของสำนัก งำนคณะกรรมกำรคุ้ม ครองผู้บริโภค ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยและที่มีควำมต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้ แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ฯ ที่มีควำมยืดหยุ่นต่อกำร
เปลี่ยนแปลง สำมำรถนำไปปฏิบัติได้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ดังรูป
ปัจจัยนำเข้ำ (Input)
แผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์
ของ สคบ. (พ.ศ.2559 - 2562)

กระบวนกำร (Process)

ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย
บทบำท ภำรกิจของ สคบ.

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของ
สคบ.
- แผนยุทธศำสตร์ของประเทศ
ประจำปี 2558
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งขำติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 2559)
- กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12

ร่ำง แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ
สคบ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 2563)

ผลกำรศึกษำวิเครำะห์
โครงสร้ำง ภำรกิจและบทบำท
หน้ำที่ของหน่วยงำนในสังกัด

ศึกษำวิเครำะห์ผลกำร
ดำเนินงำนและนโยบำยด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
สำรวจสถำนะและควำม
จำเป็นผ่ำนแบบสอบถำม
วิเครำะห์และประมวลผล

- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล พ.ศ. 2559 - 2563
- แผนแม่บทเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
สำนักนำยกรัฐมนตรี ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2558 - 2562)

ผลที่ได้รับ
(Output / Outcome)

สถำนะและผลกำร
ดำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค

สัมภำษณ์ SMART
PEOPLE

ยุทธศำสตร์และโครงกำรที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
กำรดิจิทัลฯฯ

ประชุมระดมควำม
คิดเห็น

ร่ำง แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
สคบ. พ.ศ.2560 - 2563

เผยแพร่และถ่ำยทอด
และให้ควำมรู้ด้ำน ICT

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สคบ.
พ.ศ.2560 – 2564 (ฉบับ
สมบูรณ์)

ภำพที่ 1-3 กระบวนกำรดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรดิจิทลั ของสำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 - 2564
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บทที่ 2
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
เมื่อยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการดาเนินชีวิตทั้งการทางาน
ภาครัฐ / การให้บริก ารประชาชน การติดต่อสื่อสารทั่วโลกต่างนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถปรับ ตัวตามบริบ ทที่ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิท ธิภาพมากขึ้น
สามารถให้บริก ารประชาชนได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการดาเนินงาน สิ่งเหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกั บ
แนวโน้มของทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้
2.1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก 1
บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริการจัดการภาครัฐ เพื่อให้
สามารถปรับ ตัวตามบริบ ทที่ เปลี่ยนแปลงอย่างต่ อเนื่อง สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพและ
ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการดาเนินงาน เพิ่มความโปร่งใสมากขึ้น แนวโน้ม
ของทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลกแบ่งเป็น 9 ประการ ดังนี้
2.1.1 การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen)

ภาพที่ 2-1 บูรณาการข้อมูลประชาชน
ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ “ต่างคนต่างทา” นาไปสู่การ
จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แบบแยกส่ ว นและขาดเอกภาพของข้ อ มู ล ประชาชน (Multiple Views of Citizen) โดย
ประชาชนหนึ่งคนอาจมีตัวตนอยู่ในหลายฐานข้อมูลภาครัฐที่กระจัดกระจาย เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้เสียภาษีเงินได้ ทะเบียนผู้ได้รับอนุญ าตขับ ขี่ ทะเบียนผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้มี
อานาจลงนามในทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับงาน
บริการภาครัฐ ในยุคนี้
จึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลประชาชนจากฐานข้อมูล จากหลายหน่วยงาน มีประโยชน์ในหลายอย่าง ดังนี้
1) สามารถกาหนดนโยบายที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การให้เงินช่วยเหลือที่
เหมาะสมกับความจาเป็นรายบุคคล
1 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย
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2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยลดขั้นตอนการขอข้อมูลและการตรวจเอกสารที่
ซ้าซ้อน เช่น ลดการขอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ / อนุญาตจานวนมาก ทั้งที่เอกสารเหล่านั้นเป็น
เอกสารที่ออกโดยภาครัฐ แต่ขาดการบูรณาการข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน
3) สามารถเพิ่มความโปร่งใสในการทางานและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
เช่น การใช้ระบบติดตามความคืบหน้าของขั้นตอนการอนุมัติ / อนุญาต ทาให้ผู้รับบริการทราบถึงระยะเวลาที่
ควรพิจารณาแล้วเสร็จและสามารถติดตามสถานะการดาเนินงานได้
กรณี ตั วอย่ างที่ ป ระสบความส าเร็จ ของการบู ร ณาการข้อมู ล ประชาชนให้ เป็ นภาพเดีย ว ได้แ ก่
ระบบอัลทินน์ (Altinn) ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นระบบสาหรับทาธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
ได้บูรณาการข้อมูลประชาชนเพื่อลดขั้นตอนการติดต่อราชการของกว่า 450 งานบริการ ใน 41 หน่วยงาน เช่น
พลเมืองนอร์เวย์ไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้ อีกต่อไป เนื่องจากภาครัฐมีข้อมูลเพียงพอที่จะคานวณภาษีรายบุ คคล
และแสดงเพียงจานวนที่ต้องจ่ายเพิ่ม / ได้รับคืนในแต่ละปีเท่านั้น (Automatic Tax Filing)
2.1.2 การให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience)
ในยุคที่การให้บริการประชาชนมีความซับซ้อนมากขึ้น ตามเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปใน
ยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร ต้ อ งการท างานแบบบู ร ณาการข้ า มสายงาน ( agenda-based
government) ภาครั ฐ ทั่ ว โลกจึ ง มี แ นวคิ ด ออกแบบบริ ก ารที่ เฉพาะเจาะจงรายบุ ค คล (Personalized
Customer Experience) โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมู ลผู้รับบริก ารเพื่อให้ส ามารถให้บ ริการได้อย่างถูก ต้อง
เหมาะสมและตรงตามความต้องการรายบุคคล
กรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จของการให้บ ริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล
ได้แก่ พอร์ทั ลการท่อ งเที่ยว Incredible India ของประเทศอินเดีย ซึ่ง เป็นระบบที่พลิกโฉมการให้บริการ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถตัดสินใจวางแผนการเดินทางได้ เนื่องจากได้รับข้อมูล
ปริม าณมากเกิ นไปแต่ไม่ อ าจมั่ น ใจได้ว่าข้อมู ล นั้ นถูก ต้องหรือไม่ กระทรวงการท่ องเที่ ยวอิ นเดียจึง ได้น า
เทคโนโลยีมายกระดับการให้บ ริการข้อมูล เพื่อนาเสนอแผนการท่องเที่ยวที่ เฉพาะเจาะจงรายบุคคลให้แก่
นักท่ องเที่ยวตามความสนใจ ระยะเวลา งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การท า
ธุรกรรมออนไลน์ เช่น จองตั๋วโดยสารและที่พัก นวัตกรรมนี้ท าให้พอร์ทั ลการท่องเที่ ยว Incredible India
ได้รับรางวัล World Travel Award สาขา Best Campaign of the Year ในปี 2552 และได้รับ การยอมรับ
ในระดับสากลให้เป็นเว็บไซต์การท่องเที่ยวของภาครัฐที่ดีที่สุดในโลก
2.1.3 การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management)
ลัก ษณะการบริก ารแบบแยกส่วน ที่ ผ่านมาภาครัฐทั่ วโลกได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่ อ
ให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยเริ่มจากจัดตั้งศูนย์ป ฏิบัติก ารที่ มีเจ้าหน้าที่
ประจาจากหลายหน่วยงานคอยให้บริการ แต่เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีที่จากัดจึงยังไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในระยะต่อมาได้มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ
ภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ทาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น และประชาชนก็
ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น
กรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จของการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ได้แก่
ระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ (Online Business Licensing Service : OBLS) ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์กลางที่อานวยความสะดวกด้านการขอใบอนุญาตออนไลน์จากทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้อง โดย
ประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงานเดียวผ่านศูนย์ปฏิบัติงานหรือเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมู ล
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ภาครัฐเชื่อมต่อ กั นทั้ ง หมด แทนการติดต่อทุ ก หน่วยงานด้วยตนเอง ท าให้ ลดขั้นตอนการเตรียม ยื่นและ
ตรวจสอบเอกสาร ลดระยะเวลาในการขอรับบริการ อีกทั้งยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงาน
2.1.4 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลือ่ นที่ (Internet of Things & Mobility)

ภาพที่ 2-2 การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า 2 เท่า จาก
1,100 ล้านเครื่องในปี พ.ศ. 2555 เป็น 2,600 ล้านเครื่องในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 เท่า
ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในอนาคตการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Internet of Things) จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก โดยคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 อุปกรณ์กว่า 50,000 ล้านชิ้นจะถูกเชื่อมต่อกัน หรือโดยเฉลี่ยแล้ว
มนุษย์หนึ่งคนจะมีอุปกรณ์มากถึง 6.5 ชิ้นที่เชื่อมต่อกัน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกัน
แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของมนุษย์ตลอดเวลา เช่น ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยที่ประมวลผลบน
พื้นฐานของข้อมูลจากเครื่องวัดระดับน้า ความเร็วของการไหล และความชื้นของบรรยากาศ ทาให้สามารถแจ้ง
เตือนล่วงหน้าโดยอัตโนมัติก่อนเกิดภัย
กรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จของการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ โครงการ Safe
City ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกที่บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจร
ปิดทั้ ง หมดไปยัง ศูนย์บัญ ชาการ และนาเครื่องมื อวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเชิงลึก (Video Analytics) มา
ประเมินสถานการณ์เสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ (Push Notification) เช่น วิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว
เพื่อตรวจจับวัตถุแปลกปลอมที่ถูกทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือส่งสัญญาณเมื่อมีผู้บุกรุกเข้าไปในบริเวณต้องห้าม
และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้ดาเนินการได้ทันท่วงที
2.1.5 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics)
ข้อ มู ล ส่ วนมากยั ง ไม่ มี ร ะบบในการจั ด เก็ บ (Unstructured) หรือ ถูก จั ดเก็ บ ในลั ก ษณะ
ฐานข้อมูลดิบ (Database) ทาให้ไม่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดระเบียบฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความ
หลากหลายให้เป็นระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้สามารถเข้าใจข้อมูลอย่าง
ลึกซึ้งและนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดผลในที่สุด
กรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก ได้แก่ ระบบบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor Market: IVLM) ของ
ประเทศเยอรมั น โดยที่ ผ่านมาเยอรมันประสบปัญ หาอัตราการว่างงานสูงเนื่องจากทั กษะของแรงงานไม่
สอดคล้องกั บ ความต้อ งการของตลาด ภาครัฐจึงได้พัฒ นาระบบ IVLM ขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริห ารจัดการ
ตลาดแรงงานของประเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมูลตาแหน่งงานจากกว่า 700 หน่วยงาน ทั้งภายในเยอรมันและใน
ทวีปยุโรป รวมทั้งนาข้อมูลตลาดแรงงานจากภาคส่วนอื่น ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อยกระดับการจัดหางานแบบ
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ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนผู้ว่างงาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงาน ส่งผลให้
อัตราการว่างงานและระยะเวลาที่ใช้ในการหางานของประชาชนเยอรมันลดลงมาก
2.1.6 การใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared Services)
ที่ผ่านมาได้ดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ “ต่างคนต่างทา” ไม่ได้มี
การบูรณาการกันเท่ าที่ควร ท าให้มีต้นทุนสูง เมื่อมีแนวคิดในการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared
Services) เช่น บริก ารโครงสร้างพื้ นฐานด้านคอมพิ วเตอร์ (IaaS) บริก ารด้านซอฟต์แวร์ (SaaS) บริก าร
แพลตฟอร์ม (PaaS) และบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตที่ให้
หน่วยงานต่างๆ ใช้ทรัพยากรร่วมกันและสามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลา เป็นต้น
กรณีตัวอย่างที่ป ระสบความสาเร็จ ของการใช้บ ริก ารทางเทคโนโลยีร่วมกัน ได้แก่ ระบบ
SingPass และ CorpPass ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง เป็นระบบกลางส าหรับ บริห ารจัดการสิท ธิ จากเดิม ที่
ประชาชนผู้มี ความประสงค์ใช้บ ริ ก ารออนไลน์ของภาครัฐจะต้องยืนยันตัวตนใหม่ ทุ ก ครั้งเมื่ อต้องการท า
ธุรกรรมของแต่ละหน่วยงาน แต่เมื่อมีระบบ SingPass และ CorpPass ประชาชนสามารถบริหารจัดการสิทธิ
ผ่านบั ญ ชีอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ก ลาง (Single Electronic User Account) ด้วยการพิสู จ น์ตั วตนเพีย งครั้ง เดีย ว
(Single Sign-On) ผ่านเลขประจาตัวประชาชน จึงได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
2.1.7 การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอานวยความสะดวก (Rebalancing between
Security & Facilitation)
เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า ก้าวไกล หากไม่สามารถสร้างสมดุลได้ก็อาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อประเทศ เช่น ในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ถ้าเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากเกินไปก็จะทาให้
นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันหากเจ้าหน้าที่เข้มงวดน้อยเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอานวยความสะดวก จึงเป็น
ประเด็นท้าทายที่ภาครัฐทั่วโลกกาลังหันมาให้ความสาคัญ
กรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จของการสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอานวย
ความสะดวก ได้แก่ โปรแกรม Automated Passport Control ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ เปิดโอกาสให้
ผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางสหรัฐ แคนนาดา และประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลด
ขั้นตอนการพิ สูจน์ตัวตนเมื่อเดินทางข้ามแดน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยให้
ผู้โดยสารสแกนหนังสือเดินทาง ถ่ายรูป และตอบคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเที่ยวบิน ผ่านช่องทาง
อัตโนมัติพิเศษ โดยปัจจุบันได้ติดตั้งจุดให้บริการที่ 36 สนามบินหลัก และสามารถรองรับได้ถึง 9 ภาษา
2.1.8 การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation)
การยกระดับสู่รัฐบาลดิจทิ ัลในระยะถัดไปจาเป็นต้องอาศัยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Outcome-driven Transformation) กล่าวคือ มี การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร
(End-to-End Transformation) ทั้ ง ในด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (People) ขั้ น ตอนการท างาน (Process)
เทคโนโลยี (Technology) และกฏระเบี ย บ (Regulation) นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นการ
เปลี่ย นแปลงได้อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ จึง ได้น าแนวคิ ดโครงการน าร่อ งเพื่ อขยายผล (Pilot & Scale) มา
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน โดยจัดทาโครงการนาร่องในหน่วยงานที่มีความพร้อมสูงและในงานบริการภาครัฐ
ที่มีผลกระทบสูง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่นี้ เปิดโอกาสให้ประเทศที่ยังต้องดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงสามารถ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด (Leapfrog) โดยเรียนรู้จากตัวอย่างประสบการณ์ของกรณีศึกษาที่ได้มีการทดลองใน
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รูปแบบต่างๆ จนเกิดความชัดเจน และเลือกนารูปแบบที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน Aadhaa ของประเทศอินเดีย ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์
ของพลเมืองได้ถึง 200 ล้านคนต่อปี เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อต้องการติดต่อภาครัฐ ให้เป็นรากฐานการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อยอดในด้านอื่นๆ เช่น การให้เงินช่วยเหลือรายบุคคลในรูปแบบ electronic payment เป็นต้น
2.1.9 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)
การยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสาเร็จเป็นภารกิจที่สาคัญการทางานของภาครัฐยัง
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จากหลายภาคส่วนเป็นจานวนมาก ทาให้การบูรณาการและการ
ประสานประโยชน์เป็นเรื่องที่ท้า ทาย ซึ่งมีความสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่าง
แท้จริง ส่งผลให้ภาครัฐสามารถดาเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ แม้จะมีการเปลี่ยน
ผ่านยุคสมัยทางการเมืองก็ตาม
กรณีตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทั ลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้เริ่ม วางรากฐานโครงการเชิงดิจิทั ลในปี พ.ศ. 2539 และได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั ถึงแม้จะมีการเปลีย่ นแปลงผูน้ าประเทศหลายครั้ง แต่ภาครัฐก็ยังสามารถ
ดาเนินงานได้ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากผู้นาทุกคนที่ก้าวขึ้นมา
อยู่ในตาแหน่ง ส่งผลให้ดัชนี EGDI (e-Government Development Index) ของเกาหลีใต้ไต่ขึ้นจากอันดับ
13 ในปี พ.ศ. 2546 มาเป็นอันดับ 1 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และยังคงรักษาอันดับสูงสุดมาจนถึงปีสารวจล่าสุด
2.2. ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ
แผนปฏิบัติการดิจิตอล ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560-2564 ได้ศึกษาและ
วิเคราะห์แผนและนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดทิศทางและแผนการดาเนินงานด้านดิจิทัล
ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระดับของหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- แผนพัฒนาดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ( 20 ปี )
- แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
- แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)
- แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับ การพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน
1.4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีการทางานเชิงบูรณาการ
1.6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
2 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th
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1.7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
2) เป้าหมายรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
2.1) คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยทีส่ มบูรณ์
2.2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิ จฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมกลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทั ลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ป ระกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ที่เข้ม แข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริก าร มี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมู ลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี
และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบริการ
2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
2.5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
2.6) มี ร ะบบบริห ารจั ด การภาครั ฐที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ทั น สมั ย โปร่ง ใส ตรวจสอบได้
กระจายอานาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่ มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญ หาคอร์รัป ชั่นลดลง และการบริหารจัดการองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอั น ดั บ ความง่า ยในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศดี ขึ้ น การใช้ จ่ ายภาครั ฐ และระบบงบประมาณมี
ประสิท ธิภาพสูง ฐานภาษีก ว้างขึ้น และดัชนีก ารรับ รู้ก ารทุ จ ริต ดีขึ้น รวมถึง มี บุค ลากรภาครัฐที่ มี ความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางพัฒนา
(1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
(2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทกุ ภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงิน
การคลัง ด้านสุขภาพ
(6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมกับสังคมสูงวัย
(7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
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แนวทางพัฒนา
(1) เพิ่ ม โอกาสให้กั บ กลุ่ม เป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่ มี รายได้ต่าสุดให้
สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
(2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่
มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง
(3) เสริม สร้างศักยภาพชุมชน การพัฒ นาเศรษฐกิ จชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
3.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางพัฒนา
(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
(2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
3.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
แนวทางการพัฒนา
(1) การรัก ษาฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ส ร้ างสมดุ ล ของการอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นธรรม
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน
(3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
(7) พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการและกลไกแก้ ไขปั ญ หาความขั ด แย้ง ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคั่งและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
(1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรับมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับ มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจ
อธิปไตยและ สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
(5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่าง แผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
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3.6) ยุท ธศาสตร์ที่ 6 ยุท ธศาสตร์ก ารบริห ารจัด การในภาครัฐ การป้ องกั น การทุ จ ริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลัง ภาครัฐ
(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
3.7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางพัฒนา
(1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
(2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
(3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
(4) การพัฒนาด้านพลังงาน
(5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
(6) การพัฒนาระบบน้าประปา
3.8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
(1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
(2) พัฒนาผูป้ ระกอบการให้เป็นผูป้ ระกอบการทางเทคโนโลยี
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
(1) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
(2) การพัฒนาเมือง
(3) การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
3.10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
(1) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่ สาหรับสินค้าและบริการของไทย
(2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมื ออนุภูมิ ภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิ ภาค
อาเซียน เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
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(3) ผลัก ดัน ให้ เกิ ดการบู ร ณาการแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ เชื่ อมโยงกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นที่
(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒ นาความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านในลัก ษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
(10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
2.2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (20 ปี)
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมดิจิทั ลให้ป ระสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องดาเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากกรอบนโยบาย ICT2020
ที่จ ากเดิม เน้นการส่งเสริม ให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้และใช้เป็น เป็นการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดารงชีวิตทั้งใน
มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่นาไปสู่การใช้ให้เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาเองได้ ตลอดจนสามารถสร้างให้เกิดนวัตกรรม
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล เสนอดังนี้ 4
1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 2561) เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2. มอบหมายให้ ทก. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) รวมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ / หรือรายวาระ
(agenda – based) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ทกุ กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนปฎิบัติการที่จะจัดขึ้น ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการและคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยงาน
4. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติ
การดิ จิ ทั ล ระยะ 3 ปี ของหน่ วยงานแทนการจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเดิ ม และให้ ย กเลิ ก มติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่ างเป็ น ระบบโดยจั ด ท าแผน 3 ปี และปรับ ทุ ก ปี ต ามความเหมาะสม และให้ เสนอแผนของหน่ ว ยงานควบคู่ ไปกั บ การขอ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจาทุกปี
5. มอบหมายให้สานักงบประมาณ สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ การสนับสนุนงบประมาณ
บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการกาหนดตัวชี้วัด รวมทั้งการติดตามประเมินผล
การดาเนิ น งานของหน่ วยงานภาครั ฐ เพื่ อให้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพและเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาดิ จิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิ จและสังคม และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ ทก. เสนอ
สาระสาคัญของแผนฯ มีดังนี้
แผนพั ฒนาดิ จิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม พ.ศ... มีวิ สั ยทั ศน์ คื อ “ปฏิ รูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand” โดยที่ Digital Thailand
หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
แผนพัฒ นารัฐบาลดิ จิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) มี วิสัยทัศน์ คือ “ใน 3 ปี ข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับ สู่การเป็ น
รัฐบาลดิจิ ทัล ที่ มีก ารบู รณาการระหว่า งหน่ว ยงาน มี การดาเนิ น งานแบบอัจ ฉริย ะให้ บ ริก ารโดยมี ประชาชนเป็ นศู นย์ กลางและ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง ” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒ นาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) ยุทธศาสตร์การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ (4) ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

