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บทสรุปผู้บริหาร   
 
                 ปัจจุบันภาครัฐ มุ่งเน้นและรัฐบาลให้ความส าคัญกับการก้าวสู่โลกดิจิทัล รัฐบาลสนับสนุน 
ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่
ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัทีเ่ทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่
ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคมอื่น  ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
 

                 จากนี้ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ในบริบทความคาดหวัง
อยากเป็นผู้น าด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย จึงต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เหมาะสม 
สามารถน ามาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและแก้ปัญหาความท้าทายที่สร้างโอกาสให้ผู้บริโภคมีความเข้มแข็งที่ก าลัง
เผชิญอยู่  
 

                ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค ต้องด าเนนิงานให้สอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญ
ระดับชาติ สนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลระดับชาติได้จริง เน้นการบูรณาการภาครัฐเพื่อยกระดับ
การบริการ ต้องมีการบูรณาการผ่านระบบการเช่ือมโยงข้อมูลที่มีปริมาณมากและมีความซับซ้อน 
ถูกจัดเก็บหลายหน่วยงานด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกัน ซึ่งจ าเป็นต้องสามารถบูรณาการได้ในเชิงปฏิบัติ โดยผ่าน 
โครงการต่าง ๆ คือการบูรณาการข้อมูลประชาชน การจัดท า e-Government Act การเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาครัฐโดยการเช่ือมโยงข้อมูล  (Smart Service)  การบูรณาการข้อมูลนิติบุ คคล (Business Data 
Integration) เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้ข้อมูลร่วมกันของส่วนราชการให้เกิดความรวดเร็วและสะดวก 
แก่ประชาชนผู้รับบริการภาครัฐ 
 
         กันยายน 2560 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำร

คุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจ ป้องกันและระงับยับยั้งไม่ให้กระท ำ
กำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมทั้งแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรซื้อหรือใช้สินค้ำหรือบริกำร โดยได้ด ำเนินกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนโฆษณำ ด้ำนฉลำก ด้ำน
สัญญำ ด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรงและด้ำนสินค้ำที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค และกำร
ด ำเนินคดีแทนผู้บริโภค ตำมพระรำชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ซึ่ งแก้ไข เพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 อ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจขำยตรง
และตลำดแบบตรง ตำมพระรำชบัญญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ.2545 นอกจำกนี้ ยังมีอ ำนำจหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติควำมรับผิดต่อควำมเสียหำยที่ เกิดข้ึนจำกสินค้ำที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 และ
พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (แผนแม่บท ICT) เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้เป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงของกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ปัจจุบันส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้รโิภคได้มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2551- 
2554 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556-2559 โดยมีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ดังกล่ำว ซึ่งแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2 ไม่ครอบคลุม
สภำวกำรณ์ปัจจุบันที่ก้ำวสู่ยุคดิจิทัล ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ส่งผลให้บทบำทกำรคุ้มครองผู้บริโภคในยุคปัจจุบันขยำยและก้ำวหน้ำข้ึนเป็น
ล ำดับ อีกทั้งนโยบำยภำครัฐมุ่งงำนในเชิงรุกมำกข้ึน และเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือไอซีที  (Information Technology 
and Communication : ICT) มำใช้สนับสนุนกำรด ำเนินงำน สำมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ เครือข่ำย ประชำชน มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจสิทธิ และเข้ำถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรับผู้บริโภค    

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ของ สคบ. ได้ค ำนึงถึง นโยบำยของรัฐบำลที่ส ำคัญด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร คือกำรขับเคลื่อนนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล  (Digital Economy) ตำม 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พ.ศ. 2559-2563 แนวคิดหลักของนโยบำยน้ีคือ ต้องน ำ ดิจิทัล เข้ำ
ไปเสริมศักยภำพกำรท ำงำนของทุกกระทรวงที่มีดิจิทัลเข้ำไปเกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องน ำไปเป็นเครื่องมือใน
กำรขับเคลื่อนภำคอุตสำหกรรมโดยเฉพำะเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมหลักของประเทศให้สำมำรถ
แข่งขันกับนำนำประเทศได้ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 มสีำระส ำคัญ ดังนี้ 

• เห็นชอบแผนพัฒนำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

• มอบหมำยใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำรเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ขับเคลื่อนแผนพฒันำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
รำยยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ 
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• ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนของรัฐ และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติกำรที่จะจัดท ำข้ึนไป
พิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของหน่วยงำนให้
สอดคล้องกัน 

• มอบหมำยให้ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนงบประมำณ บุคลำกร กำรทบทวนโครงสร้ำงของส่วนรำชกำร กำรปรับปรุง
กฎระเบียบ และกำรก ำหนดตัวช้ีวัด รวมทั้งกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและเป็นไปตำมแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล และ/หรือรำยวำระ (agenda-based) ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจำกมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2559 ให้ยกเลิก มติคณะรัฐมนตรีเดิม ที่ให้ทุกกระทรวง 
ทบวง และหน่วยงำนอิสระจัดท ำแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ และให้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะ 
3 ปี ของหน่วยงำนแทน ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ไร้รอยต่อในช่วงของกำรเปลี่ยน
ผ่ำนจำกแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำน ไปสู่แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของหน่วยงำน มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี ้

แนวทำงที่ 1 กรณีที่หน่วยงำนไม่เคยมีกำรจัดท ำแผนแม่บท ICT มำก่อน หรือมีแต่สิ้นสุด
ระยะเวลำของแผนไปแล้ว และยังไม่ได้มีกำรจัดท ำแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำนฉบับใหม่ ขอให้หน่วยงำน
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของหน่วยงำน ระยะ 3 ปี  (2560 – 2562) ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติกำรรำยยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผน DE 

แนวทำงที่ 2 กรณีที่หน่วยงำนมีแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำนอยู่แล้ว และแผนดังกล่ำว
จะสิ้นสุดระยะเวลำของแผนในปีงบประมำณ 2559 โดยหน่วยงำนอยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำ แผนแม่บท ICT 
ของหน่วยงำนฉบับใหม่ ขอให้หน่วยงำนน ำแผนปฏิบัติกำรรำยยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผน DE ไปเป็นกรอบ 
และสำระหลักในกำรพิจำรณำจัดท ำแผน โดยสำมำรถน ำข้อมูลของแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำนฉบับใหม่ 
ที่อยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำ มำเป็นข้อมูลประกอบ และขอให้ปรับช่ือแผนเป็น “แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล” ของ
หน่วยงำน 

แนวทำงที่ 3 กรณีที่หน่วยงำนมีแผนแม่บท ICT ของหน่วยงำนอยู่แล้ว และยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลำของแผนขอให้หน่วยงำนพิจำรณำทบทวนแผนแม่บท ICT เดิม ให้มีกรอบ และสำระหลัก 
ครบถ้วนสอดคล้องตำมแผนปฏิบัติกำรรำยยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผน DE โดยสำมำรถน ำสำระหลักของแผน
แม่บท ICT ของหน่วยงำนมำเป็นข้อมูลประกอบ และขอให้ปรับปรุงแผนเป็นแผนปฏิบัติกำรระยะ 3 ปี 
(2560 - 2562) และขอให้ปรับช่ือแผนเป็น “แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล” ของหน่วยงำน 
 

 ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนักแผนและ
กำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2560-2563 และน ำแผน DE มำเป็นกรอบ โดยเปลี่ยนช่ือเป็น “แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560-2564” เพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อนภำรกิจหลักของ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล มำสร้ำงสรรค์ ใช้ประโยชน์ ตอบโจทย์กำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน  เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจและ
สังคม โดยมุ่งสร้ำงคุณค่ำ และให้ควำมส ำคัญกับผู้รับบริกำร โดยในกำรนี้ หมำยรวมถึงกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วิธีกำรท ำงำน กำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจ
ของหน่วยงำน รวมทั้งกำรจัดสรรทรัพยำกร และปรับโครงสร้ำงก ำลังคนของหน่วยงำน 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 - 2564 มี

วัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
 1.2.1 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดท ำแผนงำน/

โครงกำร และกจิกรรมต่ำง ๆ  ได้แก่ กำรใช้งบประมำณ กำรพัฒนำบุคลำกร 
1.2.2 เพื่อใหส้อดคล้องกับ แผนพัฒนำดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม และแผนพัฒนำ

รัฐบำลดิจทิัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)  
 1.2.3 เพื่อสนบัสนุนกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผูบ้ริโภค 

“เป็นองค์กรกลำงกำรคุ้มครองผูบ้ริโภคของชำติในระดบัสำกล” 

1.3 กรอบแนวคิด 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 - 2564 

ส ำนักแผนและกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นผู้ด ำเนินกำรศึกษำ 
วิเครำะห์และวำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยมีกรอบแนวคิดกำรวิเครำะห์ภำยนอกสู่ภำยใน ดังนี้ 

 
ภำพที่ 1-1 ภำพรวมของกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทลั  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 - 2564 

 