19

ภาพที่ 2-3 ความเชื่อมโยงระหว่างกรอบนโยบาย ICT แผนแม่บท ICT ของประเทศไทยและแผนระดับชาติ
1) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
จากบริบ ทของประเทศไทยในปัจ จุบันที่ ต้องเผชิญ กั บ ประเด็นความท้ าทายในมิติท าง
เทคโนโลยีมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคมอันเนื่องมาจากนวัตกรรมและการแพร่กระจายของเทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล ที่ เ ข้า มามี บ ทบาทส าคั ญ ต่อ การประกอบธุร กิ จ และการดารงชีวิ ตประจ าวัน อย่างหลี ก เลี่ ยงไม่ ได้
การกาหนดกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายจึงมุ่งตอบสนองต่อประเด็นอุบัติใหม่ที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน อาทิ
ซอฟต์แวร์การบริการด้านไอทีและการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นการเข้าถึงข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้างกว่าที่เป็นตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนเชิงนวัตกรรมมุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงอย่างยั่งยืน อันจะนาไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ในระยะยาวต่อไป ด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
2) วิสัยทัศน์
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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3) เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ

ภาพที่ 2-4 เป้าหมาย 10 ปี ดิจิทัลไทยแลนด์
4) ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้อง กับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒ นาดิจิทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จ และสัง คมฉบับนี้ จึงก าหนดภูมิ ทั ศน์ดิจิทัล เพื่อก าหนดทิ ศ
ทางการพัฒนาและ เป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1
Digital Foundation

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั

ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมี
ส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: Full
Transformation
ประเทศไทยก้าวสูก่ าร เป็น Digital
Thailand ที่ขับเคลือ่ นและใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะที่ 4
Global Digital Leadership
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคมอย่างยัง่ ยืน

โ ค ร ง ส ร้ า ง บรอดแบนด์ ถึ ง ทุ ก หมู่ บ้ า นทั่ ว บรอดแบนด์ ร ะบบสายถึ ง ทุ ก บรอดแบนด์ ถึง ทุ ก บ้ า นและรองรั บ การ อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา
พื้นฐาน
ประเทศ เป็ นฐาน ของกิ จ กรรม หมู่บ้าน และเชือ่ มกับ ประเทศใน หลอมรวม และการเชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ
ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ
ภูมิภาคอื่น
เศรษฐกิจ

การท าธุ ร กิ จ ผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล
คล่องตัว และติด อาวุธดิจิทั ล ให้
SMEs วิสาหกิจ ชุม ชน เกษตรกร
ให้มาอยู่บนระบบ online พร้อม
ทั้งวางรากฐาน ให้เกิดการลงทุ น
ในคลัสเตอร์ดิจิทัล

สังคม

ประชาชนทุ ก กลุ่ ม เข้ า ถึ ง บรอด ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัล ประชาชนใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี / เป็นประเทศที่ ไม่ มีความเหลื่อมล้า
แบนด์และบริการพื้ นฐานของรัฐ และเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษา ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
ด้านดิจิทัล และชุมชนใช้ดิจิทัลเพื่อ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
สุ ข ภาพ ข้ อ มู ล และการเรี ย นรู้
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง
ตลอดชีวิตผ่านระบบดิจิทัล
1 ปี 6 เดือน

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขัน
เปลี่ยนมาทาธุรกิจ ด้วยดิจิทลั
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเชื่อมโยงไทย
และข้อมูล digital technology สู่การค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก
startup และคลัสเตอร์ดิจทิ ัลเริม่
มีบทบาทใน ระบบเศรษฐกิจไทย

5 ปี

10 ปี
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุก กิจกรรม
เชื่ อ ม ต่ อ ภ าย ใน แล ะ ระ ห ว่ า ง
ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ล น า
ประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง

20 ปี

ระยะที่ 1
Digital Foundation

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั

ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมี
ส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ

ระยะที่ 3
Digital Thailand II: Full
Transformation
ประเทศไทยก้าวสูก่ าร เป็น Digital
Thailand ที่ขับเคลือ่ นและใช้ประโยชน์
จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะที่ 4
Global Digital Leadership
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคมอย่างยัง่ ยืน

รัฐบาล

หน่วยงานภาครัฐมี ก ารท างานที่ การท างานระหว่ า งภาครั ฐ จะ บริ ก ารรั ฐ เป็ น ดิ จิ ทั ล ที่ ป ระชาชนเป็ น เป็ น ประเทศผู้ น าในภู มิ ภ าคด้ า น
เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการข้ อ มู ล เชื่อมโยงและบู รณาการเหมื อ น ศูนย์กลางเปิดเผยข้อมูลและให้ประชาขน รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการ
หน่วยงาน
เป็นองค์กรเดียว
มีส่วนร่วม
รัฐและบริการประชาชน

ทุนมนุษย์

กาลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะ
ดิจิทัลเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ

สภาพแวดล้อม

รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทั ล ที่ ไทยมี สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ระเบียบที่เป็น เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา
ครอบคลุม และปฏิรูป องค์ก รที่ ทาธุรกรรม มีระบบอานวยความ อุปสรรคต่อการค้า การทาธุรกรรมดิจิทัล ทบทวน กฎระเบี ย บ กติ ก าด้ า น
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน
สะดวกและมีมาตรฐาน
ดิจทิ ัลอย่างต่อเนื่องจริงจัง
1 ปี 6 เดือน

ก าลั ง คนสามารถท างานผ่ า น ประเทศไทยเกิ ด งานคุ ณ ค่ า สู ง และมี เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านกาลังคน
ระบบดิ จิ ทั ล แบบไร้ พ รมแดน กาลังคนที่ มีความเชี่ยวชาญดิจิทั ลเฉพาะ ดิจิทั ล ของภู มิ ภ าคทั้ ง ในรายสาขา
ผู้ เชี่ ย วชาญต่ า งประเทศเข้ ามา ด้านเพียงพอ
และผูเ้ ชี่ยวชาญดิจิทัล
ไทย

5 ปี

10 ปี
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20 ปี

ภาพที่ 2-5 ยุทธศาสตร์ แผนเศรษฐกิจดิจิทลั
5) ยุทธศาสตร์
5.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (available) จ่ายได้ (affordable)
การเพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานดิจทิ ัลให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์
รองรับการเป็น Digital Thailand เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้วยการสร้ างและพั ฒ นา โครงสร้า งพื้ นฐานดิจิ ทั ล ที่ ส าคัญ ซึ่ ง ประกอบด้วย โครงสร้ างพื้ น ฐานด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ การแพร่ภาพกระจายเสียง ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาด
เพียงพอ ครอบคลุม ทุก พื้ นที่ และสามารถให้บริ การ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ การติดต่อสื่อสาร
การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อ มู ลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ และการบริก ารภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งทาง เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต
ส าหรับ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 นี้ จะสร้างให้ เกิ ดโครงสร้างพื้ นฐานดิ จิทั ล ที่ ทั นสมั ย
ประชาชนทุกคนสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้า ถึงบริการจะสามารถทาได้ทุ กที่ ทุก เวลา
อย่างมีคุณภาพ โดยเทคโนโลยีที่ใช้ ความเร็วที่รองรับความต้องการ และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้อง
ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการอีก ต่อไป ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะ
กลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างแท้ จริง เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้าประปา ที่สามารถรองรับการ
เชื่อมต่อกับทุกสรรพสิ่ง
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เป้าหมายของยุทธศาสตร์
(1) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของไทยมีคุณภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ
ทุกหมู่บ้าน ทุกเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจทุกโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และศูนย์
ดิจิทัลชุมชน
(2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่กิน 2% ของรายได้และประชาชาติต่อหัว
(3) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว
(4) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างประเทศ
(5) โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์ และกระจายวิท ยุระบบดิจิทั ล
ครอบคลุมทั่วประเทศ
แผนงาน มาตรการ
(1) พั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ให้ครอบคลุม ทั่ วประเทศมี
ความทันสมัยมีเสถียรภาพ ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน
(2) ผลั ก ดั น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น หนึ่ ง ในศูน ย์ก ลางการเชื่ อ มต่ อ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาคอาเซียนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทั้ง
การเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลสาหรับภูมิภาคและเป็นทีต่ ั้งสาหรับผูป้ ระกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก
(3) จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลื่นความถี่
และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ
การแพร่ภาพกระจายเสียงรวมถึงการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการ
ใช้งานในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ
(4) ปรับ รั ฐวิส าหกิ จ โทรคมนาคมให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละ
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยอาศัย เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ ดาเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว
ภายใต้การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจาเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศสาหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับและพัฒ นาขีดความสามารถในการ แข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจ
และอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
(1) นานวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในภาคผลิต
ภาคบริการในทุกอุตสาหกรรม
(2) สนับสนุนให้ SMEs ไทยทัง้ ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ เข้าถึงเทคโนโลยีดจิ ิทลั สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก
(3) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นาอุตสาหกรรมดิจิทลั ของภูมิภาค
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มาตรการ
(1) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของภาคธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า ง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการ
ทาธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า
(2) เร่ ง สร้ า งธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (digital technology startup)
เพื่อให้เป็นฟันเฟืองสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
(3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์
(4) เพิ่ ม โอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุม ชนผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยดาเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
5.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยดิจิทัล
การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่
ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน
พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและ
แปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นให้อยู่ในรูปแบบดิจิ ทัลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยง่ายและสะดวก โดยประชาชนมีความรู้เท่าทัน ข้อมูลข่าวสาร
และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
(1) ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุม่ ผู้อยูอ่ าศัยในพื้นที่ห่างไกล ผูส้ ูงอายุ
และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
(2) ประชาชนร้อยละ 76 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลอย่างสร้างสรรค์ภายใน 5 ปี
(3) ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุขและบริการสาธารณะ
ผ่านระบบดิจทิ ลั
มาตรการ
(1) สร้างโอกาสและความเท่ าเที ยมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
(2) พั ฒ นาศัก ยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล ให้ เกิ ด
ประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่
เปิดกว้างและเสรี
(3) สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม
(4) เพิ่ ม โอกาสการได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานของนั ก เรี ย นและ
ประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(5) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง
และเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
5.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมี
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แบบแผนและเป็นระบบ จนพัฒนาสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือ
บริก ารสาธารณะจะอยู่ในรูป แบบดิจิทั ล ที่ ขับ เคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บ ริก าร
(citizen driven) ซึ่งประชาชนทุ กคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่ มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และ
ภาษา และในระยะต่อไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบาลสามารถหลอมรวมการ
ทางานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อานวยความสะดวกในการสร้าง
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน ตามหลักการออกแบบที่ เป็นสากล
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบ้านเมือง
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
(1) บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการ
ทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและแม่นยา
(2) มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่
บูรณาการไม่ซ้าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ให้ ป ระชาชนเข้ าถึ ง ข้ อ มู ล ภาครัฐ ได้ ส ะดวกและเหมาะสม เพื่ อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรการ
(1) จัด ให้ มี บ ริก ารอัจ ฉริ ยะ (smart service) ที่ ขับ เคลื่ อ นโดยความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven)
(2) ปรั บ เปลี่ ย นการท างานภาครั ฐ ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
(3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการทางานของรัฐ (open government) เพื่อนาไปสู่การเป็น Digital Thailand
(4) พัฒ นาแพลตฟอร์ม บริการพื้นฐานภาครัฐ (government service
platform) เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาแอปพลิเ คชั่น หรือ บริ ก ารรูป แบบใหม่ ที่ เป็ น บริก ารพื้ น ฐานของทุ ก
หน่วยงานภาครัฐ
5.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การพัฒนากาลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยทางานให้มี
ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
(1) บุคลากรวัยทางานทุกสาขามีความรู้และทักษะดิจทิ ัล
(2) บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจทิ ัล
(3) เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
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มาตรการ
(1) พั ฒ นาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทั ลให้แก่ บุคลากรในตลาดแรงงาน
ทั้งบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนในทุ กสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยทางาน และ
วัยเกษียณให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ
เพื่อนาไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์
(2) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นที่ ร องรั บ
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน
(3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การสร้างพลังขับเคลื่อนประเทศแบบบูรณาการสู่ความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทั ล หมายถึง การอาศัยมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติก า ที่ มี ป ระสิท ธิภาพทั นสมั ยและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจน
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยการสร้าง ความเชื่อมั่น และการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในทุ กภาคส่ วน เพื่ อก่ อ ให้เกิ ดการอ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิท ธิภาพในการประกอบ
กิจ กรรมที่ เกี่ ยวข้องต่างๆ พร้อ มกับ สร้างแนวทางขับ เคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อรองรับ การเติบ โตของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
(1) มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล
(2) มี ม าตรฐานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น สากล เพื่ อ รองรั บ การเชื่ อ มโยงและใช้
ประโยชน์ในการทาธุรกรรม
(3) ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ
มาตรการ
(1) จั ด ให้ มี ร ะบบนิ เ วศน์ ที่ เ หมาะสมในการสร้ างความได้ เปรี ย บใน
การยกระดับความสามารถในการดาเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการกาหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกา ให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและ
สังคม (เช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558) ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการดาเนินการต่างๆ
(2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม
(3) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทาธุรกรรมออนไลน์
2.2.3 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
“ใน 3 ปีข้ างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับ สู่ก ารเป็ นรัฐบาลดิจิทั ล ที่ มี ก ารบู รณาการ
ระหว่างหน่วยงาน มีการดาเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขั บเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง”
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การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยู่บน
พื้นฐานขององค์ประกอบหลักสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)
การดาเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizencentric Services) แ ล ะ ก ารส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ก ารขั บ เคลื่ อ น ไป สู่ ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล ง ( Driven
Transformation)

ภาพที่ 2-6 วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
1) องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูลไปจนถึงการดาเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการบูรณาการข้อมูลจะทาให้ภาครัฐไทยเห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์ (Single
View of Citizen) ในขณะที่การบูรณาการการดาเนินงานจะทาให้ภาครัฐไทยตระหนักถึงความต้องการทาง
เทคโนโลยีที่ คล้ ายคลึ ง กั น ในแต่ล ะหน่วยงาน จึ ง สามารถลดความซ้าซ้อ นทั้ ง ในด้านของงบประมาณ
ระยะเวลาและการดูแลรักษาระบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาดและจากการใช้
บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน อันจะนาไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว
องค์ ป ระกอบที่ 2 การดาเนิ นงานแบบอัจ ฉริย ะ (Smart Operations) คือ การน า
เทคโนโลยี และอุ ป กรณ์ ดิ จิทั ล มาสนั บ สนุ น การปฏิ บัติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ ภ าครั ฐไทย เพื่ อให้ ส ามารถ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยา รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์
(Internet of Things) ต่างๆ อย่างทั่วถึง ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถสือ่ สารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เป็นปัจจุบัน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ส่งผลให้ภาครัฐไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
ปริม าณมาก และเมื่ อ นาระบบการจัดการข้อมู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมู ล
ประกอบกั บ น าเครื่อ งมื อ วิเคราะห์ ข้อ มู ล เชิง ลึ ก (Analytics) มาช่วยท าความเข้าใจข้อ มู ล อย่างลึ ก ซึ้ ง
ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมให้คาแนะนาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ก็จะนาไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบ
เชิงรุกได้มากยิ่งขึ้น
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องค์ ป ระกอบที่ 3 การให้ บ ริก ารโดยมี ป ระชาชนเป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Citizen-centric
Services) คื อ การยกระดับ งานบริ ก ารภาครั ฐ ให้ มี ก ารออกแบบประสบการณ์ และด าเนิ น การแบบ
เฉพาะเจาะจงตามความต้องการรายบุคคล เพื่อสามารถให้บ ริก ารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสิท ธิที่
ประชาชนรายบุคคลพึงจะได้รับ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลล้วนมีความซับซ้อนมากขึ้น ภาครัฐไทยจึงจาเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่าง
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอานวยความสะดวก โดยกาหนดระดับการ
รักษาความปลอดภัยและระดับความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของ
งานบริการ ประเภทของงานบริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ
องค์ประกอบที่ 4 การสนับ สนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven
Transformation) คือ การวางแนวทางการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์
(People) ขั้นตอนการทางาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้ง
มีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการกากับดูแล ที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้นา
ระดับประเทศที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริง จึงส่งผลให้ภาครัฐสามารถดาเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ

ภาพที่ 2-7 ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
2) ยุทธศาสตร์
2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนาไปสู่การยกระดับการให้บริการภาครัฐ
ที่ ส ะดวก รวดเร็ว และตรงกั บ ความต้อ งการของผู้รับ บริก ารรายบุคคลยิ่ง ขึ้น ภายใต้ม าตรฐานความ
ปลอดภัยระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเข้าใจประชาชน ตั้งแต่การเผยแพร่
ข้อมู ลให้ประชาชนทราบถึง งานบริก ารภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับบริก ารได้ตามสิท ธิ
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จนถึงการทาความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อนาไปสู่การแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม ที่มีโครงสร้างการทางานและบุคลากรคอยรองรับตลอดการทางาน ผ่าน 6 มาตรการหลักดังนี้
มาตรการที่ 1: การบู ร ณาการข้ อ มู ล ผ่า นระบบเชื่อ มโยงข้อ มู ล กลาง มี ก าร
เชื่อมโยงข้อมู ลระหว่างหน่วยงานภาครั ฐผ่านระบบกลางโดยใช้เลข 13 หลัก เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล
มาตรการที่ 2: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง ใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับ
บริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (single electronic user account)
เมื่อทาธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้ 1 account ได้กับทุกบริการและทุกหน่วยงาน
มาตรการที่ 3: การให้ทุ กข้อมู ลงานบริก ารผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการรายบุคคล และสามารถเลือกดูข้อมูลตามลาดับประสบการณ์หรือตามประเภทงานบริการ รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างงานบริการเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันได้
มาตรการที่ 4: การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก
ประชาชนสามารถดาเนินการร้องเรียนทุกเรื่องผ่านจุดเดียว โดยภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องร้องเรียน
จากทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพยายามเข้าใจอุปสรรคปัญหา
และความต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง
มาตรการที่ 5: โครงสร้ า งพื้ น ฐานการให้ บ ริก ารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บู ร ณาการ
โครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล
มาตรการที่ 6: ยกระดั บ ศั ก ยภาพบุ คลากรภาครัฐ สร้ างการมี ส่ วนร่ วมและ
ส่งเสริมให้บุคคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยให้ความช่วยเหลื อที่ เหมาะสมและตรงกั บความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้ งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของตลาด ผ่าน 2 มาตรการหลักดังต่อไปนี้
มาตรการที่ 7: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก บู รณาการ
ข้อมูลประชาชนจากทุ กหน่วยงาน เพื่อให้สามารถกาหนดสิทธิรายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ( One
Citizen One Social Record) และสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ หรือ
ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบลงทะเบียนเคลื่อนที่ (Mobile Registration) โดยประชาชน
สามารถรับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ผ่านบัตรในลักษณะบัตรเดบิตที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐ
มาตรการที่ 8: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร บูรณาการฐานข้อมูล
ตลาดแรงงานและจัดหาความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ ณ จุดเดียว รวมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นสูง (Data Analytics) ช่วยในการจับคู่งาน ให้คาปรึกษาด้านอาชีพ แนะนาหลักสูตรการฝึกอบรมและ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการทางาน รวมทั้งปรับสมดุลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการณ์
แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานล่วงหน้า
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2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ น าระบ บ เท คโน โล ยี ส ารสนเท ศภาครั ฐ เพื่ อยก ระดั บ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่การเพิ่ม ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการดารงชีวิตและมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด การยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อรักษามาตรฐานให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโดยสร้าง
ปัจ จั ยแวดล้อ มให้ เอื้ อ ต่ อ การด าเนิ นธุร กิ จ ในทุ ก ขั้น ตอนและเพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข่ง ขัน ของ
ผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้จะนาไปสู่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยประกอบไปด้วย 6 มาตรการหลักดังต่อไปนี้
มาตรการที่ 9: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคลผ่านการบูรณาการ บูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนามาวิเคราะห์ เพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่เกษตรกรผ่านช่องทางที่
เหมาะสม และให้บริการที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก
มาตรการที่ 10: การบูรณาการด้านการท่องเทีย่ วแบบครบวงจร บูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ ให้ บ ริก ารนั ก ท่ องเที่ ยวในเชิง รุก ทั้ ง บริก ารด้ านข้อมู ล และด้านการ
ขออนุมัติอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ขั้นตอนพิจารณา วางแผน เตรียมการ จัดซื้อ เดินทางจนถึง
ประเมินผลการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร
มาตรการที่ 11: การบู ร ณาการงานบริ ก ารด้ า นการลงทุ น ข้ า มหน่ ว ยงาน
ผู้ป ระกอบการสามารถติดต่อ ขอใบอนุมั ติอนุญ าตผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ ต้องยื่นเอกสารซ้าซ้อน
เนื่องจากระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การดาเนินการขอใบอนุมัติอนุญาต
เกี่ยวกับการลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรการที่ 12: การบูรณาการการนาเข้าส่งออกแบบครบวงจร ผู้ประกอบการ
สามารถยื่นคาขออนุญาตนาเข้าส่งออกทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ ณ จุดเดียว
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว
มาตรการที่ 13: การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
บูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพือ่ ให้ข้อมูลแก่ผปู้ ระกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ณ จุดเดียว
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคล รวมทั้งมีร ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ผู้ประกอบการใช้บริการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐได้โดยอัตโนมัติ
มาตรการที่ 14: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร บูรณาการ
และวิเคราะห์ข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อลงทะเบียนและคานวณภาษีให้ผู้เสียภาษี โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือ
ยื่นเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว รวมทั้งระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษีหรือควรถูกตรวจสอบภาษี
2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในการรักษาความปลอดภัย จากทั้งภัยภายใน ภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไข
สถานการณ์ม าเป็นการป้อ งกัน รวมถึงการแก้ ไขสถานการณ์ในภาวะวิก ฤต ให้สามารถความช่วยเหลือ
แก่ ผู้ป ระสบภัยและฟื้ นฟู พื้ นที่ป ระสบภัยให้กลับ คืนสู่สภาวะปกติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผ่าน 4
มาตรการหลักดังต่อไปนี้
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มาตรการที่ 15: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก โดยใช้เครื่องมื อ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มีศูนย์บัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการทางานของ
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time
และแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการป้องกันในเชิงรุก
มาตรการที่ 16: การประเมิ นความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจ น์
ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ มีระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้านานขึ้น รวมทั้งขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์สามารถพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทาง
อัตโนมัติ และชาวต่างชาติอื่นๆ สามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล
มาตรการที่ 17: การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ มุ่งเน้นการแชร์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้า หรือ
ข้อมูลดิบ จากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็ บข้อมูล โดยคานึงถึงแหล่งที่มาของข้อมู ล
คุณภาพของข้อมูลที่ทาการจัดเก็บ และมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถนาไปเชื่อมโยงและ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 18: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการใน
ภาวะวิกฤต บูรณาการข้อมูลเพื่อให้ศูนย์บัญชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการติดตามและบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ข้อมูลที่ตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วย
บรรเทาภัย
3) กรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน

ภาพที่ 2-8 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ปี ของมาตรการที่สาคัญเป็นลาดับที่ 1
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ภาพที่ 2-9 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ปีของมาตรการที่สาคัญเป็นลาดับที่ 2

ภาพที่ 2-10 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะ 3 ปีของมาตรการที่สาคัญเป็นลาดับที่ 3
4) ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั ในประเทศไทย
จากการศึกษาวิเคราะห์ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ทีม่ ีขอบเขต
กว้าง ความซับซ้อนสูง และมีผเู้ กี่ยวข้องจานวนมาก พบว่ามีปัจจัยสู่ความสาเร็จหลัก 5 ประการ
4.1) การเตรียมความพร้อมด้านกาลังคน (Citizen Competence) จาเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมคนทุกคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในเชิง
การเพิ่ ม ศัก ยภาพของคนให้ส ามารถรับ มื อ การเปลี่ยนแปลง และการสร้างความเข้าใจให้ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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4.2) ผู้นาบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) มีผู้บริหารที่เข้าใจและให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาและคอยให้การสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการดาเนินงานเชิงบูรณา
การที่ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
4.3) แผนการดาเนินงานที่ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan) มีแผนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนขับเคลื่อนได้จริง โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้อง ทั้ งด้านการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและชี้วัดความส าเร็จ และการมอบหมายบุคลากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4) มีการติดตามการดาเนินโครงการอย่างจริงจัง (Continuous Monitoring) มีการ
ติดตามการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการให้
เกิดผลตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ รวมถึงการผลักดันมาตรการเร่งด่วน (Quick Wins) ให้มีผลเป็น
รูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงการ
4.5) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (Key Focus and Message) มีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม โดยให้ทุก ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการและมีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดาเนินงานตลอดทั้งโครงการรวมถึงลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.4 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผูบ้ ริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคได้ ริ เ ริ่ ม และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด แผนแม่ บ ท
การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ โดยเน้น
การบูรณาการทุ กหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพขององค์กร และภาคี
เครือข่ายการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้ บริโภค สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคีเ ครือข่ายผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้อ งให้ส ามารถดาเนิน งานคุ้ม ครองผู้บ ริโภคได้ อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ ต่อมา
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่
1 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้ มครองผู้บริโภค
แห่ง ชาติ ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) มี เป้ าหมายเพื่อให้เกิ ด แนวทางการบูร ณาการงานคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความต่อเนื่อง มั่นคง และ
ยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม อันจะส่งผลให้การดาเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในประเทศ
ไทยต่อไป
1) วิสัยทัศน์
“บูรณาการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของทุกภาคส่วน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิด
ความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน”
2) เป้าหมาย
2.1) เพื่อให้เกิดการบูรณาการการคุ้มครองผูบ้ ริโภคทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน
2.2) เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
3) พันธกิจ
3.1) พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันอันตรายจากสินค้าและ
บริการที่ไม่ปลอดภัย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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3.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนนาข้อมูลไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
3.3) พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ และการสื่ อ สารข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ถูก ต้ อ ง ผ่ า นช่ อ งทางที่
หลากหลายสู่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค
3.4) ส่งเสริม การรวมกลุ่ม และพัฒ นาศักยภาพองค์กรผู้บ ริโภค และภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค
3.5) ส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการประสานความร่วมมื อ
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
4) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
4.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทางการดาเนินงาน พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม กากับดูแลสินค้าและ
บริการให้มีความปลอดภัย พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชยและเยียวยาความ
เสียหายให้กับผู้บริโภค พัฒนานโยบาย และปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พัฒ นามาตรการสนับสนุน และการบังคับ ใช้ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
กลยุท ธ์ 1 พั ฒ นาระบบการป้องกั น ควบคุม ก ากั บดูแลสินค้าและบริการให้มี
ความปลอดภัย
กลยุทธ์ 2 พั ฒ นาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย และ
เยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภค
กลยุทธ์ 3 พัฒนานโยบาย และปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และกฎหมายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ 4 พัฒ นามาตรการสนับ สนุน และการบังคับ ใช้ต่าง ๆ ในการส่งเสริม
การบริโภคอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
4.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทางการดาเนินงาน พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการร้องเรียน
และสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค และพัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การดาเนินงานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค
กลยุ ท ธ์ 1 พั ฒ นาระบบรวบรวม และเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การร้ อ งเรี ย น และ
สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค
กลยุทธ์ 2 พัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของผู้บริโภค
4.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทางการดาเนิ นงาน เสริม สร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้ม ครองผู้บ ริโภคให้
สอดคล้องกับสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย การติดตาม
ตรวจสอบและสนับสนุนการทางานของสื่อและเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภคในการบริโภคอย่างยั่งยืน
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กลยุท ธ์ 1 เสริม สร้างองค์ ค วามรู้ด้ านการคุ้ ม ครองผู้ บ ริโภคให้ ส อดคล้ องกั บ
สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ 2 การให้ความรู้ผ่านช่องทาง และวิธีการที่หลากหลาย
กลยุทธ์ 3 การติดตามตรวจสอบ และสนับสนุนการทางานของสื่อ
กลยุทธ์ 4 เสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภค ในการบริโภคอย่างยั่งยืน
4.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทางการดาเนินงาน การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒ นา
ศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ 1 การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ 2 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
4.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค
แนวทางการดาเนินงาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
กลยุท ธ์ 1 การส่งเสริม และสนับ สนุนให้ทุ ก ภาคส่วนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุม่ ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ภาครัฐ และ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอย่างยัง่ ยืน
2.2.5 แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2559 - 2562
(ฉบับ ปรับ ปรุง พ.ศ. 2560) คือ ทิศทางการดาเนินงานคุ้มครองผู้บ ริโภค โดยมุ่ งเน้นให้ก ารคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคในประเทศไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในบริบทของการคุ้มครองผู้บริโภค
1) วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรกลางในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคของชาติในระดับสากล
2) พันธกิจ
2.1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส เพือ่ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูบ้ ริโภค
2.2) พัฒนากฎหมาย และนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
2.3) สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2.4) เผยแพร่ความรูเ้ พื่อสร้างจิตสานึกให้ผบู้ ริโภครูจ้ ักปกป้อง และรักษาสิทธิของตนเอง
3) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผบู้ ริโภค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
4) เป้าประสงค์หลกั (Goals)
4.1) กลไกการป้องกันและคุ้มครองผู้บ ริโภคในระดับ ท้อ งถิ่น ระดับ จังหวดั ระดับ
ภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ มีประสิทธิภาพ
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4.2) ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ
4.3) ผู้ประกอบธุรกิจดาเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
4.4) กฎหมายมีความทันสมัย
4.5) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภค และตระหนักต่อการปกป้องสิทธิ
ของตนเองในฐานะผู้บริโภค
4.6) เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค
4.7) กลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผล
4.8) องค์กรมีการบริหาร และการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
4.9) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์
5) ค่านิยม (Value) “เสมอภาค สุจริต ใฝ่รู้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามัคค”ี
5.1) เสมอภาค (Fairness)
คานิยาม : บริการประชาชนดว้ ยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติ
ชอบด้วยเหตผุ ล ทาให้ผู้รับบริการได้รบั ผลสัมฤทธิ์อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งที่ถูกที่ควร
องค์ประกอบ : เท่าเทียมกัน ยุติธรรม เป็นธรรม
5.2) สุจริต (Integrity)
คานิยาม : ประพฤติดี ประพฤติชอบ ทั้งกาย วาจาใจ ซื่อสัตย์มั่นคงต่อ ความดี
และความถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและตนเอง องค์ประกอบ : ซื่อสัตย์ หนักแน่น โปร่งใส
5.3) ใฝ่รู้ (Eager to Learn)
คานิยาม : การคน้ ควา้ สอบถาม ติดตามทุก สิ่ง ที่ค วรรู้ อยากรู้ และศึกษาให ้
ถอ่ งแท้ เพ ื่อ นามาประยุกตพ์ ฒ
ั นาตนเองและงานที่รับ ผิดชอบ นาหน่วยงานไปสู่องค์ก รแห ่งการเรียนรู้
องค์ประกอบ : ขยัน ค้นคว้า พัฒนาตัวเอง ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
5.4) มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
คานิยาม : ปฏิบัติงานใหส้ ำเรจ็ ลุล่วง ใหป้ ระชาชนและผู้รบั บริการได้รบั ความ
คุ้มครองตามจุดหมาย หรือพันธกจิ ที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรม องค์ประกอบ :
รับผิดชอบ บริการรวดเร็ว ทุ่มเท ยืนหยัด
5.5) สามัคคี (Unity)
คานิยาม : รวมพลัง ความคิด การกระทา เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อประโยชน์ของ สคบ. องค์ประกอบ : มีน้าใจ ร่วมแรงร่วมใจเคารพให้เกียรติรักและศรัธาในองค์กร
6) ยุทธศาสตร์
6.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
เป้าหมายของยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
ระดับภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันอันตรายจากสินค้าและ
บริการที่ไม่ปลอดภัย การเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย และเยียวยาความเสียหาย รวมทั้ง
ปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กลยุทธ์ การพัฒนากลไกตรวจสอบสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย
เป้ าหมายของกลยุท ธ์ มี ก ลไกตรวจสอบสิน ค้าและบริ ก ารที่อ าจไม่ป ลอดภัย ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและดาเนินคดีตามกฎหมายได้ตามเป้าหมาย
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กลยุทธ์ 2 การพัฒนากลไกการทดสอบ พิสูจนส์ ินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย
เป้าหมายของกลยุทธ์ มีกลไกทดสอบ พ ิสูจน์สนิ ค้าและบรกิ ารทีม่ ีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบ พสิ ูจน์
สินค้าและบรกิ ารได้ตามเป้าหมาย พรอ้ มทั้งพ ฒ
ั นาองค์ความรู้หรอื นวัตกรรมเพื่อใช้ในการปอ้ งกนั แกไ้ ข
ปญ
ั หา รวมถึงการสง่ เสรมิ การคุ้มครองผู้บริโภค
ตัวชี้วัด จานวนสินค้าและบริการที่ทดสอบ พิสูจน์ และเผยแพร่สู่สาธารณะ
กลยุทธ์ 3 การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาและเยียวยาให้มีประสิทธิภาพ
เป้ า หมายของกลยุ ท ธ์ มี ก ลไกการแก้ ไขปั ญ หาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคได้ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในปี
ปัจจุบัน
6.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์
เป้าหมายของยุท ธศาสตร์ พัฒ นากฎหมายคุ้ม ครองผู้บ ริโภคในระดับ ท้ องถิ่น
ระดับ จัง หวัด ระดับ ภาค ระดับ ประเทศ และระหว่างประเทศให้มีความครอบคลุม และมีประสิทธิภาพเกิด
ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
กลยุทธ์ 1 มีแผนพัฒนากฎหมายของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(4 ปี) และรายปี
เป้าหมายของกลยุท ธ์ เพ ื่อ ให ้ก ารทบทวน ปรับ ปร งุ แก ไ้ ข ยกเล ิก กฎหมาย
คุ้มครองผูบ้ รโิ ภคมีการดำเนินการอยา่ งต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
6.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมายของยุท ธศาสตร์ มีเป้าหมายเพื่อ สร้ างความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือข่าย และช่องทางการสื่อสารต่างๆ สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการสร้างความตระหนักใน
การคุ้มครองผู้สิทธิผู้บริโภค โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผลักดันงานด้านการเตือนภัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ และบูรณาการร่วมกับประเทศต่างๆ เพื่อให้การเตือนภัยมีความเข้มแข็ง
เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ 1 การพัฒนารูปแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมายของกลยุท ธ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ และกลุ่ม เป้าหมาย เช่น ในกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นัก ศึกษา คนท างาน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ เป็นต้น
ตัวชี้วัด จานวนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
6.4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
มี เป้ า หมายเพ ื่อ พ ฒั นาระบบงานในองค์ ก ร ให ส้ ามารถสนองตอบต่ อ ภารกิ จ ของ
องค์กรได้อยา่ งมีประสิท ธภิ าพและประสิทธผิ ล และสามารถผลกั ดันนโยบายของการดำเนินการคุ้มครอง
ผู้บ ริโ ภคให้เป ็นไปตามเป ้ า หมายของแผนพ ั ฒ นาการเศรษฐกิจ และส ั ง คมแห่ ง ชาติ นโยบายของ
รัฐ บาล และนโยบายของคณะกรรมการคุ้ม ครองผู ้บ รโิ ภค รวมถึง การพ ฒ
ั นาบ คุ ลากร โดยย ดึ หลั ก
สมรรถนะ (Competency) และพฒ
ั นา ขีดความสามารถ (Capability) เพื่อ ให้บคุ ลากรเป ็นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ดี และ
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ระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ได้ อ ย่ างมีประสทิ ธิภาพ ก้าวทนั การเปลี่ยนแปลง สามารถพฒ
ั นา
งานในหน า้ ที่ อ ยา่ งตอ่ เนื่อ ง สม่ าเสมอ เพ ื่อ ให ้ ห น ว่ ยงานมี ขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิ บัติงาน
ในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ์สากล
กลยุทธ์ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าหมายเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับประเทศ
และสามารถบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน โดยมีระบบการทางาน
แบบเชื่อมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม (Gate Way Integration) โดยมีสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินงานการคุ้มครองผูบ้ ริโภค พัฒนาระบบ ICT ในการบูรณาการ
การทางาน โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ พยากรณ์ความ
น่าจะเป็น เพื่อใช้ในการวางแผนทั้งในด้านของ Prevention และ Protection
ตัวชี้วัด ร้อยละ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนงาน และการจัดการความรู้
เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานภายในให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อนของ
การท างาน เพื่ อให้มี ผ ลการดาเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นกระบวนการทำงานมี ความโปร่งใสและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ ผู้รับ บริก าร และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการกาหนดเป็นคู่มื อมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ซึ่งคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดทาขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทางานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน มีระบบการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน
การเพิ่มทักษะของตนซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด จานวนกระบวนงาน / คู่มือการทางาน / องค์ความรู้ ที่ได้รับการพัฒนา
และถ่ายทอดสู่สาธารณะ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดาเนิน งาน
ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ และได้ผลสัมฤทธิ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุ กระดับ มี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จในของแผนพัฒนาทรัพยากร
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บทที่ 3
บทวิเคราะห์สถานภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1 โครงสร้างสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / กรอบอัตรากาลัง / บุคลากร
3.1.1 โครงสร้าง