 โดยใช้กำรวิเครำะหภ์ำยนอกสู่ภำยใน (OUTSIDE-IN Analysis) รำยละเอียดล ำดับกำรด ำเนินกำรใน
ภำพรวม ดังน้ี  

1.3.1 ศึกษำวิเครำะห์สถำนภำพปจัจบุัน/ข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบักำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจทิัลฯ 
ได้แก่  

1) ศึกษำแผน/นโยบำยทีเ่กี่ยวข้อง ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
2) จัดท ำแบบสอบถำมข้อมลูด้ำนไอซีทีของ สคบ. ในด้ำนบคุลำกร ระบบ/ซอฟต์แวร์ 

อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ แผนงำน และโครงกำรที่จัดท ำอยู่ในปจัจบุัน  
3) ศึกษำโครงกำรด้ำนไอซีทีทีเ่กี่ยวข้อง  
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 ซึ่งกำรด ำเนินกำรข้ันตอนน้ีจะได้รับข้อมูลปัจจุบันและปัจจัยภำยในของหน่วยงำน รวมถึงทิศทำง
กำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อน ำข้อมูลดังกล่ำวมำเป็นข้อมูลตั้งต้นส ำหรับ
กำรประชุมระดมสมองร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

1.3.2 ข้ันตอนกำรระดมควำมคิดเห็น เป็นกำรรวบรวมข้อมูล ควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยน ำผลกำรศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำกข้ันตอนข้ำงต้น มำเป็นข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์และด ำเนินกำร 
ได้แก่  

1) สัมภำษณ์ SMART PEOPLE เพื่อรวบรวมควำมเห็น จำกผู้เช่ียวชำญที่สำมำรถให้ข้อมลู
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งในภำคกำรเกษตร เศรษฐกิจ สังคม 
กำรเมือง สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี  

2) ประชุมระดมควำมคิดเห็น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงำนของ สคบ. เพื่อรวบรวม
ควำมเห็นต่อกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ ซึ่งกำรด ำเนินกำรข้ันตอนนี้จะได้รับข้อมูลแรงขับเคลื่อน 
(Driving Force) ภำพจ ำลองอนำคตที่บูรณำกำร (Scenario Planning) และประเด็นยุทธศำสตร์ 

1.3.3 สรุปแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ   
1) จัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ โดยน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำวิเครำะห์

สถำนภำพปัจจุบัน / ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกำรระดมควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกกำรด ำเนินกำรข้ำงต้น และ
กำร สังเครำะห์ ได้เป็นแนวทำงของ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ  

2) เผยแพร่และถ่ำยทอด เป็นกำรให้ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ และ
กระจำยวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ สู่หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยจัดจ้ำงผู้เช่ียวชำญในกำรด ำเนินงำน / หรือด ำเนินกำรเอง แล้วแต่กรณีและควำมพร้อมของ
หน่วยงำน 

 

 

ภำพที่ 1-2 แนวคิดกำรด ำเนินกำรโครงกำรแบบ OUTSIDE - IN 
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1.4 กระบวนกำร 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย
กิจกรรมย่อยและที่มีควำมต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลฯ ที่มีควำมยืดหยุ่นต่อกำร
เปลี่ยนแปลง สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ดังรูป 

 

ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) 
ผลท่ีได้รับ  

(Output / Outcome) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ภำพที่ 1-3 กระบวนกำรด ำเนินกจิกรรมเพื่อจัดท ำแผนปฏิบตัิกำรดิจิทลั ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 - 2564 

แผนยุทธศำสตร์และแผนกลยทุธ์ 
ของ สคบ. (พ.ศ.2559 - 2562) 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ 
สคบ. 

- แผนยุทธศำสตร์ของประเทศ 
ประจ ำปี 2558 
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งขำติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -
2559) 
- กรอบแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

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

ศึกษำวิเครำะห์นโยบำย 
บทบำท ภำรกิจของ สคบ. 

ศึกษำวิเครำะห์ผลกำร
ด ำเนินงำนและนโยบำยด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรและนโยบำยที่เก่ียวข้อง 

ส ำรวจสถำนะและควำม
จ ำเป็นผ่ำนแบบสอบถำม  

สัมภำษณ์ SMART 
PEOPLE 

ประชุมระดมควำม
คิดเห็น 

วิเครำะห์และประมวลผล  

เผยแพร่และถ่ำยทอด
และให้ควำมรู้ด้ำน ICT 

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

ผลกำรศึกษำวิเครำะห์
โครงสร้ำง ภำรกิจและบทบำท
หน้ำที่ของหน่วยงำนในสังกัด 

สถำนะและผลกำร
ด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 

ยุทธศำสตร์และโครงกำรที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

กำรดิจิทัลฯฯ 

ร่ำง แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล
สคบ. พ.ศ.2560 - 2563 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัล สคบ. 
พ.ศ.2560 – 2564  (ฉบับ
สมบูรณ์) 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศกึษาทีเ่กี่ยวข้อง  

 
เมื่อยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกมิติของการด าเนินชีวิตทั้งการท างาน

ภาครัฐ / การให้บริการประชาชน การติดต่อสื่อสารทั่วโลกต่างน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
สามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
สามารถให้บริการประชาชนได้ดีข้ึน รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน สิ่งเหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับ
แนวโน้มของทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี ้
 

2.1 ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลก 1 
บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการบริการจัดการภาครัฐ เพื่อให้

สามารถปรับตัวตามบริบทที่ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ประชาชน รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการด าเนินงาน เพิ่มความโปร่งใสมากข้ึน แนวโน้ม
ของทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของโลกแบ่งเป็น 9 ประการ ดังนี้  

 

2.1.1 การบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) 

 
ภาพที่ 2-1 บูรณาการข้อมูลประชาชน 

 

ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” น าไปสู่การ
จัดเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนและขาดเอกภาพของข้อมูลประชาชน (Multiple Views of Citizen) โดย
ประชาชนหนึ่งคนอาจมีตัวตนอยู่ในหลายฐานข้อมูลภาครัฐที่กระจัดกระจาย เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 
ทะเบียนเกษตรกร  ทะเบียนผู้เสียภาษีเงินได้ ทะเบียนผู้ได้รับอนุญาตขับข่ี ทะเบียนผู้สูงอายุ หรือเป็นผู้มี
อ านาจลงนามในทะเบียนธุรกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับงาน
บริการภาครัฐ ในยุคนี ้

จึงมีแนวคิดที่จะบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว (Single View of Citizen) โดยเช่ือมโยง
ข้อมูลประชาชนจากฐานข้อมูล จากหลายหน่วยงาน มีประโยชน์ในหลายอย่าง ดังนี้  

1) สามารถก าหนดนโยบายที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น การให้เงินช่วยเหลือที่
เหมาะสมกับความจ าเป็นรายบุคคล  

1 แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทลัของประเทศไทย 

https://drive.google.com/file/d/0BzOc7ZBHQAB8OUpPRk01bDBxRjg/view?usp=sharing
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2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยลดข้ันตอนการขอข้อมูลและการตรวจเอกสารที่
ซ้ าซ้อน เช่น ลดการขอเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ  / อนุญาตจ านวนมาก ทั้งที่เอกสารเหล่าน้ันเป็น
เอกสารที่ออกโดยภาครัฐ แต่ขาดการบูรณาการข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน  

3) สามารถเพิ่มความโปร่งใสในการท างานและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เช่น การใช้ระบบติดตามความคืบหน้าของข้ันตอนการอนุมัติ / อนุญาต ท าให้ผู้รับบริการทราบถึงระยะเวลาที่
ควรพิจารณาแล้วเสร็จและสามารถติดตามสถานะการด าเนินงานได้  
 

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการบูรณาการข้อมูลประชาชนให้เป็นภาพเดียว  ได้แก่ 
ระบบอัลทินน์ (Altinn) ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นระบบส าหรับท าธุรกรรมภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
ได้บูรณาการข้อมูลประชาชนเพื่อลดข้ันตอนการติดต่อราชการของกว่า 450 งานบริการ ใน 41 หน่วยงาน เช่น 
พลเมืองนอร์เวย์ไม่ต้องยื่นภาษีเงินได้อีกต่อไป เนื่องจากภาครัฐมีข้อมูลเพียงพอที่จะค านวณภาษีรายบุคคล 
และแสดงเพียงจ านวนที่ต้องจ่ายเพิ่ม / ได้รับคืนในแต่ละปีเท่านั้น (Automatic Tax Filing) 

2.1.2 การให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized Customer Experience)  
ในยุคที่การให้บริการประชาชนมีความซับซอ้นมากข้ึน ตามเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปใน

ยุคดิจิทัล ซึ่ งรูปแบบการให้บริการ ต้องการท างานแบบบูรณาการข้ามสายงาน ( agenda-based 
government) ภาครัฐทั่วโลกจึงมีแนวคิดออกแบบบริการที่ เฉพาะเจาะจงรายบุคคล (Personalized 
Customer Experience) โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและตรงตามความต้องการรายบุคคล 