ภาพที่ 3-1 โครงสร้างสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
3.1.2 กรอบอัตรากาลัง (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560)
ข้าราชการ
กรอบ 154 อัตรา บรรจุ 134 อัตรา
พนักงานราชการ กรอบ 130 อัตรา บรรจุ 109 อัตรา
ลูกจ้างประจา กรอบ 2 อัตรา บรรจุ 2 อัตรา
บุคลากรหน่วยงานในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
(ข้าราชการ 3 คน / พนักงานราชการ 2 คน)
2) กลุ่มตรวจสอบภายใน
(ข้าราชการ 2 คน / พนักงานราชการ 1 คน)
3) สานักงานเลขานุการกรม
(ข้าราชการ 17 คน / พนักงานราชการ 19 คน)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
- ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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- ส่วนการเงินและบัญชี
- ส่วนพัสดุ
- ส่วนบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์
4) สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
(ข้าราชการ 18 คน / พนักงานราชการ 6 คน)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ส่วนวิชาการ วางแผน และติดตามประเมินผล
- ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน
- ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ
- ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) กองกฎหมายและคดี
(ข้าราชการ 23 คน / พนักงานราชการ 14 คน)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ส่วนกฎหมาย
- ส่วนคดี
- ส่วนบังคับคดี
6) กองคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านโฆษณา
(ข้าราชการ 14 คน / พนักงานราชการ 11 คน)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายควบคุม
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา
7) กองคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านฉลาก
(ข้าราชการ 14 คน / พนักงานราชการ 16 คน)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายควบคุม
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
- ฝ่ายเฝ้าระวังและพิสจู น์สินค้าและบริการ
8) กองคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านสัญญา
(ข้าราชการ 12 คน / พนักงานราชการ 20 คน)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายควบคุม
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์
9) กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
(ข้าราชการ 10 คน / พนักงานราชการ 11 คน)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผูบ้ ริโภค
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10) กองคุ้มครองผูบ้ ริโภคแบบขายตรงและตลาดแบบตรง
(ข้าราชการ 9 คน / พนักงานราชการ -)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายรับจดทะเบียนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสอดส่องการการประกอบธุรกิจ
11) สานักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผูบ้ ริโภคจังหวัด
(ข้าราชการ 9 คน / พนักงานราชการ 9 คน)
- ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผูบ้ ริโภคจังหวัด 1
- ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผูบ้ ริโภคจังหวัด 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรอบโครงสร้างใหม่)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
4
เจ้าพนักงานธุรการ
อาวุโส
1

- เจ้าพนักงาน
ธุรการ ปฏิบัติงาน
หรือ ชานาญงาน
2
- เจ้าพนักงาน
ธุรการ 1

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชานาญพิเศษ
1
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ หรือ
ชานาญการ 2
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 1
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 1

กลุ่ม
ระบบงาน
6
สารสนเทศ
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
1
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ หรือ
ชานาญการ 3
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 2

กลุ่มพัฒนาการ
บริหารข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค 5
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
1

กลุ่มระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 5
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
1

- นักสืบสวนสอบสวน
ปฏิบัติการ หรือ
ชานาญการ 2
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ หรือ
ชานาญการ 1
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 1

- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ หรือ
ชานาญการ 2
- เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ หรือ
ชานาญงาน 1
- เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1

ภาพที่ 3-2 แสดงกรอบโครงสร้างใหม่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.1.3 วิเคราะห์ปจั จัยด้านบุคลากร
1) บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคบ. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้แต่ยังขาดความรอบรู้ในเชิงลึก
และมีโครงสร้างอัตรากาลังน้อยกว่าปริมาณงานที่มีอยู่ประกอบกับอัตรากาลังของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บางส่วนมิ ใช่นั กวิชาการคอมพิ วเตอร์จึงไม่ ได้มี พื้นฐานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงแต่เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ทางานและการฝึกอบรมเพิ่มเติม ดังนั้นจึงควร
- ให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเติบโตของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ให้ มี ก ารพั ฒ นาบุ คลากรให้มี ค วามรู้ความชานาญพิ เศษเพิ่ ม เติม เพื่อรองรับ
ระบบงานในปัจจุบันและในอนาคต
2) บุคลากรทั่วไปในสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
บุคลากรทั่วไปใน สคบ. โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่สนใจและใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ทางาน แต่ยังมีบางส่วน ที่ ไม่ได้ให้ความสาคัญ และขาดความตระหนักในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับปรุงงานให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น ยังไม่มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาความล่าช้าของการดาเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ มาจากการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องนามาซึ่งการได้ข้อเท็จจริงมาประกอบเรื่อง
และสามารถทาได้รวดเร็วขึ้น
- บุคลากรไม่ยินยอมใช้ระบบสารสนเทศ
- บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่สนใจการอบรม กลไกต่าง ๆ
- บุคลากรขาดวินัย ต่อการจัดเก็บข้อมูล ไม่เห็นความสาคัญ
บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต้องให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรให้มีความรู้
3) การรับรู้เข้าใจบทบาทความรับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศ ให้มีการสนับสนุนการสร้าง
ทักษะและทัศนคติที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก
4) จัดให้มีผู้ชานาญการภายนอกมาร่วมปฏิบัติการในบางโครงการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
ทักษะความรู้ให้กั บบุคลากรของ สคบ. เป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้มี
ความเข้าใจ เตรียมการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
3.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
ปัญหาการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมทัง้ องค์กร ผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความสาคัญมาก
ต่อการจัดเก็บ ข้อมูลเป็นระบบ ยังไม่มีการประเมินความคุ้มค่าในการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ยังไม่ มี
แผนสารอง ไม่ได้นาเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐมาใช้ปรับปรุงองค์กร ด้านบริหารจัดการข้อมูล ให้ทันสมัย
ถูกต้อง 100% ขั้นตอนการดาเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความล่าช้า นโยบายด้าน ความ
ปลอดภัย (Security) ยังไม่มีการกาหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและการประกาศใช้ และยังไม่ครบถ้วนตาม
นโยบายสากล
สคบ.จึงต้อ งมี แผนงานอนาคต ซึ่งผู้บ ริห ารระดับ สูงได้ ให้ความส าคัญ ต่อการเจริญ เติบ โตทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ที่จะใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร
โดยเห็น ควรให้มี ก ารปรับ ปรุงโครงสร้างองค์ก รของ สคบ. ยกระดับ ความส าคัญ ของหน่วยงานที่ ดูแ ล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บ ริห ารเห็นความสาคัญ ในการวางแผนและพัฒ นาระบบสารสนเทศ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย สถานการณ์โลกปัจจุบัน
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3.2.1 วิเคราะห์ปจั จัยด้านงบประมาณ
ที่ผ่านมา งบประมาณด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ สคบ. ได้รับ จานวนที่เพียงพอ ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน ภารกิ จพอสมควร แต่มาตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ที่กาหนด ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมาจาก การเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามความ
จาเป็น ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นชอบและ ต้องหาแนวทาง
หรือวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณที่ เหมาะสมสาหรับการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับ สนุ น และรองรับ ภารกิ จ ต่าง ๆ ได้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและท าให้ ก ารด าเนิ นการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
3.2.2 วิเคราะห์ปจั จัยด้านสถานที่
ส่ วนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สคบ. มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู่ ที่ ศู น ย์ ร าชการ ท าให้ ง่ ายต่ อ การ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่อยู่ใน
พื้ น ที่ มี ค วามเสี่ ยงสูง ด้ว ยโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในช่ วงที่ มี ก ารจราจรติ ด ขั ดและจากการอยู่ร่ วมกั น ของ
หลากหลายองค์กรภายใต้อาคารใหญ่เดียวกันหากเกิดเหตุไม่ปลอดภัยกับส่วนงานอื่นก็อาจส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของ สคบ. ได้ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้า ปะปา ไฟฟ้า อาคาร และอื่น ๆ ใช้ท รัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ปัจจัยในด้านความเสี่ยงของระบบเครือข่าย ไม่สามารถเลือก ต้องใช้ตามที่ อาคาร
Provide ไว้ให้ บางครั้งช้า / หรือมีข้อจากัดในการใช้งานได้ ไฟฟ้าของอาคารก็มีส่วนสาคัญ
3.3 วิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
บุคลากรภายใน
สคบ. มี พั นธกิ จ ในการสร้างเครือข่ายผู้บ ริโภคและประสานความร่วมมื อระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึง ต้องมี ก ารจัดเก็ บ ข้อมู ล ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บ ริโภคและ
กฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองผูบ้ ริโภคดังนั้น สคบ. จึงจาเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและทันสมัยจานวน
มากเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ
3.3.1 วิเคราะห์ปจั จัยด้านอุปกรณ์ ฮาร์แวร์ / ซอฟแวร์
1) สคบ.มีซอฟแวร์ถูกลิขสิทธิ์
2) สัดส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการใช้งานมีปริมาณเพียงพอสนับสนุนต่อการบริการ
ประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว
3) ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์สารองระหว่างรอการซ่อมแซมเนือ่ งจากมีงบประมาณจากัดใน
การดูแล บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3.3.2 วิเคราะห์ปจั จัยด้านข้อมูล
สคบ. จาเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแล ข้อมูลทีจ่ ัดเก็บในระบบนั้นยังไม่มรี ะบบการสารองข้อมูลที่ดี
พอและในบางส่วนเช่นระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มาจากช่องทางต่าง ๆ อาจมีความซับซ้อนและไม่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ ที่เกี่ยวข้องได้สาหรับ
การสารองข้อมูลของบุคลากรนั้นยังให้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
จากการศึกษาการดาเนินการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของ สคบ. พบว่ายังมีปัญหาในส่วนของ
การกาหนดมาตรฐานข้อมูลอยู่ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญ หาในการบรูณาการระหว่างระบบงานต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องดังนั้น สคบ. จึงควรกาหนดมาตรการหรือ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและกาหนดมาตรฐานข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดตลอดจน
45

แนวทางการดาเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีช่ ัดเจนรวมทั้งต้องมีมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของข้อมูลตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
3.4 วิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบงานสารสนเทศ
สคบ. มีระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการทางาน หลากหลายระบบ แต่เมื่อวิเคราะห์การใช้งานให้
เกิดประสิทธิภาพ ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจากัด ด้านปริมาณเจ้าหน้าที่ ไม่
เพียงพอ หรือ ละเลยไม่อยากใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบ ดังนี้

ภาพที่ 3-3 ระบบสารสนเทศของ สคบ.
จะเห็นว่า ปัจจุบันนี้ สคบ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้งานอยู่ เช่น
มีระบบสารสนเทศด้านโปรแกรมประยุกต์ที่ หน่วยงานได้พัฒ นาเพื่อ ใช้สนับ สนุนการท างานหลากหลาย
ระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัย
สาคัญ คืองบประมาณที่ไ ด้รับจั ดสรรในแต่ล ะปี จะกระทบกับ การดาเนินการโครงการด้าน ICT ของ
หน่วยงานโดยตรง ทั้ง นี้ สคบ.ต้อ งมีก ารกาหนดแผนงานให้สอดคล้องกั บ แผนงานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกั น
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
3.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ (ฉบับที่ 2) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (พ.ศ. 2556 – 2559)
3.5.1 วิสัยทัศน์ (VISION)
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร และ
พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการคุม้ ครองผู้บริโภคของชาติและระดับสากล
3.5.2 พันธกิจ (MISSION)
1) จัดทาระบบกลางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อบูรณาการงานด้านการคุม้ ครอง
ผู้บริโภคทั้งระดับชาติและระดับสากล
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2) พัฒนาฐานข้อมูลระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อการใช้ข้อมูล
ร่วมกันแบบบูรณาการทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
3) พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการทางานตาม
ภารกิจหลักขององค์กร
4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.5.3 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อดาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์
1) สามารถสืบค้นข้อมูลของสินค้าและบริการ
2) สามารถสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการ
3) มีการจัดการข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นกระบวนการและสามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้จริง
4) สามารถตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
5) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า / บริการ ผูป้ ระกอบการและตรวจสอบติดตาม
เรื่องราวร้องทุกข์ได้
6) ระบบต่าง ๆ สามารถรองรับการทางานได้อย่างน้อย 2 ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเชื่อมโยงข้อมูลในระดับสากล
แผนงาน / โครงการ
1) โครงการจัดทาระบบข้อมูลกลางของสินค้าและบริการ
2) โครงการจัดทาระบบข้อมูลของผู้ประกอบการ
3) โครงการจัดทาระบบข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์
4) โครงการจัดทาระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
1) จานวนข้อมูลของสินค้าและบริการ (ตามแผน ที่ทาง สคบ. กาหนด)
2) จานวนข้อมูลของผู้ประกอบการ (ตามแผน ทีท่ าง สคบ. กาหนด)
3) จานวนช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์
4) ค่าความพึงพอใจระบบคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
5) ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล เพือ่ เชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการคุ้มครองผูบ้ ริโภคทัง้ ภาครัฐ และประชาชน
เป้าประสงค์
1) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สคบ. โดยมีระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2) มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสือ่ สารที่เป็นมาตรฐาน
3) มีระบบบริหารจัดการแจ้งเตือน (Alert System)
4) มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
5) เป็นศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) เพือ่ เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศมาที่ MOC และ PMOC
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6) หน่วยงานราชการ องค์กร และภาคเอกชน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง สคบ. ได้
โดยผ่านทาง Web Service, statXML หรือ Text File เป็นต้น
7) ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือนได้
8) รองรับการทางานได้อย่างน้อย 2 ภาษา
แผนงาน / โครงการ
1) โครงการจัดทาระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2) โครงการจัดทาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสือ่ สาร
3) โครงการจัดทาระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
1) จานวนหน่วยงานราชการ องค์กร หรือภาคเอกชน ในระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(ตามแผน ที่ทาง สคบ. กาหนด)
2) จานวนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กร
และภาคเอกชน (ตามแผน ที่ทาง สคบ. กาหนด)
3) มีระบบบริหารจัดการแจ้งเตือน (Alert System)
4) ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
5) ค่าความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
ยุท ธศาสตร์ที่ 3 การพั ฒ นาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหาร
จัดการงานภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย
เป้าประสงค์
1) มีก ารบริห ารข้อมู ลกลางในสานัก งานที่เป็นข้อมู ลหลัก น่าเชื่อถือและสามารถนาไป
อ้างอิงได้
2) มีระบบ Hardware, ระบบจัดเก็บข้อมูล , Network และ Security ที่เพียงพอ มั่นคง
และปลอดภัย
3) ลดความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีผ่านระบบเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
4) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ (DR Site)
5) มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
6) การทางานพื้นฐานด้าน IT ภายใน สคบ. มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ
7) การทางานด้านระบบงานต่าง ๆ ทาได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยโดยผ่านทางเว็บท่า
(Web Portal) ภายใน Intranet ขององค์กร
8) มีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงาน / โครงการ
1) โครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในสานักงาน
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
3) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย
4) โครงการระบบสารองข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR Site)
5) โครงการจัดทาระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
6) โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
1) จานวนระบบงานในโครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในสานักงาน
2) จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และจานวนระบบจัดเก็บข้อมูล
3) ค่าความพึงพอใจในเสถียรภาพของระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย
4) จานวนระบบในการสารองข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR Site)
5) ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
6) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การส่ ง เสริม ทั ก ษะการเรีย นรู้ และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากร
ประชาชน และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
เป้าประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเครือข่ายและองค์กร
2) บุคลากรมีทักษะในการเรียนรู้ ทั้งระบบ IT พื้นฐานและระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
งานในองค์กร
3) มีองค์ความรู้หรือหลักสูตร เพื่อศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่ และวัดผล
4) สามารถศึกษาเรียนรู้ และวัดผลได้ด้วยตนเอง
5) เครือ ข่ายคุ้ม ครองผู้บ ริโ ภคมี ความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ห รือหลัก สูตร และ
สามารถนาไปใช้งานได้จริง
6) มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
แผนงาน / โครงการ
1) โครงการบริหารงานเครือข่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ตัวชี้วัดแผนงาน / โครงการ
1) จานวนระบบงานในโครงการบริหารงานเครือข่ายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
2) จานวนบุคลากรที่ผ่านการวัดผล การมีทักษะในการเรียนรู้ ทั้ งระบบ IT พื้นฐานและ
ระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานในองค์กร (ตามแผน ที่ทาง สคบ. กาหนด)
3) จานวนองค์ความรู้หรือหลักสูตร ที่ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (ตามแผนที่ทาง สคบ. กาหนด)
4) จานวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่ลงทะเบียน (ตามแผน ที่ทาง สคบ. กาหนด)
5) ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
สรุปการวิเคราะห์แผนแม่บทฉบับที่ 2 ของ สคบ. (วิเคราะห์จากรายละเอียดข้อเท็จจริงของการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา)
จากแผนแม่ บ ทฉบับ ที่ ผ่านมา มี ทั้ งโครงการที่ ได้ดาเนิ นการตามแผนและโครงการที่ ไม่ ได้
ดาเนิ น การตามแผน เนื่ อ งมาจาก ไม่ ได้ ง บประมาณ ประกอบกั บ เทคโนโลยีแ ละการสื่ อ สารมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รายละเอียดของโครงการไม่ชัดเจน อาจจะทาให้ไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ
ดังนั้ น สคบ. จึงต้ อ งมี ระบบฐานข้อมู ล กลางในการจัดเก็ บ ข้อ มู ล ต่าง ๆ โดยส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแลข้อมูล
3.6 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การดาเนินงานจัดทาแผนพัฒ นาดิจิทัลของ สคบ. ส่วนหนึ่งของการดาเนินการได้จากสัมภาษณ์
สอบถาม ความคิดเห็นจากผู้บริหาร สคบ. ข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายมี ดังนี้
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3.6.1 ผู้บริหารระดับสูง
1) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พลตารวจตรีประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์)
ให้ น าเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ มาใช้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง งานที่ ท า ให้ ต อบสนองต่ อ
ประชาชนให้ได้อย่างแท้จริง การนาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) รองเลขาธิการ (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) และรักษาการกองกฎหมายและคดี
มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. คือ ไม่เป็นระบบ มีการทางาน
เป็นส่วน ๆ ไม่เชื่อ มโยงเป็นเนื้อ เดียวกับ กระบวนการทางาน มีการทางานซ้าซ้อนหลายครั้ง ล้าหลังไม่
ทันสมัยเท่าที่ควร มีความต้องการที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน
- ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการสืบค้นด้วยความรวดเร็ว สะดวก ซึ่งมีทั้งการสืบค้น
ของเจ้าหน้าที่ และการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนั้น จึงอยากให้ใช้ระบบ IT ในทุกกระบวนงาน
- การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของ สคบ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ และผู้บริหาร
สามารถนาข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งต้องใช้กลไกในหลายด้าน ทั้งเรื่องข้อมู ลที่ครบถ้วน ทันสมัย
เรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และมีเครื่องมือ IT สนับสนุนที่รวดเร็ว
- ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ควรมีรายละเอียดในเรื่องของคดีและกฎหมายอยู่ด้วย
ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม ควรให้เกิ ดการเชื่อมโยงข้อมู ลกัน ต้องทาให้มีก ารใช้งาน มี การวิเคราะห์
ประเมิน ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา
3) รองเลขาธิการ (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์)
ความต้องการที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน แผนงาน
โครงการของ ICT ต้องมีการเชื่อมโยงกับภารกิจของ สคบ.ถ่ายทอดมาลงสู่แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
สคบ. เพื่อให้สะท้อนเป้าหมาย ตัวชี้วัดภาพรวมของ สคบ. โดยเน้นโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ทางาน
ได้ตลอดเวลา ความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย
งานทางด้าน IT ต้องสามารถตอบสนองตามภารกิจของ สคบ.ให้ครบถ้วน ทั้งในเรื่อง
การพัฒนากฎหมาย การบังคับกฎหมาย (กระบวนการร้องเรียน ) การให้ความรู้ผู้บริโภค จากช่องทางต่าง ๆ
การสร้างเครือข่าย โดยการประชาสัมพัน ธ์ให้ทุกกลุ่ม เป้าหมาย มี กลยุทธ์ อย่างไรให้
ตอบสนองภารกิจให้ได้มากที่สุด โดยให้ประโยชน์อยู่กับประชาชน
3.6.2 ผู้บริหารสานัก / กอง
1) ผู้อานวยการสานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา)
มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. คือมีระบบเพียงพอ รองรับได้
หลายมิติ แต่ยังขาดการใช้งานอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และใช้งานได้อยู่ตลอด
มีความต้องการที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน อยากให้
มีการวัดการประเมินทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ ในกระบวนงาน ในการร่วมปรับปรุงข้อมูลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
มีคลัง ข้อ มูล ที่ เป็นประโยชน์ ทั้ งในส่วนของผลการดาเนินงาน warning บทความ
Social media เพื่อนาเสนอให้ประชาชนปกป้องสิทธิ์ของตนเองได้
2) เลขานุก ารกรม (นายไพโรจน์ คนึงทรัพย์) และรัก ษาราชการแทนผู้อานวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สคบ. ต้องมีการ
ปรับระบบการทางาน กระบวนการทางานของ 2 ส่วนคือ ในส่วนของสานักเลขานุการกรม ที่ได้จัดตั้ง ส่วน
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บริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์ ขึ้นมาใหม่ให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของ สคบ. ทั้งหมด พร้อมกับกลั่นกรอง
เรื่องร้องเรียนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เฉพาะในกรณีเป็นเรื่องที่ส่งต่อภายนอก และเรื่องที่ส่งต่อจังหวัด
สาหรับ เรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่ ตรงกั บภารกิจงานของหน่วยงานใน สคบ. ส่วนกลางให้ส่งต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบดาเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ให้ผู้รับผิดชอบจัดทา
ข้อมูลไว้ให้พ ร้อ มใช้เสมอว่า ประกอบด้วย ข้อมูลจานวนรายชื่อผู้ได้รับอนุญ าตขายตรง แผนการตลาดผู้
ได้รับอนุญาตฯ
มีความต้องการทีจ่ ะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน ใน 2 ส่วนคือ
ส่วนของระบบการร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ควรจะมี การแจ้งเตือนการหมดอายุความ
ของการร้องเรียน เพื่อเป็นการย้าเตือนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดาเนินการตามระยะเวลา
ส่วนการลงทะเบียนธุรกิจขายตรง ควรจะมีการเชื่อมข้อมูลกับกรมธุรกิจการค้า ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีกฎหมายด้าน e-commerce และ ธุรกิจขายตรง ที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างในรายละเอียด
หากได้มีการเชื่อมโยงข้อมู ลกันจะทาให้การบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
3) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (นายอุฬาร จิ๋วเจริญ)
มี ความคิด เห็ นทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของ สคบ. การติ ดต่ อสื่อ สารในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มีความต้อ งการที่ จ ะนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน การ
ติดต่อร้องเรียนของประชาชนผ่าน internet มีจานวนมากขึ้น และในอนาคตการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
จะต้องใช้ช่องทาง IT มากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของการเจรจาไกลเกลี่ย (ODR) การเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน
4) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (นายดนัย หงสุรพันธ์)
มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. การบริก าร การซ่อมบ ารุง
เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความกระตือรือร้น การเอาใจใส่ และการให้บริการเว็บไซต์ ขาดการปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัย
มีความต้องการที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน อยากให้มี
การปรับปรุงเรื่องการบริการทางด้านสารสนเทศให้มีความต่อเนื่อง
5) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (นางสาวทรงศิริ จุมพล)
ความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. มีระบบติดตามการเฝ้าระวังสินค้า
ที่ ไม่ ป ลอดภัย และมี ก ารสื่อ สารที่ ถู ก ต้ อง รวดเร็ว รวมถึง การให้บ ริก ารดูแ ลระบบคอมพิ วเตอร์ ของ
หน่วยงาน ให้ใช้งานได้ดี
6) กลุ่มตรวจสอบภายใน (สุรีรัตน์ กระตุปัญญา)
ความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ควรจะมี ข้อมู ล ช่องทางการ
สื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ขอให้มีความกระตือรื้อร้นยิ่งขึ้น
ความต้องการที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน ต้องการให้
มีการสื่อสารภายในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น
7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวจรัสศรี ผดุงผล)
มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ข้อมูลในเว็บไซต์ ควรมีความ
ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
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มีความต้องการที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน ต้องการ
ให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการของ สคบ. เพื่อติดตาม / รายงานผลตัวชี้วัดผ่านระบบสารสนเทศ
8) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (นางสุพรรณี ชาติสุข)
- เน้นการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน ลด
ความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
- ข้อมูลในเว็บไซต์ ควรมีความครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย เป็นปัจจุบัน
- ระบบบริ ก ารแก่ ป ระชาชน ที่ เ ป็ น Web Service ตรวจสอบข้ อ มู ล จากหลาย
หน่วยงาน แต่ให้ประชาชน ตรวจสอบจากที่ไหนก็ได้
- บูรณาการ การทางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%
- กาหนดมาตรฐานข้อมูล ชุดข้อมูลสาหรับการบริการ และใช้งานได้ง่าย
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้จัดทาได้นามาสรุป ข้อเสนอแนะของส่วนต่าง ๆ และจาแนก
ตามประเภทความต้องการ และนาไปสู่การจัดทาโครงการ รองรับแผนงานเพื่อดาเนินการ ดังนี้
ประเภทข้อเสนอแนะ
1. Service System ระบบ
เชื่อมโยงแบบบูรณาการ

ข้อเสนอแนะ
รองเลขาธิการ (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง)
- ให้ มี ก ารจัดการข้อร้อ งเรียน ข้อมู ล คดีแ ละกฎหมาย ให้มี ความ
เชื่อมโยงกันทั้งภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองเลขาธิการ (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์)
- งานด้าน IT ต้องตอบสนองภารกิจของ สคบ.ครบถ้วน
- บริการร่วมกับงานอื่น ๆ ในเชิงบูรณาการ
2. การปรับปรุง / บันทึกข้อมูล ผู้อานวยการสานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา)
- ให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ปรับปรุงหน้าจอให้กรอกข้อมูล
ง่ายขึ้น
3. การตรวจสอบ / ค้นหา /
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวจรัสศรี ผดุงผล)
ติดตาม
- ข้อมูลต้องมีการตรวจสอบ มีความถูกต้องและทันสมัย
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ใช้ ผู้อานวยการสานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
งาน IT
(นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา)
- ให้มีการส่งเสริม ให้มีการใช้งานจริงจังและให้เกิดความคุ้มค่า
5.สร้างความเชื่อ มโยงระหว่าง รองเลขาธิการ (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง)
ระบบและรายละเอียดข้อมูล
- ระบบมีการทางานเป็นส่วน ๆ ไม่มีการเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน
- การจัดเก็บข้อมูลมีซ้าซ้อน จัดเก็บหลายครั้ง
- ควรเพิ่มรายละเอียดในเรื่องคดีและกฎหมายให้อยู่ในระบบด้วย
รองเลขาธิการ (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์)
- ให้มีการเชื่อมโยงกับภารกิจของ สคบ.
6.ช่องทางการสื่อสาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน (สุรีรัตน์ กระตุปัญญา)
- ควรมีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้มากขึ้น
ตารางที่ 3-1 : แสดงจาแนกข้อคิดเห็น ข้อเสนอ ผู้บริหารของ สคบ.
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บทที่ 4
วิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดทาแผนพั ฒ นาดิจิทั ล ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 ของ สคบ. มีป ระเด็นการวิเคราะห์ที่
เกี่ ยวข้องด้านข้อมู ลและกระบวนการทางาน ซึ่งเป็นจุดส าคัญ ที่ส่งผลต่อประสิท ธิภาพในการท างาน จึง มี
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่
4.1 การวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล
4.2 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
4.3 การวิเคราะห์สถานภาพเครือข่ายสื่อสาร
4.4 การวิเคราะห์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
4.5 การวิเคราะห์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) และอุปกรณ์ต่อพ่วง
4.6 การวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Computer Security System)
4.7 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคบ.
4.8 บทสรุปการวิเคราะห์ปญ
ั หา อุปสรรค ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล
การดาเนินงานที่ ผ่านมาของ สคบ. มี ป ระเด็นปัญ หาด้านข้อมู ลและกระบวนการทางาน ซึ่งเป็น
จุดอ่อนสาคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน ทั้งในด้านของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งต้องให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ใช้ระบบสารสนเทศที่จดั ทาขึ้น 100% เพื่อรองรับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ เพื่อ
การปรับ เปลี่ยนภาครัฐสู่ก ารเป็นรัฐบาลดิจิทั ล เพื่อปรับ ปรุง การบริก ารให้ส ะดวก รวดเร็วและบูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งข้อมูลและกระบวนการ
จากปัญ หาข้างต้น ดัง นั้น ในการออกแบบระบบสารสนเทศในแผนปฏิบัติก ารดิจิทั ล ของ สคบ.
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการและดาเนินการตามยุทธศาสตร์
- จัดหา / จัดจ้าง / พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงได้ง่าย
- เผยแพร่ / อบรม
- ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ให้มีมาตรฐานข้อมูล เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงระหว่างระบบได้
- จัดวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ทางาน ลดความซ้าซ้อนในการใช้เอกสาร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
ที่ผ่านมา สคบ. ยังไม่เคยจัดความสัมพันธ์ของข้อมูลกับหน่วยงานในการสร้าง ปรับปรุง เรียกใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศที่มี อ ยู่ และระบบสารสนเทศที่ จะพัฒ นาขึ้นมาใหม่ สรุปความสัม พันธ์ของข้อมู ล กั บ
หน่วยงาน ได้ดังตารางที่ 1 - 3 โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในตารางดังนี้
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4.1.1 สถานะของการดาเนินการข้อมูล
C (Create)
หมายถึง สร้างข้อมูล / บันทึกข้อมูล
R (Read)
หมายถึง อ่านข้อมูล / เข้าถึงข้อมูล
U (Update)
หมายถึง แก้ไขปรับปรุงข้อมูล
D (Delete)
หมายถึง ลบข้อมูล
S (Supporter)
หมายถึง หน่วยงานสนับสนุนข้อมูล
O (Owner)
หมายถึง หน่วยงานเจ้าของข้อมูล / หน่วยงานเจ้าของระบบ
A (Administrator) หมายถึง หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลข้อมูล / ผู้ดูแลระบบ
4.1.2 ประเภทของระบบสารสนเทศ
F (Front Office)
หมายถึง ระบบงานหลัก (Core Business) / ระบบงานบริการประชาชน
ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
(Core Business) และระบบสารสนเทศด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และการให้บริการ
B (Back Office)
หมายถึง ระบบงานสนับสนุน
4.1.3 สถานะของระบบ
FO (Finish Online)
หมายถึง ระบบที่ใช้งานอยู่
DO (Developer Online) หมายถึง ระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา
FA (Finish Stand Alone) หมายถึง ระบบพัฒนาแล้วเสร็จและทางานแยกอิสระ
ME (Manual Expect)
หมายถึง ระบบที่ทางานด้วยมือและมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต
E (Expect)
หมายถึง ระบบที่คาดว่าจะพัฒนาในอนาคต
ความสัมพันธ์ดังกล่าวแสดงดังตารางต่อไปนี้
- ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับหน่วยงาน (ปัจจุบัน) แสดงตารางที่ 4.1
- ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับระบบสารสนเทศ (ปัจจุบัน) แสดงตารางที่ 4.2
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับหน่วยงาน (ปัจจุบัน) แสดงตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4-1 : ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับหน่วยงาน
ลาดับ

ข้อมูล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ/ข้อมูลผู้ถูกร้องทุกข์
ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ข้อมูลการตรวจสอบผูป้ ระกอบธุรกิจ
ข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง
ข้อมูลการจดทะเบียนตลาดแบบตรง
ข้อมูลกฎหมาย
ข้อมูลอุทธรณ์ การฟ้องคดีและการบังคับคดี
ข้อมูลการยึดอายัด
ข้อมูลสารบรรณ
ข้อมูลแผนงาน / โครงการ / งบประมาณ
ข้อมูลพัสดุ / ครุภัณฑ์
ข้อมูลประวัติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากร
ข้อมูลฝึกอบรมของบุคลากร
ข้อมูลประวัติเงินเดือนบุคลากร
ข้อมูลส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทะเบียนเครือข่าย
ข้อมูลการลงเวลา, วันลา, บุคลากร
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

กคฆ./ กคฉ./ กคส.
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO
R
R
R
R
R
CRUD
CRU
R
R
R
R
R
R
R
R
R

กคต.
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDOA
CRUDOA
R
R
R
CRUD
CRU
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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กกค.
CRUDO
CRUDO
CRUDO
CRUDO
R
R
CRUDOA
CRUDOA
CRUDOA
CRUD
CRU
R
R
R
R
R
R
R
R
R

หน่วยงาน *
สลก.
สผพ.
CRUDO
R
CRUDO
R
CRUDO
R
CRUDO
R
R
R
R
R

กผป.
CRUDO
CRUDO
CRUDO
R
R
R

กพบ.
R
R
R
R
R
R

กตส.
R
R
R
R
R
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

CRUDO
CRUD
CRUD CRUD CRUD
CRU
CRUDOA CRU
CRU CRU
CRU DOA
R
R
R
R
CRU DOA
R
R
R
R
CRU DOA
R
R
R
R
CRU DOA
R
R
R
R
CRU DOA
R
R
R
R
CRU DOA
R
R
R
R
R
CRUDOA
R
R
R
R
CRU
CRU
CRU CRU
R
CRUR CRUDO CRU CRU

สทส.
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
R
R
R
A
A
A
A

ลาดับ
21
22
23
24

ข้อมูล
ข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ข้อมูลบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลการคุ้มครองผูบ้ ริโภค

กคฆ./ กคฉ./ กคส.
CRUDOA
R
R
R

* หน่วยงานภายใน สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค
กกค. : กองกฎหมายและคดี
สผพ. : สานักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค
กผป. : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กคต. : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

กคต.
R
R
R
R

กคฆ. :
กคฉ. :
กคส. :
กตส. :
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กกค.
R
R
R
R

หน่วยงาน *
สลก.
สผพ.
R
R
R
R
R
R
R
R

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กผป.
R
R
R
R

กพบ.
R
R
R
R

กตส. สทส.
R
R
CRUDO
R CRUDO
R CRUDO

สลก. : สานักงานเลขานุการกรม
สทส. : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กพบ. : กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร

ตารางที่ 4-2 : ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับระบบสารสนเทศ (ปัจจุบัน)
ลาดับ

ข้อมูล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ/ข้อมูลผู้ถูกร้องทุกข์
ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ข้อมูลการตรวจสอบผูป้ ระกอบธุรกิจ
ข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง
ข้อมูลการจดทะเบียนตลาดแบบตรง
ข้อมูลกฎหมาย
ข้อมูลอุทธรณ์ การฟ้องคดีและการบังคับคดี
ข้อมูลการยึดอายัด
ข้อมูลสารบรรณ
ข้อมูลแผนงาน / โครงการ / งบประมาณ
ข้อมูลพัสดุ / ครุภัณฑ์
ข้อมูลประวัติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากร
ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร
ข้อมูลประวัติเงินเดือนบุคลากร
ข้อมูลส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทะเบียนเครือข่าย

ระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภค
F
FO
FO
FO

ระบบสารสนเทศ (ประเภท / สถานะของระบบ)
ระบบตรวจสอบ
ระบบทะเบียนขายตรง ระบบสารบรรณ
ผู้ประกอบธุรกิจ
และตลาดแบบตรง
อิเล็กทรอนิกส์
F
F
B
DO

ระบบทะเบียน
เครือข่าย
B

DO

DO
DO
DO
DO
DO
DO
FO
ME
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ตารางที่ 4-2(ต่อ) : ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับระบบสารสนเทศ (ปัจจุบัน)
ลาดับ
19
20
21
22
23
24

ระบบ
ร้องทุกข์ผู้บริโภค
F
FO

ข้อมูล
ข้อมูลการลงเวลา, วันลา, บุคลากร
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ข้อมูลทะเบียนราษฎร์
ข้อมูลบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลการคุ้มครองผูบ้ ริโภค

ประเภทของระบบสารสนเทศ
F (Front Office)

B (Back Office)

ระบบสารสนเทศ (ประเภท / สถานะของระบบ)
ระบบตรวจสอบ
ระบบทะเบียนขายตรง ระบบสารบรรณ
ผู้ประกอบธุรกิจ
และตลาดแบบตรง
อิเล็กทรอนิกส์
F
F
B

DO
DO

หมายถึง ระบบงานหลัก (Core Business) / ระบบงานบริการประชาชน
ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
(Core Business) และระบบสารสนเทศด้านการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และการให้บริการ
หมายถึง ระบบงานสนับสนุน

สถานะของระบบ
FO (Finish Online)
DO (Developer Online)
FA (Finish Stand Alone)
ME (Manual Expect)
E (Expect)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระบบที่ใช้งานอยู่
ระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบพัฒนาแล้วเสร็จและทางานแยกอิสระ
ระบบที่ทางานด้วยมือและมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต
ระบบที่คาดว่าจะพัฒนาในอนาคต
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ระบบทะเบียน
เครือข่าย
B

ตารางที่ 4-3 : ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับหน่วยงาน (ปัจจุบัน)
ลาดับ

ระบบสารสนเทศ

1
2
3
4
5

ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค
ระบบตรวจสอบผูป้ ระกอบธุรกิจ
ระบบเว็บไซต์ สคบ.
ระบบคลังความรู้ผบู้ ริโภค
ระบบเว็บไซต์เฝ้าระวังและเตือนภัย
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย
ระบบ Call Center 1166
ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผูบ้ ริโภค
แบบบูรณาการ
ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต สคบ.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์
ระบบ e-Meeting และระบบ
บันทึกการลงเวลา
ระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ประเภท สถานนะ
F
F
F
F
F

FO
DO
FA
FA
FA

กคฆ./กคฉ./กคส.
O
O
S
S
S O (กคฉ.)

F
F
F

FO
FA
DO

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S

B
B
B
B

FA
FO
FA
FO

S

S

S

S
S

S
S

S
S

S
O
S
S

B

FA

S

S

S

O

A

B
B

FA
FA

O
O

A
A
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กคต.
O
O
S
S
S

กกค.
S

หน่วยงาน
สลก.
สผพ.
S
S
S
S
S
S

S
S
S

S

กผป.

กพบ.

กตส.

O
O
S

S
S

S
S

S
O

O
S
S

S

S

S

S

S

S

O
S

S
S

S
S

S
S

สทส.
A
A
OA
OA
A
A
A
A
OA
A
A
A

ลาดับ
16
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ระบบสารสนเทศ
ระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสืบทรัพย์
ระบบทะเบียนเครือข่าย
ระบบตรวจสอบผูป้ ระกอบธุรกิจ

ประเภท สถานนะ
B

FA

B
B
F

ME
ME
DO

กคฆ./กคฉ./กคส.

กคต.

กกค.

S
S
O

S
S
O

O
S
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หน่วยงาน
สลก.
สผพ.
O

O
S

กผป.

กพบ.

กตส.

สทส.

A
A
A

4.2 การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
จากข้อมูลที่ได้เก็ บรวบรวม จากปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ข้อมูล ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยนามาจัดประเภทระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการและสนับสนุน
การทางานภายในสรุปดังนี้
ระบบสารสนเทศของส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท คื อ
1) ระบบงานบริก าร (Front Office) 2) ระบบงานสนั บ สนุ น (Back Office) และ 3) ระบบความมั่ น คง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security)

ภาพที่ 4-1 แสดงระบบสารสนเทศของ สคบ.
ประกอบด้วยระบบสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้
4.2.1 ระบบงานบริการ (Front Office)
1) ระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Core Business) ประกอบด้วย
1.1) ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (complain.ocpb.go.th)
คาอธิบายระบบ : ระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุก ข์ ให้กับ ผู้บ ริโภค โดยผู้บ ริโภค
สามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมติดตามสถานะการดาเนินการผ่านระบบได้ด้วยตนเอง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลผู้ร้อง ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ เรื่องร้องทุกข์ (สินค้า / บริการ /
อสังหาริมทรัพย์) ประเภทเรื่อง ประเด็นเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานะการดาเนินการ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กคฆ. กคฉ. กคส. กคต. กกค. สลก. Supporter สผพ.
(สทส.)