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการให้บริการภาครัฐแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล 
ได้แก่ พอร์ทัลการท่องเที่ยว Incredible India ของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นระบบที่พลิกโฉมการให้บริการ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถตัดสินใจวางแผนการเดินทางได้ เนื่องจากได้รับข้อมูล
ปริมาณมากเกินไปแต่ไม่อาจมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ กระทรวงการท่องเที่ยวอินเดียจึงได้น า
เทคโนโลยีมายกระดับการให้บริการข้อมูล เพื่อน าเสนอแผนการท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลให้แก่
นักท่องเที่ยวตามความสนใจ ระยะเวลา งบประมาณ และปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงไปสู่การท า
ธุรกรรมออนไลน์ เช่น จองตั๋วโดยสารและที่พัก นวัตกรรมนี้ท าให้พอร์ทัลการท่องเที่ยว  Incredible India 
ได้รับรางวัล World Travel Award สาขา Best Campaign of the Year ในปี 2552 และได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลให้เป็นเว็บไซต์การท่องเที่ยวของภาครัฐที่ดีที่สุดในโลก 

2.1.3 การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service Management)  
ลักษณะการบริการแบบแยกส่วน ที่ผ่านมาภาครัฐทั่วโลกได้พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อ

ให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยเริ่มจากจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการที่มีเจ้าหน้าที่
ประจ าจากหลายหน่วยงานคอยให้บริการ แต่เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีที่จ ากัดจึงยังไม่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ในระยะต่อมาได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากข้ึนเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ
ภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และประชาชนก็
ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น  

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว ได้แก่ 
ระบบจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ (Online Business Licensing Service : OBLS)  ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
เป็นเว็บไซต์กลางที่อ านวยความสะดวกด้านการขอใบอนุญาตออนไลน์จากทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดย
ประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานกลางเพียงหน่วยงานเดียวผ่านศูนย์ปฏิบัติงานหรือเว็บไซต์ที่มีฐานข้อมูล
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ภาครัฐเช่ือมต่อกันทั้งหมด แทนการติดต่อทุกหน่วยงานด้วยตนเอง ท าให้ลดข้ันตอนการเตรียม ยื่นและ
ตรวจสอบเอกสาร ลดระยะเวลาในการขอรับบริการ อีกทั้งยังสามารถติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงาน  

2.1.4 การเช่ือมต่ออปุกรณ์เคลือ่นที่ (Internet of Things & Mobility)  

 
ภาพที่ 2-2 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ 

 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จ านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วกว่า  2 เท่า จาก 
1,100 ล้านเครื่องในปี พ.ศ. 2555 เป็น 2,600 ล้านเครื่องในปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 2.5 เท่า
ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในอนาคตการเช่ือมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Internet of Things) จะมีบทบาทเพิ่มข้ึนอย่าง
มาก โดยคาดการณ์ว่าภายในปี พ.ศ. 2563 อุปกรณ์กว่า 50,000 ล้านช้ินจะถูกเช่ือมต่อกัน หรือโดยเฉลี่ยแล้ว
มนุษย์หนึ่งคนจะมีอุปกรณ์มากถึง 6.5 ช้ินที่เช่ือมต่อกัน นอกจากนี้ยังสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกัน
แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของมนุษย์ตลอดเวลา เช่น ระบบแจ้งเตือนอุทกภัยที่ประมวลผลบน
พื้นฐานของข้อมูลจากเครื่องวัดระดับน้ า ความเร็วของการไหล และความช้ืนของบรรยากาศ ท าให้สามารถแจ้ง
เตือนล่วงหน้าโดยอัตโนมัติก่อนเกิดภัย  

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการเช่ือมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ โครงการ  Safe 
City ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุกที่บูรณาการข้อมูลจากกล้องวงจร
ปิดทั้งหมดไปยังศูนย์บัญชาการ และน าเครื่องมือวิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวเชิงลึก (Video Analytics) มา
ประเมินสถานการณ์เสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ (Push Notification) เช่น วิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหว
เพื่อตรวจจับวัตถุแปลกปลอมที่ถูกทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือส่งสัญญาณเมื่อมีผู้บุกรุกเข้าไปในบริเวณต้องห้าม 
และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้ด าเนินการได้ทันท่วงที 

2.1.5 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analytics)  
ข้อมูลส่วนมากยังไม่มีระบบในการจัดเก็บ (Unstructured) หรือถูกจัดเก็บในลักษณะ

ฐานข้อมูลดิบ (Database) ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาระบบ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดระเบียบฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีความ
หลากหลายให้เป็นระบบ รวมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้สามารถเข้าใจข้อมูลอย่าง
ลึกซึ้งและน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดผลในที่สุด 

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก ได้แก่ ระบบบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร (Integrated Virtual Labor Market: IVLM) ของ
ประเทศเยอรมัน โดยที่ผ่านมาเยอรมันประสบปัญหาอัตราการว่างงานสูงเนื่องจากทักษะของแรงงานไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภาครัฐจึงได้พัฒนาระบบ  IVLM ข้ึนมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ตลาดแรงงานของประเทศ โดยเช่ือมโยงข้อมูลต าแหน่งงานจากกว่า 700 หน่วยงาน ทั้งภายในเยอรมันและใน
ทวีปยุโรป  รวมทั้งน าข้อมูลตลาดแรงงานจากภาคส่วนอื่น ๆ  มาวิเคราะห์  เพื่อยกระดับการจัดหางานแบบ
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ครบวงจร ตั้งแต่ข้ันตอนการจดทะเบียนผู้ว่างงาน ไปจนถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแรงงาน ส่งผลให้
อัตราการว่างงานและระยะเวลาที่ใช้ในการหางานของประชาชนเยอรมันลดลงมาก 

2.1.6 การใช้บริการทางเทคโนโลยรี่วมกัน (Shared Services)  
ที่ผ่านมาได้ด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ “ต่างคนต่างท า” ไม่ได้มี

การบูรณาการกันเท่าที่ควร ท าให้มีต้นทุนสูง เมื่อมีแนวคิดในการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน (Shared 
Services) เช่น บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ( IaaS) บริการด้านซอฟต์แวร์ (SaaS) บริการ
แพลตฟอร์ม (PaaS) และบริการระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตที่ให้
หน่วยงานต่างๆ ใช้ทรัพยากรร่วมกันและสามารถเรียกใช้งานผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลา เป็นต้น  

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการใช้บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน ได้แก่ ระบบ  
SingPass และ CorpPass ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นระบบกลางส าหรับบริหารจัดการสิทธิ จากเดิมที่
ประชาชนผู้มีความประสงค์ใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐจะต้องยืนยันตัวตนใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการท า
ธุรกรรมของแต่ละหน่วยงาน แต่เมื่อมีระบบ SingPass และ CorpPass ประชาชนสามารถบริหารจัดการสิทธิ
ผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Single Electronic User Account) ด้วยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว 
(Single Sign-On) ผ่านเลขประจ าตัวประชาชน จึงได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน 

2.1.7 การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก (Rebalancing between 
Security & Facilitation)  

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า ก้าวไกล หากไม่สามารถสร้างสมดุลได้ก็อาจส่งผล
กระทบเชิงลบต่อประเทศ เช่น ในข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง  ถ้าเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากเกินไปก็จะท าให้
นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันหากเจ้าหน้าที่เข้มงวดน้อยเกินไปก็อาจมีความเสี่ยงต่อความ
ปลอดภัยของประเทศ ดังนั้น การสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวก จึงเป็น
ประเด็นท้าทายที่ภาครัฐทั่วโลกก าลังหันมาให้ความส าคัญ  

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของการสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยและการอ านวย
ความสะดวก ได้แก่ โปรแกรม Automated Passport Control ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้
ผู้โดยสารที่ถือหนังสอืเดินทางสหรัฐ แคนนาดา และประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลด
ข้ันตอนการพิสูจน์ตัวตนเมื่อเดินทางข้ามแดน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยให้
ผู้โดยสารสแกนหนังสือเดินทาง ถ่ายรูป และตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลสว่นตัวและข้อมูลเที่ยวบิน ผ่านช่องทาง
อัตโนมัติพิเศษ โดยปัจจุบันได้ติดต้ังจุดให้บริการที่ 36 สนามบินหลัก และสามารถรองรับได้ถึง 9 ภาษา 

2.1.8 การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-driven Transformation)  
การยกระดับสู่รัฐบาลดิจทิัลในระยะถัดไปจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนทัศน์การเปลี่ยนแปลงโดย

มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-driven Transformation) กล่าวคือ มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร 
(End-to-End Transformation) ทั้ งในด้านทรัพยากรมนุษย์ (People) ข้ันตอนการท างาน (Process) 
เทคโนโลยี (Technology) และกฏระเบียบ (Regulation) นอกจากนี้  เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้น าแนวคิดโครงการน าร่องเพื่อขยายผล (Pilot & Scale) มา
ประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อน โดยจัดท าโครงการน าร่องในหน่วยงานที่มีความพร้อมสูงและในงานบริการภาครัฐ
ที่มีผลกระทบสูง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่นี้ เปิดโอกาสให้ประเทศที่ยังต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงสามารถ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด (Leapfrog) โดยเรียนรู้จากตัวอย่างประสบการณ์ของกรณีศึกษาที่ได้มีการทดลองใน
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รูปแบบต่างๆ จนเกิดความชัดเจน และเลือกน ารูปแบบที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
การพัฒนาระบบยืนยันตัวตน Aadhaa ของประเทศอินเดีย ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์
ของพลเมืองได้ถึง 200 ล้านคนต่อปี เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนเมื่อต้องการติดต่อภาครัฐ ให้เป็นรากฐานการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อยอดในด้านอื่นๆ เช่น การให้เงินช่วยเหลือรายบุคคลในรูปแบบ electronic payment เป็นต้น 

2.1.9 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)  
การยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลส าเร็จเป็นภารกิจที่ส าคัญการท างานของภาครัฐยัง

เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จากหลายภาคส่วนเป็นจ านวนมาก ท าให้การบูรณาการและการ
ประสานประโยชน์เป็นเรื่องที่ท้าทาย ซึ่งมีความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่าง
แท้จริง ส่งผลให้ภาครัฐสามารถด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ แม้จะมีการเปลี่ยน
ผ่านยุคสมัยทางการเมืองก็ตาม  

กรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้เริ่มวางรากฐานโครงการเชิงดิจิทัลในปี พ.ศ. 2539 และได้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปจัจบุนั ถึงแม้จะมีการเปลีย่นแปลงผูน้ าประเทศหลายครั้ง แต่ภาครัฐก็ยังสามารถ
ด าเนินงานได้ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากผู้น าทุกคนที่ก้าวข้ึนมา
อยู่ในต าแหน่ง ส่งผลให้ดัชนี EGDI (e-Government Development Index) ของเกาหลีใต้ไต่ข้ึนจากอันดับ 
13 ในปี พ.ศ. 2546 มาเป็นอันดับ 1 ของโลก ในปี พ.ศ. 2555 และยังคงรักษาอันดับสูงสุดมาจนถึงปีส ารวจล่าสุด 
 

2.2. ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์ระดับชาต ิ
แผนปฏิบัติการดิจิตอล ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560-2564 ไดศึ้กษาและ

วิเคราะห์แผนและนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดทิศทางและแผนการด าเนินงานด้านดิจิทัล 
ให้สอดคล้องและบูรณาการร่วมกันด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระดับของหน่วยงานตามนโยบายรัฐบาล ดังนี ้ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560 - 2564) 
- แผนพัฒนาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ( 20 ปี ) 
- แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
- แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
- แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 2 
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 
1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

1.1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

1.2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  

1.3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  
1.4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
1.5)  เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีการท างานเชิงบูรณาการ  
1.6) เพื่อใหม้ีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค   

2 ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th 
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1.7)  เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศต่างๆ  ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
      2) เป้าหมายรวมของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  

2.1) คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยทีส่มบรูณ์ 
2.2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ

เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ
ฐานบริการและดิจิทัลมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มี
ระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ
ฐานความรู้ช้ันสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่
ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัวของ
ภาคการผลิตและบริการ 

2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

2.5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพิ่มความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

2.6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่ มีความรู้
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
3.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์  

  แนวทางพัฒนา 
      (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พงึประสงค์ 
      (2) พัฒนาศักยภาพคนใหม้ีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
     (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทกุภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

     (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจดัการระบบสุขภาพภาครฐัและปรบัระบบการเงนิ
การคลงั ด้านสุขภาพ 
     (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัสงัคมสงูวัย 
     (7) ผลักดันใหส้ถาบันทางสงัคมมสี่วนร่วมพฒันาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

3.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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  แนวทางพัฒนา 
 (1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้
สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
       (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่
มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
       (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิใน
การจัดการ ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
 3.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  แนวทางพัฒนา 
 (1) การบริหารจัดการเศรษฐกจิส่วนรวม 
 (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
 3.4) ยทุธศาสตรท์ี่ 4 ยทุธศาสตรก์ารเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยนื 

  แนวทางการพัฒนา 
     (1) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนเป็นธรรม 
(2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 
(3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
(8) การพฒันาความร่วมมือด้านสิ่งแวดลอ้มระหว่างประเทศ 

3.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแหง่ชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นค่ังและยั่งยืน   

  แนวทางการพัฒนา 
 (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 (2) การพฒันาเสรมิสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอ้มใน
การรบัมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
 (3) การสง่เสริมความร่วมมอืกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกบั มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
 (4) การรกัษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจ
อธิปไตยและ สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
 (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพฒันา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่าง แผนงานทีเ่กีย่วข้องกบัความมั่นคงกบัแผนงานการพฒันาอื่นๆ ภายใตก้ารมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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3.6) ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   

   แนวทางการพัฒนา 
    (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ

การเงินการคลัง ภาครัฐ 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัการใหบ้ริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 

   (4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   (5) ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
   (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคล้องกบัข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
3.7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์   

  แนวทางพัฒนา 
 (1) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
 (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง่ 
 (3) การพฒันาระบบโลจิสติกส ์
 (4) การพฒันาด้านพลงังาน 
 (5) การพฒันาเศรษฐกิจดจิิทลั 
 (6) การพฒันาระบบน้ าประปา 

3.8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

(1) เรง่สง่เสรมิการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ 
(2) พัฒนาผูป้ระกอบการให้เป็นผูป้ระกอบการทางเทคโนโลยี 
(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

3.9) ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 

(1) การพฒันาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกจิให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
(2) การพฒันาเมอืง 
(3) การพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

3.10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนา 

(1) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่ ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

(2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน
กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 



 

19 
 

(3) ผลักดันให้เกิดการบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่ เช่ือมโยงกับประเทศ   
เพื่อนบ้าน เพื่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและการสร้างเสถียรภาพของพื้นที่ 

(4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
(5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะ

หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
(6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
(8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
(9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(10) ส่งเสริมใหเ้กิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 

2.2.2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (20 ป)ี 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ประสบความส าเร็จ นอกจากจะต้องด าเนินการ

ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากกรอบนโยบาย ICT2020 
ที่จากเดิมเน้นการส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้และใช้เป็น เป็นการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด ารงชีวิตทั้งใน
มิติด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่น าไปสู่การใช้ให้เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาเองได้ ตลอดจนสามารถสร้างให้เกิดนวัตกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล เสนอดังนี้ 4 
1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2559 -

2561) เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. มอบหมายให้ ทก. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล  ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) รวมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนารายยุทธศาสตร์ และ / หรือรายวาระ 
(agenda – based)  ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และแผนปฎิบัติการท่ีจะจัดข้ึน ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ไปพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน 

4. ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 ท่ีให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระ จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบโดยจัดท าแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการขอ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจ าทุกปี   

5. มอบหมายให้ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ 
บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ  การปรับปรุงกฎระเบียบ และการก าหนดตัวชี้วัด รวมท้ังการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็น ไปตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ท่ี ทก. เสนอ  

 สาระส าคัญของแผนฯ มีดังน้ี 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ... มีวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand” โดยท่ี Digital Thailand 

หมายถึง ประเทศไทยท่ีสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน  
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) มีวิสัยทัศน์ คือ “ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบอัจฉริยะให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) ยุทธศาสตร์การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ (4) ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 
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ภาพที่ 2-3 ความเช่ือมโยงระหว่างกรอบนโยบาย ICT แผนแม่บท ICT ของประเทศไทยและแผนระดบัชาติ 
 

1) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
จากบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับประเด็นความท้าทายในมิติทาง

เทคโนโลยีมิติทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคมอันเนื่องมาจากนวัตกรรมและการแพร่กระจายของเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการประกอบธุรกิจและการด ารงชีวิตประจ า วันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้          
การก าหนดกรอบวิสัยทศัน์และเปา้หมายจึงมุ่งตอบสนองต่อประเด็นอุบัติใหม่ที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน อาทิ
ซอฟต์แวร์การบริการด้านไอทีและการบริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นการเข้าถึงข้อมูลเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมในวงกว้างกว่าที่เป็นตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนเชิงนวัตกรรมมุ่งสู่
การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงอย่างยั่งยืน อันจะน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ในระยะยาวต่อไป ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

 

2) วิสัยทัศน์ 
“ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” 

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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3) เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

 
ภาพที่ 2-4 เป้าหมาย 10 ปี ดิจิทัลไทยแลนด์ 

 

 
4) ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้อง กับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาและ เป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
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 ระยะที่ 1 

Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมดจิิทลั 

ระยะที่ 2 

Digital Thailand I: Inclusion 

ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมี
ส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

ระยะที่ 3 

Digital Thailand II: Full 
Transformation 

ประเทศไทยก้าวสูก่าร เป็น  Digital 
Thailand ที่ขับเคลือ่นและใช้ประโยชน์

จากนวัตกรรมดจิิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ 4 

Global Digital Leadership 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสงัคมอย่างยัง่ยืน 

โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐาน 

บรอดแบนด์ ถึงทุกหมู่บ้ านทั่ ว
ประเทศ เป็นฐาน ของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ 

บรอดแบนด์ระบบสายถึงทุ ก
หมู่บ้าน และเช่ือมกับ ประเทศใน
ภูมิภาคอื่น 

บรอดแบนด์ถึงทุกบ้านและรองรับการ
หลอมรวม และการเช่ือมต่อทุกอุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ 

เศรษฐกิจ การท าธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล
คล่องตัว และติด อาวุธดิจิทัลให้ 
SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร 
ให้มาอยู่บนระบบ online พร้อม
ทั้งวางรากฐาน ให้เกิดการลงทุน
ในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ
เปลี่ยนมาท าธุรกิจ ด้วยดิจิทลั
และข้อมลู digital technology   
startup และคลสัเตอร์ดิจทิัลเริม่
มีบทบาทใน ระบบเศรษฐกจิไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขัน
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเช่ือมโยงไทย
สู่การค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม
เ ช่ื อ ม ต่ อ ภ าย ใน แล ะ ระห ว่า ง
ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น า
ประเทศไทยสู่ความมั่งค่ัง 

สังคม ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบรอด
แบนด์และบริการพื้นฐานของรัฐ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ประชาชนเช่ือมั่นในการใช้ดิจิทัล 
และเข้ าถึ งบริก ารการ ศึกษา 
สุขภาพ ข้อมูลและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตผ่านระบบดิจิทัล 

 

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี /
ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ า
ด้านดิจิทัล และชุมชนใช้ดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาท้องถ่ินตนเอง 

 1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10 ปี 20 ปี 
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 ระยะที่ 1 

Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกจิและ

สังคมดจิิทลั 

ระยะที่ 2 

Digital Thailand I: Inclusion 

ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมี
ส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

ระยะที่ 3 

Digital Thailand II: Full 
Transformation 

ประเทศไทยก้าวสูก่าร เป็น  Digital 
Thailand ที่ขับเคลือ่นและใช้ประโยชน์

จากนวัตกรรมดจิิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ 4 

Global Digital Leadership 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสงัคมอย่างยัง่ยืน 

รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐมีการท างานที่
เช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูล
หน่วยงาน 

การท างานระหว่างภาครัฐจะ
เช่ือมโยงและบูรณาการเหมือน
เป็นองค์กรเดียว 

บริการรัฐเป็ นดิจิทั ลที่ ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางเปิดเผยข้อมูลและให้ประชาขน
มีส่วนร่วม 

เป็นประเทศผู้น าในภูมิภาคด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการ
รัฐและบริการประชาชน 

ทุนมนุษย ์ ก าลังคน (ทกุสาขา)  มีทักษะ
ดิจิทัลเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ก าลั งคนสามารถท างานผ่าน
ระบบดิจิทัลแบบไร้พรมแดน 
ผู้ เช่ียวชาญต่างประเทศเข้ามา
ไทย 

ประเทศไทยเกิดงานคุณ ค่าสูง และมี
ก าลังคนที่มีความเช่ียวชาญดิจิทัลเฉพาะ
ด้านเพียงพอ 

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขา
และผู้เช่ียวชาญดิจิทัล 

สภาพแวดล้อม รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลที่
ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงาน 

ไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
ท าธุรกรรม มีระบบอ านวยความ
สะดวกและมีมาตรฐาน 

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้า การท าธุรกรรมดิจิทัล 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา 
ทบทวน กฎระเบียบ กติกาด้าน
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องจริงจัง 

 1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10 ปี 20 ปี 
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ภาพที่ 2-5 ยุทธศาสตร์ แผนเศรษฐกิจดจิิทลั 
 

5) ยุทธศาสตร์ 
5.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (available) จ่ายได้ (affordable)  
การเพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานดิจทิัลให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์  

รองรับการเป็น Digital Thailand  เป็นการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ด้วยการสร้างและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ การแพร่ภาพกระจายเสียง ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาด
เพียงพอ  ครอบคลุมทุกพื้นที่  และสามารถให้บริการ  ได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร    
การเช่ือมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ และการบริการภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนการใช้งานรูปแบบต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งค่ังทาง เศรษฐกิจ และความมั่นคง
ทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลในอนาคต 

ส าหรับยุทธศาสตร์ที่  1 นี้ จะสร้างให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย 
ประชาชนทุกคนสามารถ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการเข้าถึงบริการจะสามารถท าได้ทุกที่ ทุกเวลา  
อย่างมีคุณภาพ โดยเทคโนโลยีที่ใช้ ความเร็วที่รองรับความต้องการ  และราคาค่าบริการที่ต้องจ่ายจะต้อง
ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการอีก ต่อไป  ในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์จะ
กลายเป็นสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา ที่สามารถรองรับการ
เช่ือมต่อกับทุกสรรพสิ่ง 
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เป้าหมายของยุทธศาสตร ์
(1) อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูของไทยมีคุณภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ 

ทุกหมู่บ้าน ทุกเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจทุกโรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และศูนย์
ดิจิทัลชุมชน 

(2) ค่าบริการอินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูไม่กิน 2% ของรายได้และประชาชาติต่อหัว 
(3) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึงทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว 
(4) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเช่ือมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมลู

ระหว่างประเทศ 
(5) โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายวิทยุระบบดิจิทัล

ครอบคลุมทั่วประเทศ 
แผนงาน มาตรการ 

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมี
ความทันสมัยมีเสถียรภาพ  ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนด้วยราคาที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม  เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลทุกรูปแบบได้อย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเช่ือมต่อและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิภาคอาเซียนโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทั้ง
การเป็นเส้นทางผา่นการจราจรของข้อมลูสาหรับภูมิภาคและเป็นทีต่ั้งสาหรบัผูป้ระกอบการเนื้อหารายใหญ่ของโลก 

(3) จัดให้มีนโยบายและแผนบริหารจดัการโครงสร้างพื้นฐานคลื่นความถ่ี
และการหลอมรวมของเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ
การแพร่ภาพกระจายเสียงรวมถึงการหลอมรวมของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการ 
ใช้งานในปัจจุบันและอนาคต  ตลอดจนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานในภาวะวิกฤติ 

(4) ปรับรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมดิจิทัลให้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

5.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศโดยอาศัย เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะยาว
ภายใต้การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างระบบนิเวศส าหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันของภาคธุรกิจ ที่จะส่งผลต่อการขยายฐานเศรษฐกิจ
และอัตราการจ้างงานของไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต 

เป้าหมายของยุทธศาสตร ์
(1) น านวัตกรรมและความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในภาคผลิต 

ภาคบริการในทกุอุตสาหกรรม 
(2) สนบัสนุนให้ SMEs ไทยทัง้ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและ                

ภาคบรกิาร เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก 
(3) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าอุตสาหกรรมดจิิทลัของภูมิภาค 
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มาตรการ 
(1) เพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปฏิรูปการ
ท าธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

(2) เร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) 
เพื่อให้เป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

(3) สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน ์
(4) เพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่าน

เทคโนโลยีดิจิทัล โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 

5.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยดิจิทัล 
การสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่

ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร ผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน
พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและ
แปลงข้อมูล องค์ความรู้ของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถ่ินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยง่ายและสะดวก  โดยประชาชนมีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร 
และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม   

เป้าหมายของยุทธศาสตร ์
(1) ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุม่ผู้อยูอ่าศัยในพื้นที่ห่างไกล ผูสู้งอายุ 

และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัล 
(2) ประชาชนร้อยละ 76 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจทิัลอย่างสร้างสรรค์ภายใน 5 ปี 
(3) ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสขุและบรกิารสาธารณะ

ผ่านระบบดิจทิลั 
มาตรการ 

(1) สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล   

(2) พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่
เปิดกว้างและเสรี 

(3) สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่
ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม 

(4) เพิ่มโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและ
ประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(5) เพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัย ทั่วถึง
และเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

5.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมี
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แบบแผนและเป็นระบบ จนพัฒนาสูก่ารเปน็รัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์   โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือ
บริการสาธารณะจะอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
(citizen driven) ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พื้นที่ และ
ภาษา และในระยะต่อไปด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้รัฐบาลสามารถหลอมรวมการ
ท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้าง
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบ้านเมือง  

เป้าหมายของยุทธศาสตร ์
(1) บริการของภาครัฐตอบสนองการบริการประชาชน ผู้ประกอบการ

ทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและแม่นย า 
(2) มีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่

บูรณาการไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเช่ือมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และการให้บริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มาตรการ 
(1) จัดให้มีบริการอัจฉริยะ (smart service) ที่ ขับเคลื่อนโดยความ

ต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven)  
(2) ปรับ เปลี่ ยนการท า งานภาครัฐด้ วย เทคโนโลยีดิ จิทั ล  ให้ มี