61

1.2) ระบบฐานข้อมูลกลางของ สคบ. : DBCenter (dbcenter.ocpb.go.th)
ค าอธิ บ ายระบบ : ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการตรวจสอบผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย ระบบสืบค้นข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ ระบบยื่นตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการขอจดทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง ระบบตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณา ด้านฉลากและ
ด้านสัญญา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูล ผู้ประกอบธุรกิ จ (บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจากัด / ห้างหุ้นส่วน
สามัญ / บุคคลธรรมดา) ข้อมูลสินค้าหรือบริการ โครงสร้างแผนการจ่ายผลตอบแทน คาขอจดทะเบียน ข้อมูล
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กคฆ. กคฉ. กคส. กคต. Supporter สผพ. (สทส.)
2) ระบบสารสนเทศด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้บริการ ประกอบด้วย
2.1) ระบบเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (www.ocpb.go.th)
คาอธิบายระบบ : ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ สคบ.
ข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ ง : ข้ อมู ล องค์ ก ร ข่ าวประชาสัม พั น ธ์ ข่ าวจั ด ซื้ อจั ด จ้ าง กฎหมาย
บริการของ สคบ. มติ คคบ. รายงานผลการดาเนินการ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง : Owner กผป. สผพ. (สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
2.2) ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค : OCPB Knowledge (knowledge.ocpb.go.th)
คาอธิบ ายระบบ : ระบบเผยแพร่ป ระชาสัม พันธ์ข้อมู ล องค์ ความรู้ด้านการคุ้ม ครอง
ผู้บริโภค บทความผู้บริโภค และสื่อมัลติมีเดียด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค บทความผู้บริโภค บล็อกองค์
ความรู้ สื่อมัลติมีเดีย สื่อภาพยนตร์และเสียง คลิปรายการโต๊ะข่าว สคบ.
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง : Owner กผป. สผพ. (สทส.) Supporter หน่ วยงานภายในทุ ก
หน่วยงาน
2.3) ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (www.ocpb.go.th/upvac_web)
ค าอธิ บ ายระบบ : ระบบเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ สิ น ค้ า ที่
ไม่ปลอดภัย
ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง : ข้ อ มู ล ข่ าวประชาสั ม พั น ธ์ บทความ ข้อ มู ล นั ก วิช าการ ข้ อ มู ล
ห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผลการทดสอบสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลเตือนภัยสินค้าอันตราย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กคฉ. (ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย )
Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
2.4) ระบบ Call Center 1166
คาอธิบ ายระบบ : ระบบ Call Center ให้ บ ริ ก ารข้อ มู ล คาปรึก ษาแนะนาด้ านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านทางโทรศัพท์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Agent 9 คน และ Supervisor 1 คน
ข้อ มู ล ที่ เกี่ ยวข้อ ง : ข้อมู ล องค์ก ร ข้อมู ล บริก ารของหน่วยงาน ข้อมู ล ผู้ติดต่อ ข้อมู ล
เรื่องราวร้องทุกข์ ข้อมูลสถานะการดาเนินการของเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กผป. (ศูนย์รับเรื่อง 1166) Supporter สผพ. (สทส.)
2.5) ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ : e-Learning (e-learning.ocpb.go.th)
คาอธิบ ายระบบ : ระบบเผยแพร่สื่อการสอนอิเล็กทรอนิก ส์ ประกอบด้วยหลัก สูตร
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และหลักสูตรการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ. (สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
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2.6) ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ (อยู่ระหว่างทดสอบระบบ)
ค าอธิ บ ายระบบ : ระบบการน าเสนอรายงาน (BI : Business Intelligence) โดย
รวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการดาเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอในรูปที่ สวยงาม ทั นสมั ยและเข้าใจง่าย และเชื่อมโยงงานคุ้มครองผู้บ ริโภค เพื่อการเผยแพร่ข้อมู ล
ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลรายงานผลการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ สคบ. สถิติการรับ เรื่อง
ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภค ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ (สินค้า / บริการ / อสังหาริมทรัพย์) ประเภทเรื่อง
ประเด็นเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานะการดาเนินการ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ. (สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
2.7) แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย:ThaiCas (อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ)
คาอธิบายระบบ : ระบบ Mobile Application เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเตือนภัยสินค้า ที่ไม่ปลอดภัย
ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กคฉ. (ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย )
Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
2.8) ระบบแอปพลิเคชั่นรับเรื่องร้องทุกข์ : CCPA (อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ)
คาอธิบ ายระบบ : ระบบ Mobile Application รั บ เรื่อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ จ ากผู้ บ ริโ ภค
โดยผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมติดตามสถานะการดาเนินการผ่านระบบได้ด้วยตนเอง รองรับ
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลผู้ร้อง ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ เรื่องร้องทุกข์ (สินค้า / บริการ /
อสังหาริมทรัพย์) ประเภทเรื่อง ประเด็นเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานะการดาเนินการ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง : Owner สผพ. (สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
4.2.2 ระบบงานสนับสนุน (Back Office) ประกอบด้วย
1) ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต สคบ. : OCPB Intranet (intranet.ocpb.go.th)
คาอธิบายระบบ : ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร หนังสือเวียน/ประกาศ/ระเบียบ/คาสั่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ.(สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban.ocpb.go.th/ocpb) / ระบบหนังสือเวียนภายใน
สคบ. (saraban.ocpb.go.th/circular)
คาอธิบายระบบ : ระบบรับ - ส่ง หนังสือราชการ และระบบเวียนหนังสือราชการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลหนังสือราชการ ประเภทหนังสือ (ภายนอก / ภายใน) ข้อมูล
การดาเนินการ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก. สผพ. (สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
3) ระบบติดตามและประเมินผล: Monitoring and Evaluation System (mes.ocpb.go.th)
คาอธิบายระบบ : ระบบรายงานการติดตามและการประเมินผล แผนงาน / โครงการ
ประจาปีงบประมาณ การจัดการตัวชี้วัด การจัดการโครงการ / กิจกรรม / แผนปฏิบัติการ และการจัดการงบประมาณ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลแผนงาน ข้อมูลโครงการ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
ข้อมูลตัวชี้วัด ข้อมูลการจัดการโครงการ ข้อมูลการจัดการงบประมาณ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ. Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
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4) ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์: eDocument (edoc.ocpb.go.th)
คาอธิบายระบบ : ระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลเอกสารจัดเก็บของแต่ละหน่วยงานภายใน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ. (สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
5) ระบบ e-Meeting และระบบบันทึกการลงเวลา (ocpb.kpmax.com)
คาอธิบายระบบ : ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ การขออนุมัติการลาออนไลน์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลประเภทการลา ข้อมูลการลาส่วนบุคคล ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก. สผพ. (สทส.) Users หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน
6) ระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (assets.ocpb.go.th)
คาอธิบายระบบ : ระบบทะเบียนพัสดุและสินทรัพย์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ สคบ.
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลทะเบียนพัสดุ ข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์
ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก.
7) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : DPIS
คาอธิบายระบบ : ระบบงานบุคคล โดยสานักงาน ก.พ.
ข้อ มู ลที่ เกี่ ยวข้อ ง : ข้อมู ล บุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ) ข้อมู ล ส่วนบุคคล
ข้อมูลประวัติการทางาน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก.
8) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : GFMIS
คาอธิบายระบบ : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ โดยกระทรวงการคลัง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลการเงินการคลัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก.
9) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สานักงาน : @ocpb.go.th (https://mail.ocpb.go.th/owa)
คาอธิบายระบบ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สานักงาน ด้วย Microsoft Exchange
10) ระบบจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ลางเพื่ อ การสื่ อ สารในภาครั ฐ : เมลกลางภาครั ฐ
@ocpb.mail.go.th (http://ocpb.mail.go.th)
ค าอธิ บ ายระบบ : ระบบเมลกลางภาครั ฐ MailGoThai โดยส านั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
4.2.3 แนวทางปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริการ ระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์
แนวทางการบรูณ าการระบบงานสารสนเทศ ระบบงานฐานข้อมู ล เพื่อการบริก ารและการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มีแนวทางดังนี้
1) นาเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) มาใช้ในการปรับปรุง
โครงสร้างการติดตั้งและบริการระบบงานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่
การทางานในลักษณะหรือการให้บริการผ่านระบบคลาวด์ได้
2) บูรณาการและสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและจัดเก็บฐานข้อมูลของ
ระบบงานต่าง ๆ เพื่ อ จัดท าระบบฐานข้อมู ล กลางของหน่วยงาน (Data Warehouse) ให้มี ม าตรฐานและ
สามารถแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐด้วยกัน เพื่อลด
ความซ้าซ้อ นในการจั ดเก็ บ ข้อ มู ล การเพิ่ม คุณ ภาพของฐานข้อ มู ล ของหน่ วยงานภาครัฐ รวมถึง สามารถ
ให้บริการข้อมูลที่จาเป็นแก่หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ด้วยมาตรฐาน
การให้บริการข้อมูลผ่านบริการ Web Service (XML)
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3) จัดทาระบบการจัดทารายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
(Business Intelligent : BI) โดยการนาข้อมู ล จากฐานข้อมู ล กลางของส านัก งานฯ มาใช้เป็น ข้อมู ล ในการ
วิเคราะห์จัดทารายงานตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4) ปรับ ปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึง การให้บริการระบบงานสารสนเทศและการ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการตรวจสอบ ควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้งาน (Authentication &
Authorization Service) ที่ เป็ น มาตรฐานจากระบบบริ ห ารจัดการส่วนกลางของหน่ วยงาน เช่ น Active
Directory, LDAP เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาไปสู่การทา Single Sign On (SSO) เพื่ออานวยความสะดวกและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
5) พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในรูปแบบของ Service ต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการผ่าน
อุปกรณ์พกพา เช่น Smart Phone ได้ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย (การเข้ารหัสข้อมูลที่ให้บริการ) รวมถึง
การบริการที่เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทางการเงินของงานบริการของหน่วยงาน ให้รองรับการบริการผ่านระบบการ
จ่ายเงินออนไลน์ (e-Payment) ให้แก่ภาคประชาชน หรือหน่วยงานที่ขอรับบริการได้
4.2.4 ด้านระบบงานสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1) จัดทาระบบสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบเครือข่าย (VoIP)
2) จัดทาระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Voice & Video Conference)
3) จัดทาแผนและงบประมาณในการซ่อมบารุงเชิงรักษา (Preventive maintenance) และ
การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชารุด (Corrective Maintenance) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์เครือข่าย และระบบงานสารสนเทศ เพื่อป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อหรือการบริการระหว่างหน่วยงานรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
4) จัดฝึกอบรมแนะนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม่าเสมอ ให้สามารถใช้งานระบบงานสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.3 วิเคราะห์สถานภาพเครือข่ายสื่อสาร
ปัจ จุบันส่วนเทคโนโลยีส ารสนเทศ ของส านัก งานคณะกรรมการคุ้ม ครองผู้บ ริโภค ตั้ง อยู่ที่ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีการจัดทาห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
(Data Center) เพื่อใช้ในการติดตั้งและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบงานสารสนเทศเพื่อ การบริการสาหรับให้บริก ารแก่ เจ้าหน้าที่ ภายในของสานักงานฯ ประชาชน และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ขอรับบริการ โดยมีรายละเอียดของระบบเครือข่าย ดังรูปที่ 4.2
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ภาพที่ 4-2 แสดงแผนผังระบบเครือข่าย สคบ. ปี 2560
4.3.1 ระบบเครือข่ายภายใน
ระบบเครือข่ายภายในมีการติดตั้ง เพื่อให้มีการใช้งานภายในหน่วยงานและใช้กับระบบสารสนเทศ
ภายใน ซึ่งใช้งานเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ สคบ. มีความคล่องตัว เหมาะสมและการใช้งานมี ความรวดเร็วซึ่งมีการ
ติดตั้งผ่าน Link ของบริษัทที่โอที การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในมีการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่าย 2 กลุ่ม โดยแบ่งการทางานได้ ดังนี้
1.1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ส าหรับ เชื่ อ มต่ อ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ าย (Distribution / Server Switch) ซึ่ งท าหน้าที่ เชื่อ มต่อ ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ Access Switch ของหน่วยงาน
ผู้ดูแล บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Access Switch)
และสายสัญญาณ UTP สาหรับเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ทีโอที
จากัด (มหาชน)
4.3.2 ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงภายนอก
ระบบเครือ ข่ายภายนอกของส านัก งานฯ มี ก ารเชื่อมต่อกับ หน่วยงานส านักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยผ่านผู้ให้บ ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP) ของบริษัท ที โอที จากั ด (มหาชน)
และมีก ารเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GIN (Government Information Network) ด้วย เพื่อเป็นการเชื่อมต่อ
เข้ากับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐตามโครงการ แสดงรายละเอียดดังรูปภาพด้านล่าง
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ภาพที่ 4-3 แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกของ สคบ.
การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) มีขนาดความเร็วในการ
ให้บริการที่ 45Mbps (Inter 50%) เป็นเครือข่ายหลักในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของสานัก งานฯ ซึ่งด้วย
ปริมาณความต้องการใช้งานในปัจจุบัน รวมกับในบางครั้งระบบเครือข่ายโดนรบกวนโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น
การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ การโดนโจมตีจากภายนอก การใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น ทาให้ก ารใช้บริก ารอินเทอร์เน็ตของสานักงานฯ มีความล่าช้า หรือติดขัดในบางช่วง จึง
ควรมีการกาหนดนโยบายในการให้บริการ การควบคุมป้องกันการบุกรุกจู่โจมทั้งจากภายในและภายนอกให้
รัดกุมชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการกาหนดแนวทางการใช้งาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ให้บริการทั้งหมดที่สานักงานฯ มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นช่องทางสารองได้
ในกรณีเครือข่ายหลักเกิดข้อขัดข้องขึ้น
4.3.3 แนวทางการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสาร
ด้านการบริห ารจัด การเครือข่ายของส านัก งานฯ ควรมี ก ารบูร ณาการให้ส ามารถรองรับ กั บ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมในการให้บริการ ดังนี้
1) ด้านอุป กรณ์ระบบกระจายสัญ ญาณเครือข่าย ให้มีก ารปรับ ปรุงอุปกรณ์ก ระจายสัญ ญา ณ
เครือข่ายหลัก (Core Switch) และอุปกรณ์เชื่อมต่อหลักให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การรองรับการเชื่อมต่อ
แบบ 10GB รองรับการทางานแบบ HA ได้ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบการเชื่อมต่อให้มีอุปกรณ์แต่ละส่วน
(Segment) 2 ชุ ด โดยมี ก ารท างานในลั ก ษณะ Cluster หรือ HA ได้ รวมถึ ง การออกแบบการเชื่ อ มต่ อ
สายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ให้มีการเชื่อมต่อในลักษณะ Aggregation เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและมีความ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา รองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้
2) ด้านอุ ป กรณ์ รัก ษาความปลอดภัยเครือ ข่าย ให้ มี ก ารปรับ เปลี่ยนหรือ ปรับ ปรุง คุณ สมบั ติ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ (Update Security Signature) ให้สามารถป้องกันรูปแบบการโจมตีหรือ
บุก รุก ในรูป แบบใหม่ ห รือ ที่ มี ก ารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึง การจัดหาอุป กรณ์ ป้องกั นและรัก ษาความ
ปลอดภัยเฉพาะด้านเพิ่ ม เติม ให้เหมาะสมกั บ ระบบงานสารสนเทศที่ มี ก ารให้บ ริก ารของสานัก งานฯ เช่น
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อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (Web Application Firewall : NG-WAP) เพื่อป้องกัน
ระบบงานสารสนเทศ ระบบงานฐานข้อมูลฯ ที่มีการให้บริการผ่าน Web Browser ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
3) ด้านการบริหารจัดการ
3.1) การบริหารจัดการไอพี จัดทาแผนการปรับปรุงหมายเลขไอพีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ภายในสานักงานฯ ให้เป็นหรือรองรับการท างานร่วมกั บเครือข่าย IPv6 ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และมีการ
จัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนินการจัดหาเครื่องมือสาหรับช่วยในการบริหารจัดการ เช่น IPv6 Gateway,
IP Address Management เป็นต้น
3.2) จัดทาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน สาหรับการบริหารจัดการ เฝ้าระวังการทางานของ
ระบบเครือข่าย รวมถึงการจัดทารายงานการใช้งานระบบเครือข่ายเพื่อประกอบการวิเคราะห์ การพัฒ นา
ปรับปรุงระบบของผู้บริหารได้
4) ด้านระบบเครือ ข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มีการวางแผนการบริหารจัดการการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้สามารถทางานในลักษณะ Load Balance Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ตของสานักงานฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบงานสารสนเทศผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น และจัดหาอุปกรณ์หรือระบบในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอินเตอร์เน็ตให้เกิด
ประโยชน์สู งสุด มาบริห ารจัดการและควบคุม การใช้งานของผู้ใช้งานได้ เช่น อุป กรณ์ ป ระเภท Internet
Access Management (IAM) เป็นต้น
5) ด้านการให้ บ ริก ารระบบเครือข่ ายไร้ส าย (Wi-Fi) ให้ มี ก ารบริห ารจัด การผ่ านศู น ย์ก ลาง
(Wireless Controller) และมีการตั้งค่าการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้มีความปลอดภัย ใช้งานได้
ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ที่ต้องการ รวมถึงการจัดทาระบบ Wireless Controller สารองเพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องสาหรับ กรณีที่ตัวหลักเกิดปัญ หาชารุดขัดข้อง เนื่องจากทิศทางการใช้งานระบบเครือข่ายผ่าน
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย (Mobile Device) จะมีปริมาณมากขึ้นต่อไปในอนาคต
4.4 วิเคราะห์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
4.4.1 สภาพเครื่อ งคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ายของส านักงานฯ ในปัจจุบัน มีให้บริการอยู่ 2 รูปแบบ คือ
ในแบบเครื่อ งคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ายที่ เป็น Physical Server (Standalone) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย
เสมือน (Virtual Machine : Virtualize Server) โดยมีการติดตั้งให้บริการอยู่ภายในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
(Data Center)
4.4.2 การคาดการใช้งาน ในอนาคต สคบ. มีแผนที่ขอความร่วมมือและใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์
เสมือนของ Government Cloud Service (G-Cloud) ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ร่วมด้วย
ซึ่งปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการจัดทาแผนในการบูรณาการการจัดสรรทรัพยากรใน
การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทาการ
แปลงระบบงานทีต่ ิดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเดิม (Physical Server) ที่มีอายุการใช้งานมานาน เข้ามา
สู่ร ะบบเครื่อ งคอมพิ วเตอร์แม่ ข่ายเสมื อนส่วนกลาง (Variation Server Farm) เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพการ
ให้บริการและเป็นโครงสร้างการไปสูร่ ะบบคลาวด์ รวมถึงเป็นไปตามแนวนโยบายโครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ
(Government Cloud Service) ได้ด้วย
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนในห้องศูนย์ข้อมูล
กลาง ปัจจุบันมีระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air) 2 ชุด ระบบสารองไฟฟ้าสาหรับจ่าย
และสารองกระแสไฟเมื่อเกิดเหตุขัดข้องด้านกระแสไฟขึ้นจานวน 2 ชุด ระบบดับเพลิงสารเคมีอัตโนมัติ ระบบ
เฝ้าระวังและควบคุมการเข้าออก และมีการเชื่อมต่อกับระบบกาเนิดไฟฟ้าอาคารเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิด
ปัญหาด้านกระแสไฟฟ้าขึ้น
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4.4.3 แนวทางการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
จากข้อมูลข้างต้นระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบที่มีความสาคัญ ในการเป็นแหล่งทรัพยากร
พื้นฐานให้ระบบบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและงานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสานักงานฯ สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณและผู้ดูแลที่มีความชานาญในการบารุงรักษาระบบ
ต่างๆ ในห้องศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา ด้าน
การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสานักงานฯ ควรมีการวางแผนการจัดการให้มีการจัดสรรการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้ดังนี้
1) ออกแบบและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย และอุป กรณ์จัดเก็บ ข้อมูล ภายนอก พร้อม
อุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดทา Virtual Server Farm พร้อมจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
ที่มีคุณสมบัติที่จาเป็นต่อการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนมาใช้งาน
2) ท าการแปลงระบบงานที่ ติ ด ตั้ ง บน Physical Server ที่ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านมานาน หรือ มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการให้บริการที่ดี ไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการระบบงานนั้นๆ รวมถึงป้องกันเหตุขัดข้องอันอาจเกิดจากสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แ ม่ข่ายเดิม
ชารุดเสียหายได้
3) ปรับค่าการทางานของระบบบริห ารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้สามารถใช้
คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การทา v-Motion, DRS, HA เป็นต้น
4) จัดท าระบบสารองระบบงานและฐานข้อมู ลในระบบงาน เพื่อรองรับ เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ให้
สามารถกู้คืนระบบและฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
5) วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการทา DR-Site หรือ Backup Site โดยใช้ประสิทธิภาพ
และคุณสมบัติของระบบบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในการดาเนินการ และนาไปสู่การใช้
งานและให้บริการบนระบบคลาวด์ได้
4.5 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) และอุปกรณ์ต่อพ่วง
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทุก
สานัก / กอง / กลุ่มงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
4.5.1 สภาพปัจ จุบัน ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ของ สคบ. มี เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 478 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จานวน 49 เครื่อง เครื่องพิมพ์และมัลติฟังก์ชั่น
จานวน 152 เครื่อ ง เมื่ อ ท าการวิเคราะห์สัดส่วนอุป กรณ์ ตามปีที่ จัดซื้อ พบว่ากว่าร้อยละ 65 ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และมากกว่าร้อยละ 50 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และมากกว่าร้อยละ 70
ของเครื่องพิมพ์ มีอายุการใช้งานนานเกิน 5 ปี ทาให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดน้อยลง ไม่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานร่วมกับระบบหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ในปัจจุบัน และยังต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษา ซ่อมบารุง
จากการชารุดเสียหายตามสภาพการใช้งานบ่อยครั้ง
4.5.2 ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที่ จึ ง ควรจั ด ท าแผนงานและ
งบประมาณในการจั ดหาเครื่องคอมพิ วเตอร์ทดแทน และเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิ จ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานฯ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้จัดกลุ่ม ดังนี้
1) การกาหนดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ของ สคบ. น่าจะพิจารณาตามปัจจัยต่าง ๆ คือ
1.1) เพื่อให้รองรับการใช้งานตามความต้องการและรองรับกับเทคโนโลยีฯ ใหม่ ๆ ซึ่งส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่สาคัญ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และการให้บริการประชาชน โดยอายุการใช้งาน ก็ให้มีการใช้ตาม
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กระทรวง ICT กาหนด ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งสามารถเปลีย่ นทดแทนตามอายุการใช้งานได้ และสามารถการหักค่าเสือ่ ม
ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ 3 ปี
1.2) ตามข้อเท็จจริงในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สคบ. ส่ วนใหญ่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 5 - 8 ปี อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น
(1) เครื่องทางานได้ช้าต้องใช้เวลาประมวลผลนานทาให้ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดลง
(2) เครื่องขาดความเสถียร หยุดการทางานบ่อย ๆ (Hang Over)
(3) เครื่องติดไวรัส ทาให้แฟ้มข้อมูลหายไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2) กาหนดปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ สคบ. ใน
ปัจจุบันนี้ สคบ. ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1 : 1 แต่การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่เกิดความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติงาน
โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่รับผิดชอบทั้งหน่วยงานและบุคลากร ในขณะนี้ปริมาณเครื่อง
คอมพิวเตอร์มี จานวนใกล้เคียง 1 : 1 มีการจัดซื้อ/จัดหา รวมทั้ง ข้าราชการ/พนักงานราชการและลูกจ้าง
โครงการ ต้องมีแนวทางในการดาเนินการในช่วงแผนงานบุคลากร โดยกาหนดตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ของทั้งหน่วยงานและบุคลากร ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ค้นคว้าหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทางานที่พร้อมใช้งาน ได้
วิเคราะห์ ความเหมาะสม ความจาเป็น ลักษณะการปฏิบัติงานและความคุ้มค่า รายละเอียดตามตาราง 4-4
ตารางที่ 4-4 : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายจากลักษณะการปฏิบัตงิ าน
เจ้าหน้าที่ / ตาแหน่ง
ลักษณะการปฏิบัติงาน
ประเภทงาน
๑. เจ้าหน้าที่ต่างๆ ได้แก่
- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
- ให้คาปรึกษา ตอบคาถามทาง
- เจ้ า ห น้ า ที่ Call Center ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อวัน โท ร ศั พ ท์ ข อ ง ร ะ บ บ Call
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานที่ต้องปฏิบัติงานประจาเครื่อง Center
- นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ดูแลระบบ - งานพัสดุ / ครุภัณฑ์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ด้าน IT
- งานการเงิน / บัญชี
- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
- งานธุรการ
ข้อมูล
- งานดูแลบารุงรักษาระบบ
- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์บันทึก
ข้อมูลในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
๒.นักสืบสวนสอบสวน
๓.นิติกร

- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
- กฎหมาย
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมงต่อวัน - บังคับคดี
- ธุรการ / บันทึกข้อมูล
- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
- งานทั่วไป
ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๔ ชั่วโมงต่อวัน
- กฎหมาย / บังคับคดี

4.5.3 การวิเคราะห์การจัดหาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนการจัดซื้อ
ปัจจุบัน สคบ. ใช้วิธีการจัดซื้อ / จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของ สคบ. ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ สคบ. กาลังมีแผนงาน / จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ให้เพียงพอกับการใช้งาน โดยต้องการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานแบบ 1 ต่อ 1 ที่มีการเชื่อมต่อเป็นโครงข่าย
70

คอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อ กับ Server ของ สคบ. อันจะท าให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามารถใช้งานทรัพยากร
ร่วมกัน และสามารถใช้ระบบงานจากอินเทอร์เน็ตและระบบงานภายในได้ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้อง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเหมาะกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากร
จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาและการบารุงรักษา / การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อนามาใช้งานที่ สคบ.แล้วพบว่า มีข้อเสนอแนะการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมี 2 แนวทางคือ
(1) การจัดซื้อมาใช้งานและจ้างบารุงรักษารายปี (2) การจัดหาด้วยวิธีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการ
ดูแลซ่อมบารุงระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบ ตามตารางที่ 4.5 ข้างล่างนี้
ตารางที่ 4-5 : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่ายจากลักษณะการปฏิบัตงิ าน
ความคุ้มค่า
จัดหา / จ้างบารุงรักษารายปี
เช่าใช้งานระยะ 3 ปี
1 .ข้ อ ดี / ค วา ม
- การบารุงดูแลรักษาที่ทางบริษัทมี - ได้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ /อุ ป กรณ์ รุ่ น
คุ้มค่า
เจ้าหน้าที่ที่ชานาญการมาคอยดูแล และ ใหม่ๆใช้ รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยังสามารถซ่อมแซมเครื่องที่มปี ัญหาโดย - สามารถใช้ง านได้ต่ อ เนื่ องระยะยาว
เป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท
อย่างน้อย 3 ปี
- เมื่อครบระยะเวลา ตามกาหนดของ
การใช้งานตามมติ ครม. 5 ปี สามารถซือ้
ทดแทนได้
๒.ข้อเสีย/ข้อจากัด

- เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทดแทน
อาจจะไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหา
- การจัดทาโครงการจ้างบารุงรักษาต่อ
ปีอาจดาเนินการไม่ทัน
- เมื่อครบกาหนดระยะเวลาทดแทน
อาจจะไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหา
- เมื่อระยะเวลาผ่านไป เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทีม่ ีอยู่ก็อาจจะตกรุ่นหรือ
ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร
- อาจกลายเป็นปัญหาในการปฏิบัตงิ าน
ของเจ้าหน้าทีท่ ี่ทางานได้

- เมื่อครบ ๓ ปี ทรัพย์สินก็เป็นของ
บริษัทผู้ให้เช่า
- งบประมาณสูงกว่า การจัดหาและ
บารุงรักษาเองประมาณ 15 %
- เมื่อครบระยะเวลาการเช่าเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์เอง แต่ถ้าทาง สคบ. มีการ
จัดซื้อเอง เมื่อระยะเวลาผ่านไปเครื่องที่
เรามีอยูก่ ็อาจจะตกรุ่นหรือไม่ได้คุณภาพ
เท่าที่ควร และอาจกลายเป็นปัญหาใน
การปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ที่ทางานได้
ช้าลง ต้องจ้างบริษัทเข้ามาดาเนินการ
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปี และ
มีปัญหาเกี่ยวกับทีเ่ ก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
ที่รอการดาเนินการจาหน่าย

4.6 วิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Computer Security System)
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นสิ่งทีหน่วยงานด้าน IT ขององค์กรต้องให้ความสาคัญ อย่าง
มาก เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากผูท้ ี่ประสงค์ร้ายต่อหน่วยงานและข้อมูล บทบาทของระบบรักษาความปลอดภัย
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี และ บุคคลภายนอก เข้ามาทาอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์
การรักษาความปลอดภัย สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ 2 ประเภท คือ
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4.6.1 การบุกรุกทางกายภาพ (เข้าถึงระบบโดยตรง) เช่น การเข้ามาคัดลอกข้อมูลใส่แผ่นดิสก์กลับไป
การขโมยฮาร์ดดิสก์ออกไป การสร้างความเสียหายโดยตรงกับฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ หรือการติดตั้งฮาร์ดแวร์ที่ดักจับ
Password ของผู้อื่นแล้วส่งไปให้ผู้บุกรุกเป็นต้น
4.6.2 การบุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามาทาลายระบบหรือขโมย
ข้อมูล การเจาะเข้ามาทางรอยโหว่ของระบบปฏิบัติการโดยตรงเพื่อขโมย Password หรือข้อมูล การคุกคาม
ระบบ เป็นภัยคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่เข้ามาทาการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือลบไฟล์ข้อมูลสาคัญภายในระบบ
คอมพิวเตอร์ แล้วส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ท าให้ไม่ สามารถใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น
Cracker เป็นต้น
- ผู้ให้บริการจัดการความปลอดภัย (Management Security Service Provider : MSSP)
ผู้ให้ บ ริก ารจัด การความปลอดภั ยจะคอยจั บ ตาดู ผู้ บุ ก รุ ก และดู แ ลรั ก ษาฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์ แ วร์รั ก ษา
ความปลอดภัยของเครือ ข่ายให้เหมาะส าหรับ องค์ก รขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง เนื่องจากต้นทุ นในการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายเพื่อป้องกันการดาเนินงานทางธุรกิจอาจสูงเกินไป
จากการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ สคบ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์
บทบาทของระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1) ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Server)
2) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall)
3) ระบบป้องกันการบุกรุก (IPS : Intrusion Prevention System)
4) ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Anti-Virus Server)
5) ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Anti-Virus-client)
6) ระบบรักษาความปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (Mail Gateway)
7) ระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Management System)
8) ระบบสารองข้อมูล (Symantec Backup Server)
รายละเอียดระบบ ดังนี้
1) ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Server) ระบบพิสูจน์ตัวตน
และก าหนดสิท ธิ์ก ารเข้า ใช้ง านระบบเครื อ ข่า ย (Authentication & Authorization System) ด้ วยระบบ
Access Control คือ ระบบควบคุมการเข้าใช้งานเป็นวิธีการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากบุคคลที่ ไม่มี
สิท ธิ ในการเข้าใช้ข้อ มู ล หรือ ระบบ (Unauthorized) โดยผู้ที่ ส ามารถเข้าใช้ร ะบบโดยผ่านระบบ (Access
Control) นี้ได้จะต้องได้รับการอนุญาตหรือได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานก่อน (Authorize) ซึ่งบุคคลจะมีสิทธิใน
การเข้าใช้ระบบไม่เท่ากัน เช่นบางคนอาจได้แค่เรียกใช้ข้อมูลเท่านั้น แต่บางคนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ เป็นต้น
เมื่อได้รับสิทธิแล้วต้องการเข้าใช้ระบบ จะต้องมีการพิสูจน์แล้วปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจริงจึง
สามารถเข้าใช้งานได้
โดยสานักงานฯ มีการจัดทาระบบ Domain : Active Directory ขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
รายชื่อผู้ใช้งานระบบ (User / Password) ที่ใช้ในการตรวจสอบตัวตนและกาหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่าย ระบบงานสารสนเทศ / ระบบฐานข้อมูลในลักษณะ SSO ได้ รวมถึงการทางานร่วมกับระบบควบคุม
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Authentication System)
2) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มี
การติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย
2.1) อุป กรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (NG Firewall) การจัดวางระบบรัก ษา
ความปลอดภัยเครือข่าย มีการจัดแบ่งพื้ นที่การให้บริการเครือข่ายออกเป็นโซนต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยทั้ง NG-Firewall
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2.2) อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกระบบเครือ ข่าย (IPS) เป็นอุปกรณ์ในการ
บริหารจัดการ การจัดแบ่งโซนและควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานร่วมถึงการป้องกัน รักษาความปลอดภัยจากการ
ถูกโจมตีหรือบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี ได้แก่
- พื้ นที่สาหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายสาหรับ ให้บริการจากภายนอกเป็ น
หลัก (DMZ : De-Militarized Zone) เช่น Web Server เป็นต้น และพื้นที่สาหรับให้บริการระบบงานภายใน
หรือระบบฐานข้อมูล (Server Farm Zone) เพื่อให้บริการระบบงานฐานข้อมูล หรือระบบงานสารสนเทศของ
เจ้าหน้าที่ภายในเป็นหลัก
- พื้ น ที่ ส าหรับ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ลูก ข่ายของเจ้าหน้าที่ ผู้ ใช้ง านระบบเครือ ข่าย
(Internal Zone) เป็นพื้นที่สาหรับควบคุมและป้องกันรักษาความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งาน
ภายในเครือข่ายของสานักงานฯ เป็นหลัก
2.3) ระบบป้อ งกั นไวรัส คอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Antivirus Server) ส าหรับ เครื่อง
คอมพิ วเตอร์แม่ ข่าย ไวรัส คอมพิ วเตอร์ (Virus Computer) เป็ นโปรแกรมชนิดหนึ่ง ที่ ถูก เขียนขึ้น มาเพื่ อ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลภายในเครื่อง โดยไวรัสนี้สามารถสาเนาตัวเองและไป
ฝังตัวหรือซ่อนตัวอยู่ภายในหน่วยความจาของเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมอื่นที่มีอยู่แล้วได้ เมื่อผู้ใช้
คอมพิวเตอร์เรียกใช้งานโปรแกรมที่ถูกไวรัสฝังตัวรวมอยู่ด้วย โปรแกรมไวรัสก็จะทางานทันทีตามวัตถุประสงค์
ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัส เช่น เมื่อเรียกใช้โปรแกรมหรือไฟล์ที่มีไวรัสฝังตัวอยู่ จะทาให้ไฟล์นั้นถูก ลบทิ้งหรือ
ทาให้ไฟล์ระบบถูกทาลายหรืออาจทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทางาน
3) ระบบควบคุมการเข้าใช้ระบบเครือข่ายและระบบการจัดเก็บ ข้อมู ลจราจรคอมพิวเตอร์
(Log File) ประกอบด้วย
3.1) ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มีการจัดทาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรฯ
(Log Management) ติดตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (Data Center) สาหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตโดยจัดเก็บ Log จากอุปกรณ์และระบบที่ทาหน้าที่ Authentication และควบคุมการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ วัน เวลาและลั กษณะการใช้งานข้อมูล อินเทอร์เน็ต
เป็นหลัก
3.2) การบริหารจัดการหมายเลขไอพี (IP Address Management) การบริหารจัดการ
ไอพี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 สาหรับการจัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้ดูแลระบบเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อจัดสรรให้กับงานบริการต่างที่ในแต่ละพื้นที่ติดตั้ง (Zone) ทั้งในส่วนของ
Private และ Public IP โดยมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง IPv4 และ IPv6
- ส่วนที่ 2 สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เป็นการบริหารจัดการจาก
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายระดับผู้ใช้งาน (Client Access Switch & Cabling)
โดยการจัดสรรไอพีผ่านระบบ DHCP เป็น Private IPv4 อยู่ในปัจจุบัน
4) ระบบสารองข้อมูล
4.7 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคบ.
4.7.1 เมื่ อ ได้มี ก ารวิเคราะห์ส ภาพปัญ หาในปั จจุบั นและความต้องการในการใช้ข้อมู ล และระบบ
สารสนเทศสรุปได้ดังนี้
1) ขาดความเป็นเอกภาพของข้อมูลทั้งองค์กรยังไม่มีความชัดเจน มีสาเหตุมาจากการนาเข้า /
บันทึกข้อมูล (Input) และการปรับปรุงข้อมูลในระดับที่ต่างกัน ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กระทั่งถึงปี 2559 มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้คุณภาพข้อมูลดีขึ้นระดับหนึ่ง
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2) ความไม่ชัดเจนของภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ขาดการมองภาพรวมในด้านการรวบรวมข้อมู ล / การบันทึก ข้อมู ล เพื่อนามาใช้ในการ
พัฒนาองค์กรในระบบสารสนเทศ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สัง เคราะห์ เพื่อนาเอาจุดเด่นและ
จุดด้อยมาตกผลึกทางความคิด และเลือก / นาไปใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการ ให้มีทั้งการส่งเสริม
สนับสนุน และปรับปรุงพัฒนาหากเป็นจุดอ่อน
4.7.2 ปัญหาการบริหารจัดการข้อมูล จากข้อเท็จจริงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สถาปัตยกรรมด้าน ICT
ของ สคบ. ยังไม่มีความชัดเจน แต่อยู่ในระยะที่มีการปรับปรุงและพัฒนาค่อนข้างมาก พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้รองรับจากการท างานด้วยมือ (Manual System) ก้าวไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการจัดเก็ บ
ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ที่ผ่านมา สคบ. ยังไม่ได้บริห ารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิท ธิภาพและยังไม่ได้ให้
ความส าคั ญ ของการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพท าให้ ข้ อมู ล ไม่ เป็ น เอกภาพ และยั ง ไม่ เน้ น / ไม่ ให้
ความสาคัญการจัดทาข้อมูลขององค์กร เพื่อการบูรณาการข้อมูลสาหรับการใช้งานร่วมกัน
4.7.3 แบบแผนสถาปัตยกรรม ICT ของ สคบ. จึงเป็นแบบผสมผสาน ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นแบบ
ผสมผสานกับ Web base Technology หากในปั จจุบันเน้นการบู รณาการร่วมกั นทั้ ง ระบบเครื่องแม่ ข่าย
ระบบคลาวด์ และเทคโนโลยีแบบ Web Service เพื่อให้มีการทางานร่วมกันยืดหยุ่นที่สุด โดยลดการทางาน
ที่ซ้าซ้อน ลดความยุ่งยาก การไหลของทิศทางข้อมูลต่อเนื่อง จึงเป็นแนวทางของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ สคบ. ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิ ทัล ของ สคบ.
อีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ โดยเน้นสถาปัตยกรรมดังกล่าวสามารถ
แก้ปัญหา และให้รองรับการทางาน ดังนี้
1) สถาปั ต ยกรรมแบบเปิ ด โดยระบบสารสนเทศที่ ใช้ ง านไม่ ยึด ติด กั บ การปฏิ บั ติก าร /
ฐานข้อมูล
2) ช่วยลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานและมองถึงลดความซ้าซ้อนของ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในอนาคต
3) สามารถเชื่อมโยงระบบแบบผสมผสานกันได้ แม้ว่าเทคโนโลยีมีความแตกต่างกัน
4) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
5) มีความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับระบบงาน / ภาระงานที่มากขึ้นในอนาคต
6) มีการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งด้านการใช้งานและด้ านการ
เข้าถึงข้อมูล
7) ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ (Easy to Use) ลดการทางานที่ซ้าซ้อนในการถ่ายโอนข้อมูล
4.7.4 วิเคราะห์อ อกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล และ ICT ของ สคบ. เพื่ออนาคต จากสภาพปัญ หา
จากการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน อีกทั้ งหลักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศ
จึงนาไปสู่แนวคิดในการจัดวางระบบ การบริหารจัดการระบบ เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้าน
ฐานข้อมูล ร่วมกันได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภาพ ข้อมู ลมี ความน่าเชื่อถือและถูกต้อง ท าให้มีความคล่องตัวในการ
บริ ห ารข้ อ มู ล ด้ า นสถาปั ต ยกรรมระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ลั ก ษณะของ Web Framework
Technology โดยระบบสารสนเทศมีการจัดกลุ่มและแบ่งเป็น Application Server เป็น Web Server
มองสถาปัตยกรรมของข้อมูล ซึ่งในอนาคตจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อผลความสาเร็จต่อ
การสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ (Information Data) เป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนด
เรื่องการใช้ข้อมูลร่วมกัน และให้มีกาหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกาหนดมาตรฐาน
ข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างมาตรฐานข้อมูล เป็นผู้นาข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง การกาหนดสถาปัตยกรรมข้อมูลจะต้องพิจารณารายละเอียด ดังนี้
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1) มาตรฐานข้อมู ล (Data Format) เพื่อก าหนดความหมายและรูป แบบของข้อมู ลให้เป็น
แบบเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล (File format) เพื่อเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จัดกลุ่ม
ข้อมูลสาหรับให้บริการนาไปต่อยอดในอนาคต และขอใช้บริการจากหน่วยงานอื่น ๆ
3) กาหนดมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Standard Framework)
เพื่อกาหนดรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมโยง
ข้อมูล โดยบางครั้งระบบสารสนเทศที่มีความแตกต่างกันของรูปแบบการจัดเก็บ การบันทึ กข้อมู ล กาหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนให้สามารถทางานร่วมกันได้
4.8 บทสรุปการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะด้าน ICT ของ สคบ.
จากการดาเนินการทีผ่ ่านมา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน ซึง่ เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่มีความสาคัญต่อผลสาเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ (Information
Data) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปการวิเคราะห์ ปัญหา ในภาพรวมหลาย ๆ มิติ ที่
ต้องนามาพิจารณา รายละเอียดตามตาราง ที่ 4.6
ตารางที่ 4-6 : แสดงสรุปการวิเคราะห์ ปัญหา ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัญหา
1.ขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการกับ
ข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภค