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
(3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (open data) และ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ (open government) เพื่อน าไปสู่การเป็น Digital Thailand 
(4) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service 

platform) เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคช่ันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่ เป็นบริการพื้นฐานของทุก
หน่วยงานภาครัฐ 

5.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
การพัฒนาก าลังคนดิจิทัล หมายถึง การสร้างและพัฒนาบุคลากรวัยท างานให้มี

ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ  รวมถึงการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญตามระดับมาตรฐานสากล 
เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง รองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน  

เป้าหมายของยุทธศาสตร ์
(1) บุคลากรวัยท างานทกุสาขามีความรู้และทักษะดิจทิัล 
(2) บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความส าคัญตอ่การสร้างนวัตกรรมดิจทิัล 
(3) เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
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มาตรการ 
(1) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงาน 

ทั้งบุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชนในทุกสาขาอาชีพ  ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรวัยท างาน  และ   
วัยเกษียณให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
เพื่อน าไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน ์ 

(2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่รองรับ
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 

(3) พัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

การสร้างพลังขับเคลื่อนประเทศแบบบูรณาการสู่ความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล หมายถึง การอาศัยมาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกา ที่มีประสิทธิภาพทันสมัยและ
สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์สากลมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจน
การสร้างความมั่นคงปลอดภัยการสร้าง ความเช่ือมั่น และการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ในทุกภาคส่วน  เพื่อก่อให้เกิดการอ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ พร้อมกับสร้างแนวทางขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
(1) มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล 
(2) มีมาตรฐานข้อมูลที่ เป็นสากล เพื่อรองรับการเช่ือมโยงและใช้

ประโยชน์ในการท าธุรกรรม 
(3) ประชาชนมีความเช่ือมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 

มาตรการ 
(1) จัดให้มีระบบนิเวศน์ที่ เหมาะสมในการสร้างความได้เปรียบใน      

การยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ และกติกา ให้มีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า และการใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและ
สังคม (เช่น การประกาศใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558) ซึ่งภาครัฐจะเป็นผู้เริ่มต้นในการลดอุปสรรคในการด าเนินการต่างๆ 

(2) ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้มีความ
ทันสมัย สอดคล้องต่อพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลและบริบทของสังคม  

(3) สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการท าธุรกรรมออนไลน์ 
 

2.2.3 แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทลัของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจทิัล  
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” 
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การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตั้งอยู่บน
พื้นฐานขององค์ประกอบหลักส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) 
การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-
centric Services)  แล ะก ารส นั บ ส นุ น ให้ เกิ ด ก าร ขับ เคลื่ อ น ไป สู่ ก าร เป ลี่ ย น แป ล ง  ( Driven 
Transformation) 

 
 

ภาพที่ 2-6 วิสัยทัศน์ของการพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
 

1) องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่การเช่ือมโยงข้อมูลไปจนถึงการด าเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการบูรณาการข้อมูลจะท าให้ภาครัฐไทยเห็นข้อมูลประชาชนเป็นภาพเดียวที่สมบูรณ์ (Single 
View of Citizen) ในขณะที่การบูรณาการการด าเนินงานจะท าให้ภาครัฐไทยตระหนักถึงความต้องการทาง
เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในแต่ละหน่วยงาน จึงสามารถลดความซ้ าซ้อนทั้งในด้านของงบประมาณ 
ระยะเวลาและการดูแลรักษาระบบ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากการเพิ่มขนาดและจากการใช้
บริการทางเทคโนโลยีร่วมกัน อันจะน าไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว  

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การน า
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า รวดเร็ว และตรงจุดมากข้ึน โดยมีการเช่ือมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์ 
(Internet of Things) ต่างๆ อย่างทั่วถึง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถสือ่สารแลกเปลี่ยนข้อมลูกนัได้เป็นปจัจุบัน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นอาจมีการเช่ือมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ส่งผลให้ภาครัฐไทยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน
ปริมาณมาก และเมื่อน าระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล 
ประกอบกับน าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยท าความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึ้ ง       
ช่วยคาดการณ์ล่วงหน้า พร้อมให้ค าแนะน าเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ก็จะน าไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบ
เชิงรุกได้มากยิ่งขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 3 การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric 
Services) คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐ ให้มีการออกแบบประสบการณ์และด าเนินการแบบ
เฉพาะเจาะจงตามความต้องการรายบุคคล เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสิทธิที่
ประชาชนรายบุคคลพึงจะได้รับ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลล้วนมีความซับซ้อนมากข้ึน ภาครัฐไทยจึงจ าเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่าง
ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ข้อมูลของประชาชน และการอ านวยความสะดวก  โดยก าหนดระดับการ
รักษาความปลอดภัยและระดับความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตัวตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อนของ
งานบริการ ประเภทของงานบริการ และกลุ่มผู้รับบริการต่างๆ 

องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven 
Transformation) คือ การวางแนวทางการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยกระบวนทัศน์
การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ ที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร ทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ 
(People) ข้ันตอนการท างาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ (Regulation) รวมทั้ง
มีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการก ากับดูแล ที่ชัดเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้น า
ระดับประเทศที่มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ และเล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ประเทศอย่างแท้จริง จึงส่งผลให้ภาครัฐสามารถด าเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ 

 

 
ภาพที่ 2-7 ยุทธศาสตร์การพฒันารัฐบาลดิจิทลั 

 

2) ยุทธศาสตร์ 
2.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะน าไปสู่การยกระดับการให้บริการภาครัฐ
ที่สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการรายบุคคลยิ่งข้ึน ภายใต้มาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและเข้าใจประชาชน ตั้งแต่การเผยแพร่
ข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐต่างๆ ผ่านจุดเดียวและสามารถขอรับบริการได้ตามสิทธิ 
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จนถึงการท าความเข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อน าไปสู่การแก้ไขเมื่อมีการร้องเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม ที่มีโครงสรา้งการท างานและบคุลากรคอยรองรับตลอดการท างาน ผ่าน 6 มาตรการหลักดังนี ้ 

มาตรการที่  1: การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลกลาง มีการ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบกลางโดยใช้เลข 13 หลัก เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของข้อมูล 

มาตรการที่ 2: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือ
ผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง ใช้ Smart Card ในการยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิเมื่อเข้ารับ
บริการผ่านช่องทางกายภาพ หรือเปิดบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง (single electronic user account) 
เมื่อท าธุรกรรมภาครฐัผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส ์โดยสามารถใช้ 1 account ได้กับทุกบริการและทุกหน่วยงาน  

มาตรการที่ 3: การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียวโดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลางผู้รับบริการสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการรายบุคคล และสามารถเลือกดูข้อมูลตามล าดับประสบการณ์หรือตามประเภทงานบริการ รวมทั้งมี
การแสดงข้อมูลความเช่ือมโยงระหว่างงานบรกิารเพือ่ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจบุันได้  

มาตรการที่ 4: การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก
ประชาชนสามารถด าเนินการร้องเรียนทุกเรื่องผ่านจุดเดียว โดยภาครัฐมีการบูรณาการข้อมูลเรื่องร้องเรียน
จากทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถบริหารจดัการได้อย่างมีประสทิธิภาพ รวมทั้งพยายามเข้าใจอุปสรรคปญัหา
และความต้องการของประชาชนแบบเชิงรุกผ่านทุกช่องทาง  

มาตรการที่  5: โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ บูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน ICT ส าหรับบริการภาครฐัใหค้รอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล  

มาตรการที่ 6: ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ สร้างการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมให้บุคคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 

2.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการรายบุคคลของผู้ด้อยโอกาส 
รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ให้มีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของตลาด ผ่าน 2 มาตรการหลักดังต่อไปนี้  

มาตรการที่ 7: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก บูรณาการ
ข้อมูลประชาชนจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถก าหนดสิทธิรายบุคคลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (One 
Citizen One Social Record) และสามารถให้บริการเชิงรุก เช่น ลงทะเบียนผู้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ หรือ
ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีระบบลงทะเบียนเคลื่อนที่ (Mobile Registration) โดยประชาชน
สามารถรับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆ ผ่านบัตรในลกัษณะบตัรเดบติที่มีการเช่ือมโยงข้อมูลกับภาครัฐ 

มาตรการที่ 8: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร บูรณาการฐานข้อมูล
ตลาดแรงงานและจัดหาความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ ณ จุดเดียว รวมทั้งใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ข้ันสูง (Data Analytics) ช่วยในการจับคู่งาน ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพ แนะน าหลักสูตรการฝึกอบรมและ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตการท างาน รวมทั้งปรับสมดุลตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคาดการณ์
แนวโน้มอุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงานล่วงหน้า 
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2.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ 
มุ่ ง เน้นการพัฒ นาระบบ เทคโน โล ยีส ารสนเทศภาครั ฐ เพื่ อยก ระดั บ                 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในด้านต่างๆ ตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรให้มีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีวิตและมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด การยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลอย่างครบวงจรเพื่อรักษามาตรฐานให้
ประเทศไทยเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวคุณภาพช้ันน าของโลก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการโดยสร้าง
ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจในทุกข้ันตอนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจดัเกบ็ภาษีให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลามากขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระให้กับผู้เสียภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้จะน าไปสู่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยประกอบไปด้วย 6 มาตรการหลักดังต่อไปนี้  

มาตรการที่ 9: การเกษตรแบบครบวงจรรายบคุคลผ่านการบูรณาการ บูรณาการ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน ามาวิเคราะห์ เพื่อสามารถให้ข้อมูลแก่เกษตรกรผ่านช่องทางที่
เหมาะสม และให้บริการที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก  

มาตรการที่ 10: การบูรณาการด้านการท่องเทีย่วแบบครบวงจร บูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในเชิงรุก ทั้งบริการด้านข้อมูลและด้านการ            
ขออนุมัติอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่ข้ันตอนพิจารณา วางแผน เตรียมการ จัดซื้อ เดินทางจนถึง
ประเมินผลการท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร  

มาตรการที่  11: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน 
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอใบอนุมัติอนุญาตผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ าซ้อน 
เนื่องจากระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การด าเนินการขอใบอนุมัติอนุญาต
เกี่ยวกับการลงทุนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

มาตรการที่ 12: การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร ผู้ประกอบการ
สามารถยื่นค าขออนุญาตน าเข้าส่งออกทั้งจากกรมศุลกากรและหน่วยงานอนุมัติอนุญาตอื่นๆ ณ จุดเดียว 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถป้อนข้อมูลและส่งเอกสารเพียงชุดเดียว  

มาตรการที่ 13: การส่งเสริม SME แบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต 
บูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพือ่ให้ข้อมลูแก่ผูป้ระกอบการผ่านช่องทางออนไลน์ ณ จุดเดียว 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการรายบุคคล รวมทั้งมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ผู้ประกอบการใช้บริการเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยระบบสามารถเช่ือมต่อข้อมูลกับระบบภาครัฐได้โดยอัตโนมัติ  

มาตรการที่ 14: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร บูรณาการ
และวิเคราะห์ข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อลงทะเบียนและค านวณภาษีให้ผู้เสียภาษี โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลหรือ
ยื่นเอกสารที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว รวมทั้งระบุบุคคลที่ควรอยู่ในระบบภาษีหรือควรถูกตรวจสอบภาษี  

2.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ในการรักษาความปลอดภัย จากทั้งภัยภายใน ภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแก้ไข
สถานการณ์มาเป็นการป้องกัน รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะวิกฤต ให้สามารถความช่วยเหลือ  
แก่ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับคืนสู่สภาวะปกติภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ผ่าน   4 
มาตรการหลักดังต่อไปนี้  
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มาตรการที่ 15: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มีศูนย์บัญชาการ (Command Center) ประสานงานและสนับสนุนการท างานของ
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) มาสนับสนุนการตัดสินใจแบบ real time 
และแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการป้องกันในเชิงรุก  

มาตรการที่ 16: การประเมินความเสี่ยงผู้โดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสูจน์
ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ มีระยะเวลาตรวจสอบข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้านานข้ึน รวมทั้งขยายผลให้ผู้โดยสารชาวต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์สามารถพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทาง
อัตโนมัติ และชาวต่างชาติอื่นๆ สามารถพิสูจน์ตัวตนและยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมือง ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) สนับสนุนการตรวจสอบและคัดกรองบุคคล  

มาตรการที่ 17: การบูรณาการข้อมูลเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ มุ่งเน้นการแชร์
ข้อมูลสภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้ า หรือ
ข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล โดยค านึงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล 
คุณภาพของข้อมูลที่ท าการจัดเก็บ และมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถน าไป เช่ือมโยงและ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรการที่ 18: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการใน
ภาวะวิกฤต บูรณาการข้อมูลเพื่อให้ศูนย์บัญชาการที่มีอยู่ในปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการติดตามและบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤต เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ข้อมูลที่ตั้งหน่วยกู้ภัยหรือหน่วย
บรรเทาภัย 

3) กรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 

 
ภาพที่ 2-8 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัระยะ 3 ป ีของมาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 1 
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ภาพที่ 2-9 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัระยะ 3 ปีของมาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 2 

 
ภาพที่ 2-10 แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทลัระยะ 3 ปีของมาตรการที่ส าคัญเป็นล าดับที่ 3 

 

4) ปัจจัยสู่ความส าเรจ็ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดจิิทลัในประเทศไทย 
จากการศึกษาวิเคราะหป์ระสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ ทีม่ีขอบเขต

กว้าง ความซับซ้อนสูง และมีผูเ้กี่ยวข้องจ านวนมาก พบว่ามปีัจจัยสู่ความส าเรจ็หลัก 5 ประการ  
4.1) การเตรียมความพร้อมด้านก าลังคน (Citizen Competence) จ าเป็นต้องมีการ

เตรียมความพร้อมคนทุกคนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ทั้งในเชิง
การเพิ่มศักยภาพของคนให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง และการสร้างความเข้าใจให้ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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4.2) ผู้น าบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) มีผู้บริหารที่เข้าใจและให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาและคอยให้การสนับสนุนอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในการด าเนินงานเชิงบูรณา
การที่ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

4.3) แผนการด าเนินงานที่ขับเคลื่อนได้จริง (Actionable Plan) มีแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจนขับเคลื่อนได้จริง โดยมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจน รวมถึงการแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและช้ีวัดความส าเร็จ และการมอบหมายบุคลากรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

4.4) มีการติดตามการด าเนินโครงการอย่างจริงจัง (Continuous Monitoring) มีการ
ติดตามการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อผลักดันโครงการให้
เกิดผลตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ รวมถึงการผลักดันมาตรการเร่งด่วน (Quick Wins) ให้มีผลเป็น
รูปธรรมและเป็นแรงขับเคลื่อนโครงการ  

4.5) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง (Key Focus and Message) มีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม โดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการและมีความเข้าใจไป ในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดทั้งโครงการรวมถึงลดปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต  

 

2.2.4 แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผูบ้รโิภคแห่งชาติ ฉบับที ่1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ริเริ่มและผลักดันให้เกิดแผนแม่บท               

การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ โดยเน้น
การบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพขององค์กร และภาคี
เครือข่ายการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมา
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ปรับเป็นแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  ทิศทางการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค
แห่งชาติ ฉบับที่  1 (พ.ศ. 2560 – 2564)  มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดแนวทางการบูรณาการงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในประเทศที่เป็นระบบ มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีความต่อเนื่อง มั่นคง และ
ยั่งยืน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์อย่างสมดุลและเป็นธรรม อันจะส่งผลให้การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคในประเทศ
ไทยต่อไป 

1) วิสัยทัศน์  
           “บูรณาการการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของทุกภาคส่วน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิด 

ความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน” 
  2) เป้าหมาย  

2.1) เพื่อให้เกิดการบรูณาการการคุ้มครองผูบ้ริโภคทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบมมีาตรฐาน 

2.2) เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคในภาพรวมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

  3) พันธกิจ  
3.1) พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันอันตรายจากสินค้าและ

บริการที่ไม่ปลอดภัย โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



 

36 
 

3.2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูล เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนน าข้อมูลไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.3) พัฒนาองค์ความรู้ และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง ผ่านช่องทางที่
หลากหลายสู่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.4) ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาศักยภาพองค์กรผู้บริโภค และภาคีเครือข่าย       
ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครองผู้บริโภค 

3.5) ส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเน้นการประสานความร่วมมือ 
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกระดับจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

4) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
4.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

   แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม ก ากับดูแลสินค้าและ
บริการให้มีความปลอดภัย พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชยและเยียวยาความ
เสียหายให้กับผู้บริโภค พัฒนานโยบาย และปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และกฎหมายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พัฒนามาตรการสนับสนุน และการบังคับใช้ต่าง ๆ ในการส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการป้องกัน ควบคุม ก ากับดูแลสินค้าและบริการให้มี
ความปลอดภัย 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบการเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย และ
เยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภค  

กลยุทธ์ 3 พัฒนานโยบาย และปรับปรุงมาตรการ มาตรฐาน และกฎหมายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค  

กลยุทธ์ 4 พัฒนามาตรการสนับสนุน และการบังคับใช้ต่าง ๆ ในการส่งเสริม  
การบริโภคอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) 
4.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 

แนวทางการด าเนินงาน พัฒนาระบบรวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลการร้องเรียน
และสถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค และพัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การด าเนินงานเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบรวบรวม และเช่ือมโยงข้อมูลการร้องเรียน และ
สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนสู่การด าเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของผู้บริโภค 

4.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 
  แนวทางการด าเนินงาน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้