ผลกระทบ
เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินการตามข้อ
ร้องเรียน

2.ข้อมูลผู้บริโภค ไม่ครบถ้วน ไม่มี
ความชัดเจน / ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
3.กระบวนการทางาน ยังทางานด้วย
มืออยู่หลายขั้นตอน ทาให้เกิดความ
ล่าช้า และติดตามผลการดาเนินการ
ไม่ได้

เรื่องล่าช้า
การจัดการปัญหาข้อ
ร้องเรียน / การให้บริการ
ล่าช้า
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ข้อเสนอแนะ
- ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น ๆ และสามารถดึง
ข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้
- ต้องมีมาตรฐานข้อมูลร่วมกัน
เพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภค ส่งเรื่องได้
อย่างสะดวก พร้อมเอกสารประกอบ
ต้องมีการวิเคราะห์ขั้นตอนปัญหา
ความล่าช้าให้ชัดเจน และตรวจสอบ
ว่าขั้นตอนไหนสามารถนาเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนหรือใช้เป็นกลไกใน
การทางานให้เร็วขึ้น

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในการจัดท าแผนพั ฒ นาดิจิทั ล สคบ. ได้นาแผนพัฒ นาดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิ จและสังคม แผนพัฒ นา
รัฐบาลดิจิ ทั ล ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) มาวิเคราะห์ ร่วมด้ว ย เพื่ อให้ เกิ ด ความ
สอดคล้อง เหมาะสมและเกิดการบูรณาการ รวมทั้งผลวิเคราะห์สถานะการดาเนินงานของหน่วยงาน สถานะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อเสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้ใช้งานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริ บทการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้เป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 – 2564 โดย
แสดงรายละเอียดดังตาราง
วิสัยทัศน์ (VISION)
เพิ่มขีดความสามารถการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้วยนวัตกรรมดิจทิ ัล
เพื่อนาไปสู่การบริการผู้บริโภคอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการบริการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือ ข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผูบ้ ริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างนวัตกรรมการบริการ
แบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือ
ข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายสื่อสาร (ส่งเสริม IPV6 ,
อุปกรณ์ ผังระบบ ฯลฯ)

1. โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

1. โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาชนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ (Website, Application, Line ฯ)

2. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ
เครือข่ายสื่อสารสู่ภูมิภาค

2. โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย
ออนไลน์

2. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์
องค์กรด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Internet
of Things & Mobility)

3. โครงการส่งเสริมการใช้บริการ
คอมพิวเตอร์เสมือน (G-Cloud) เพื่อ
บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

3. โครงการพัฒนาระบบการขอ
อนุญาตจดทะเบียนธุรกิจขายตรง
และธุรกิจตลาดแบบตรง ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

3. โครงการสร้างศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (Portal OCPB)

4. โครงการส่งเสริมบูรณาการการใช้
บริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN, MailGoThai)
เพื่อบริหารจัดการและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐาน

4. โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลาง
บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ในภูมิภาค

4. โครงการยกระดับการแก้ไขเรื่อง
ร้องราวร้องทุกข์และการเข้าถึงความ
ต้องการเชิงรุก

ยกระดับขีดความสามารถ
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและ
ความปลอดภัย
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ยกระดับขีดความสามารถ
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและ
ความปลอดภัย

เพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างนวัตกรรมการบริการ
แบบบูรณาการทุกภาคส่วน

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ของเครือข่าย
สารสนเทศ (VPN ,Backup)

5. โครงการบูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลประชาชน
(Citizen Data Integration)

6. การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานภายในสานักงาน
(BackOffice)

6. โครงการพัฒนาการ

7. โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

7. โครงการบูรณาการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรับเรื่องราว
ร้องทุกข์แบบองค์รวม

ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือ
ข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call
Center 1166

ให้บริการผู้บริโภคโดยการ
เชื่อมโยงและการบริหารจัดการ
ข้อมูลการคุ้มครองผูบ้ ริโภค

8. โครงการจัดทาระบบบูรณาการ
ข้อมูลกลางของสินค้าและบริการที่
ไม่ปลอดภัย
9. โครงการจัดทาคลังข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ภาพที่ 5-1 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ภาพที่ 5-2 แสดงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ความส าคัญ กับ การบริการโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการที่จะให้บริการเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ความปลอดภัย
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) ร้อยละความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ สาร
2) ร้อยละของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
โครงการตามยุทธศาสตร์
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร (ส่งเสริม IPV6 , อุปกรณ์ ผังระบบ ฯลฯ)
(2) โครงการพัฒนาและบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารสู่ภูมภิ าค
(3) โครงการส่งเสริมการใช้บริการคอมพิวเตอร์เสมือน (G-Cloud) เพือ่ บริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(4) โครงการส่งเสริมบูรณาการการใช้บริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN, MailGoThai) เพื่อบริหารจัดการและ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
(5) โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของเครือข่ายสารสนเทศ (VPN,
Backup)
(6) การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานภายใน
สานักงาน (BackOffice)
(7) โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการบริการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 ให้ ค วามส าคัญ กั บ การพั ฒ นาการบริ ก ารต่ าง ๆ เพื่ อสร้างความเป็ น เลิศ ในการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของความสาเร็จของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพระบบสารสนเทศ
โครงการตามยุทธศาสตร์
(8) โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(9) โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์
(10) โครงการพั ฒ นาระบบการขออนุญ าตจดทะเบียนธุรกิ จ ขายตรงและธุร กิจ ตลาดแบบตรง ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(11) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในภูมิภาค
(12) โครงการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration)
(13) โครงการพัฒนาการให้บริการผูบ้ ริโภคโดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค
(14) โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์แบบองค์รวม
(15) โครงการจัดทาระบบบูรณาการข้อมูลกลางของสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย
(16) โครงการจัดทาคลังข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือ ข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นการยกระดับให้สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความร่วมมือข้อมูลด้านการคุ้มครองผูบ้ ริโภค ในลักษณะเชิงรุก โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ จากหลายๆ แหล่งข้อมูลในเทคนิคสมัยใหม่ เช่น Big Data
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1) ร้อยละของความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์
โครงการตามยุทธศาสตร์
(17) โครงการเผยแพร่ข้อ มู ลด้ านการคุ้ มครองผู้ บ ริโภคสู่ ป ระชาชนผ่านช่ องทางต่าง ๆ (Website,
Application, Line ฯ)
(18) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Internet of Things & Mobility)
(19) โครงการสร้างศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Portal OCPB)
(20) โครงการยกระดับการแก้ไขเรื่องร้องราวร้องทุกข์และการเข้าถึงความต้องการเชิงรุก
(21) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center 1166

Strategic ICT
Infrastructure

System Services
For work

Information &
Integration

ส่งเสริม พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
และความปลอดภัย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ ยกระดับขีดความสามารถ
การบูรณาการศูนย์ข้อมูล
การสือ่ สารอย่างเต็มที่ ใน
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ทุกภาคส่วน

System Services
สาหรับประชาชน
ยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความร่วมมือ ข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคแบบเชิงรุก

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT
ภาพที่ 5-3 แสดง road map ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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ภาพที่ 5-4 แสดงการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของแผนปฏิบัตกิ ารดิจิทัลสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับแผนชาติอื่น ๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (20 ปี)

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2561)

แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตั ิการดิจิทัล
ของ สคบ. (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถรองรับ
การไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ระบบและกลไกการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีด
ความสามารถการให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานและ
ความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์
การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้าในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการ
คุ้มครองผูบ้ ริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ
และสร้างนวัตกรรมการบริการ
แบบบูรณาการทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคม
คุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
องค์ความรู้และการสื่อสาร
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความร่วมมือ ข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผูบ้ ริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์
การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคัง่ และยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับ
ความมั่นคงและเพิ่มความ
ปลอดภัยของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและ
การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
คุ้มครองผูบ้ ริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
การบูรณาการการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนา
กาลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ ุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (20 ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2561)
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แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตั ิการดิจิทัล
ของ สคบ. (พ.ศ. 2560 - 2564)

ภาพที่ 5-5 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
82

กราฟแสดงงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ กับ ยุทธศาสตร์

จานวนงบประมาณ

25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
-

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
รวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2560
11,651,000
6,000,000
17,651,000

ปี 2561
7,800,000
7,800,000

ปี 2562
9,800,000
39,000,000
2,000,000
50,800,000

ปี 2563

ปี 2563
15,600,000
28,000,000
3,000,000
46,600,000

ภาพที่ 5-6 แสดงกราฟงบประมาณรายปี 2560 - 2564

83

ปี 2564

ปี 2564
8,800,000
56,000,000
31,000,000
95,800,000

ภาคผนวก

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ยุทศาสตร์ IT

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
60

1. ยกระดับขีด
ความสามารถ
การให้บริการ
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ความปลอดภัย

โครงการที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายสื่อสาร (ส่งเสริม IPV6 , อุปกรณ์ ผังระบบ เครือข่ายให้ใช้งานได้อย่าง
ฯลฯ)
สะดวก
โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ
เครือข่ายสื่อสารสู่ภูมิภาค
โครงการที่ 3 ส่งเสริมการใช้บริการคอมพิวเตอร์
เสมือน (G-Cloud ,ฯลฯ) เพื่อบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เจ้าหน้าที่ สคบ.

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน

เพื่อเตรียมความพร้อมการ เจ้าหน้าที่ สคบ.
ให้บริการเครือข่ายสู่ภูมิภาค (ภูมิภาค)ประชาชน
เพื่อบริหารจัดการเครื่อง
- เจ้าหน้าที่ สคบ.
ร้อยละ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- ประชาชน ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน

โครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมบูรณาการการใช้
เพื่อบริหารจัดการและ
บริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN, MailGoThai ฯ) เพื่อ ยกระดับการใช้เครือข่าย
บริหารจัดการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน

- เจ้าหน้าที่ สคบ. ร้อยละ
- ประชาชน
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน

โครงการที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ของเครือข่ายสารสนเทศ
(VPN, Backup)

เพื่อให้ สคบ.มีการปฏิบัติ
ด้าน ICT เพื่อให้ระบบ
เครือข่ายและระบบ
สารสนเทศมีความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ สคบ. ร้อยละของ
,ประชาชน ระบบมีความ
ปลอดภัย

โครงการที่ 6 การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ภายในสานักงาน BackOffice ที่มีอยู่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศสานักงาน
(e-Samraban,
e-meeting,KM,e-docum
ent,บริหารสินทรัพย์,
e-learning,ติดตาม
ประเมินผล,ฐานข้อมูลกลาง
ฯลฯ)

เจ้าหน้าที่ สคบ.

ร้อยละการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
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งบประมาณ
61
62
0 2,000,000

63
2,000,000

64

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หน่วยงาน
รั
60 61 62 63 64 บผิดชอบ
0 / - / - สผพ. (สทส.)

0
0

0
0

1,000,000

1,000,000 -

- -

/

/ สผพ. (สทส.)

0

0

0

0 50 60 70 80 80 สผพ. (สทส.)

0

0

0

0 50 60 70 80 80 สผพ. (สทส.)

0
0

0

7,800,000 7,800,000

0

7,800,000

1,000,000

7,800,000

0 -

-

-

/

- สผพ. (สทส.)

7,800,000 80 80 80 80 80 สผพ. (สทส.)

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ยุทศาสตร์ IT

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการที่ 7 จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เพิ่มประสิทธิภาพและ
ทดแทนอุปกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ สคบ.

ตัวชี้วัด
ร้อยละของ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
กับจานวน
เจ้าหน้าที่
สคบ.

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1

2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
นวัตกรรมการ
บริการแบบ
บูรณาการทุก
ภาคส่วน

โครงการที่ 8 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

61
-

11,651,000 7,800,000

9,800,000

-

ประชาชน/ผู้บริโภค

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน

โครงการที่ 9 โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพื่อให้มีระบบข้อมูล
มาตรการการเยียวยาของ
ประเทศ

ประชาชน/ผู้บริโภค

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน

0

5,000,000

โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาต -เพื่อให้บริการ
จดทะเบียนธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง ผู้ประกอบการจดทะเบียน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ตรวจสอบการขึ้น
ทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
จัดทาระบบฯ

0

8,000,000

โครงการที่ 11 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลาง
บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในภูมิภาค

เพื่อให้มีมาตรฐานการ
ร้องเรียนสู่ระดับสากล

60
3,851,000

งบประมาณ
62
-

เพื่อให้มีศูนย์กลางการ
บริการด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
จัดทาระบบ
ศูนย์กลาง
การบริการฯ

85

63
3,800,000

15,600,000

64
-

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หน่วยงาน
รั
60 61 62 63 64 บผิดชอบ
/ - - /
สผพ. (สทส.)

8,800,000

5,000,000

5,000,000 -

-

-

/

/ สผพ. (สทส.)
ทุก
หน่วยงาน

0

5,000,000 -

-

/

-

/

สผพ.(สปท.)

/

-

/

กคข.

-

/

-

สผพ. สปจ.

-

5,000,000

8,000,000 -

-

-

-

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ยุทศาสตร์ IT

แผนงาน/โครงการ
โครงการที่ 12 ใช้ระบบเชื่อมโยงการบูรณาการ
ข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration) โดย
ใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนี

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการเลข ประชาชน
13 หลักเป็นดัชนี

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการใช้
ระบบ

60
0

61
0

โครงการที่ 13 โครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค เพื่อลดสาเนากระดาษ
โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการ อานวยความสะดวกให้
คุ้มครองผู้บริโภค
ประชาชน

ประชาชน

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

0

โครงการที่ 14 โครงการบูรณาการและเพิ่ม
เพื่อยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์แบบองค์รวม ประสิทธิภาพการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์

ประชาชน

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
โคงการฯ

0

โครงการที่ 15 โครงการจัดทาระบบบูรณาการข้อมูล เพื่อบูรณาการข้อมูลสินค้า ประชาชน/
กลางของสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย
และบริการที่ปลอดภัยเป็น ผู้ประกอบการ
องค์รวม

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
โคงการฯ

โครงการที่ 16 โครงการจัดทาคลังข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
โรงการฯ

เพื่อจัดทาคลังข้อมูลฯ
สนับสนุนการทางาน

เจ้าหน้าที่/
ประชาชน/
ผู้ประกอบการ

งบประมาณ
62
0

ตัวชี้วัด

0

86

0

0

0

0

-

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2

30,000,000

0

-

0

43,000,000

63
0

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หน่วยงาน
รั
60 61 62 63 64 บผิดชอบ
60 70 80 90 90 สผพ. (สทส.)

64
0

-

30,000,000 60 70 80 90 90

8,000,000

8,000,000 -

-

5,000,000

5,000,000 -

- -

5,000,000

-

28,000,000 61,000,000

-

-

/

-

สผพ.
(สทส.),
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

/

/

สผพ.
(สทส.), ทุก
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ภายนอก

/

/

กลฉ.
หน่วยงาน
ภายนอก

/

-

สผพ.
(สทส.),
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ยุทศาสตร์ IT

ประชาชน

จานวนผู้เข้า
เยี่ยมชม
เว็บไซต์

0

0

งบประมาณ
62
2,000,000

โครงการที่ 18 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางการ
องค์กรด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Internet of Things & สื่อสารองค์กร
Mobility)

ประชาชน

ร้อยละการ
เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์

0

0

0

โครงการที่ 19 โครงการสร้างศูนย์กลางข้อมูล
เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (Portal ข่าวสารด้านคุ้มครอง
OCPB)
ผู้บริโภค

ประชาชน

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนิน
โครงการฯ

0

0

0

วิเคราะห์ความต้องการ
ประชาชน
ของประชาชนในเชิงรุก
และดาเนินการแก้ไขได้ทันที

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนิน
โครงการฯ

0

0

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
60

3.ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความ
ร่วมมือ ข้อมูล
ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค

โครงการที่ 17 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค สู่ประชาชน ในช่องทางต่างๆ
(Website,Application,Line,ฯลฯ)

โครงการที่ 20 โครงการยกระดับการแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการเชิงรุก (การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่)

บริการข้อมูล ข่าวสาร
ให้กับประชาชน

โครงการที่ 21 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Call ประชาชน/
ให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center
Center 1166
เจ้าหน้าที่
1166

ร้อยละ
ความสาเร็จ
ของโครงการฯ

6,000,000

6,000,000

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3

87

61

0

0

2,000,000

63

64
0

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หน่วยงาน
รั
60 61 62 63 64 บผิดชอบ
0 - / - - กผป.ร่วมกับ
สผพ.

10,000,000 -

-

- -

0 -

-

-

0

0 15,000,000 -

-

- -

0

0

-

-

3,000,000

3,000,000

6,000,000 /

31,000,000

/

/

-

กผป.

- สผพ. (สทส.)

/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

-

กผป., สผพ.