สอดคล้องกับสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค การให้ความรู้ผ่านช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย การติดตาม
ตรวจสอบและสนับสนุนการท างานของสื่อและเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภคในการบริโภคอย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 2 การให้ความรู้ผ่านช่องทาง และวิธีการที่หลากหลาย 
กลยุทธ์ 3 การติดตามตรวจสอบ และสนับสนุนการท างานของสื่อ 

  กลยุทธ์ 4 เสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริโภค ในการบริโภคอย่างยั่งยืน 
4.4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

   แนวทางการด าเนินงาน การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค และการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 1 การสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
กลยุทธ์ 2 การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

4.5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค 
   แนวทางการด าเนินงาน การส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ผลิต ผู้บริโภค ภาครัฐ และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 1 การส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คุ้มครองผู้บริโภค  

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุม่ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค ภาครัฐ และ
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ในการคุ้มครองผูบ้ริโภคอย่างยัง่ยืน 

 

2.2.5 แผนยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2559 - 2562 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คือ ทิศทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นให้การคุ้มครอง 
ผู้บริโภคในประเทศไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในบริบทของการคุ้มครองผู้บริโภค  

1) วิสัยทัศน์   
    เป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผูบ้ริโภคของชาติในระดบัสากล 
2) พันธกิจ  

2.1) บังคับใช้กฎหมายอย่างเปน็ธรรม และโปร่งใส เพือ่เกิดประโยชนส์ูงสุดตอ่ผูบ้รโิภค 
2.2) พัฒนากฎหมาย และนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 
2.3) สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.4) เผยแพร่ความรูเ้พื่อสร้างจิตส านึกให้ผูบ้ริโภครูจ้ักปกปอ้ง และรักษาสทิธิของตนเอง 

3) ประเด็นยทุธศาสตร ์ (Strategic Issues) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนากลไกการปอ้งกันและคุ้มครองสิทธิผูบ้ริโภค 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

4) เป้าประสงค์หล ัก (Goals) 
4.1) กลไกการป้องกันและคุ้มครองผู ้บร ิโภคในระด ับท ้องถ่ิน ระด ับจ ังหว ัด ระด ับ

ภาค ระด ับประเทศ และระหว ่างประเทศ มีประสิทธิภาพ 
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4.2) ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการเลือกใช้สินค้าและบริการ 
4.3) ผู้ประกอบธุรกิจด าเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
4.4) กฎหมายมีความทันสมัย 
4.5) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสทิธิผู้บริโภค และตระหนักต่อการปกปอ้งสทิธิ

ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
4.6) เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค 
4.7) กลไกการบรูณาการระหว่างหน่วยงานมีความต่อเนื่อง และเกิดประสทิธิผล 
4.8) องค์กรมกีารบรหิาร และการจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 
4.9) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทันต่อเหตุการณ์ 

5) ค่าน ิยม (Value)  “เสมอภาค ส ุจริต ใฝ่รู้ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ สามัคค ี” 
5.1) เสมอภาค (Fairness)  

   ค าน ิยาม : บริการประชาชนด ้วยความเป็นกลางไม่เลือกปฏิบ ัติ ปราศจากอคติ 
ชอบดว้ยเหต ุผล ท าให ้ผู้รับบรกิารได้ร ับผลสัมฤทธ์ิอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายในสิ่งที่ถูกที่ควร   
องค ์ประกอบ : เท่าเทียมกัน ยุติธรรม เป็นธรรม 
  5.2) สุจริต (Integrity)  
  ค าน ิยาม : ประพฤต ิดี ประพฤต ิชอบ ทั้งกาย วาจาใจ ซื่อส ัตย ์มั่นคงต ่อความด ี
และความถ ูกต ้อง เพื่อประโยชน ์ต ่อส่วนรวมและตนเอง องค ์ประกอบ : ซื่อสัตย์ หนักแน่น  โปร่งใส 

5.3) ใฝ่รู้ (Eager to Learn)  
ค าน ิยาม : การค ้นคว ้า สอบถาม ต ิดตามท ุกสิ่งที่ควรรู้ อยากรู้ และศ ึกษาให ้ 

ถ ่องแท้ เพ ื่อน ามาประย ุกต ์พ ัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ น าหน่วยงานไปสู่องค์กรแห ่งการเรียนรู้
องค์ประกอบ : ขยัน ค้นคว้า พัฒนาตัวเอง ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
  5.4) ม ุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation)  
   ค าน ิยาม : ปฏ ิบัต ิงานให ้สำเร ็จ ล ุล ่วง ให ้ประชาชนและผู ้ร ับบร ิการได ้ร ับความ
คุ ้มครองตามจ ุดหมาย หร ือพ ันธก ิจที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นธรรม องค ์ประกอบ : 
รับผ ิดชอบ บริการรวดเร ็ว ทุ่มเท ยืนหยัด 
  5.5) สามัคคี (Unity) 

ค านิยาม : รวมพลัง ความคิด การกระท า เป้าหมาย และทัศนคติร่วมกันให้เป็นหนึ่งเดียว
เพื่อประโยชน์ของ สคบ. องค ์ประกอบ : มีน้ าใจ ร่วมแรงร่วมใจ เคารพให ้เก ียรติ รักและศร ัธาในองค์กร 

6) ยุทธศาสตร์ 
6.1) ยุทธศาสตร ์ที่  1 การพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
เพื่อพัฒนากลไกการป้องกันและคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถ่ิน ระดับจังหวัด 

ระดับภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อป้องกันอันตรายจากสินค้าและ
บริการที่ไม่ปลอดภัย การเรียกคืนสินค้า การยกเลิกการใช้ การชดเชย และเยียวยาความเสียหาย รวมทั้ง
ปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

กลยุทธ์ การพัฒนากลไกตรวจสอบสินค้าและบริการที่อาจไม่ปลอดภัย  
เป้าหมายของกลยุทธ์ มีกลไกตรวจสอบสินค้าและบริการท่ีอาจไม่ปลอดภัยท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจและด าเนินคดีตามกฎหมายได้ตามเป้าหมาย 
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กลย ุทธ์ 2  การพัฒนากลไกการทดสอบ พิสูจน ์สินค ้าและบริการที่อาจไม ่ปลอดภ ัย 
เป้าหมายของกลย ุทธ์ ม ีกลไกทดสอบ พ ิส ูจน ์ส ินค ้าและบร ิการที ่ม ีประส ิทธิภาพ สามารถทดสอบ พ ิส ูจน ์
ส ินค ้าและบร ิการได้ตามเป ้าหมาย พร ้อมทั้งพ ัฒนาองค ์ความรู ้หร ือนวัตกรรมเพ ื่อใช้ในการป ้องก ัน แก ้ไข
ป ัญหา รวมถ ึงการส ่งเสร ิมการค ุ้มครองผู้บริโภค 

ตัวช ี้ว ัด จ านวนสินค ้าและบริการที่ทดสอบ พิสูจน ์และเผยแพร่สู่สาธารณะ 
กลยทุธ์ 3 การพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาและเยียวยาให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายของกลยุทธ์ มีกลไกการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ  สามารถ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคได้ตามเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคในปี

ปัจจุบัน 
 6.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์  

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ พัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในระดับท้องถ่ิน 
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเกิด  
ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

กลย ุทธ์ 1 ม ีแผนพัฒนากฎหมายของส านักงานคณะกรรมการค ุ้มครองผู้บริโภค 
(4 ปี) และรายปี 

เป้าหมายของกลย ุทธ์ เพ ื่อให ้การทบทวน ปร ับปร ุง แก ้ไข ยกเล ิก กฎหมาย
คุ ้มครองผ ู้บร ิโภคม ีการดำเน ินการอย ่างตอ่เนื่อง และม ีประสิทธิภาพ 

6.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ มีเป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเครือข่าย และช่องทางการสื่อสารต่างๆ สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งใน
และต่างประเทศ พัฒนาเครือข่ายให้มีศักยภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงการสร้างความตระหนักใน
การคุ้มครองผู้สิทธิผู้บริโภค โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ผลักดันงานด้านการเตือนภัย
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ และบูรณาการร่วมกับประเทศต่างๆ เพื่อให้การเตือนภัยมีความเข้มแข็ง
เพิ่มมากขึ้น 

กลยุทธ์ 1 การพัฒนารูปแบบถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
เป้าหมายของกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่

หลากหลาย สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย เช่น ในกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนท างาน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 
นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ เป็นต้น 

ตัวช้ีวัด จ านวนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 6.4) ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
  มีเป้าหมายเพ ื่อพ ัฒนาระบบงานในองค์กร ให ้สามารถสนองตอบต่อภารกิจของ

องค์กรได้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล และสามารถผล ักด ันนโยบายของการดำเน ินการคุ ้มครอง
ผู ้บร ิโภคให ้เป ็นไปตามเป ้าหมายของแผนพ ัฒนาการเศรษฐก ิจและส ังคมแห ่งชาติ นโยบายของ
ร ัฐบาล และนโยบายของคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บร ิโภค รวมถ ึงการพ ัฒนาบ ุคลากร โดยย ึดหลัก
สมรรถนะ (Competency) และพ ัฒนา ข ีดความสามารถ (Capability) เพ ื่อให ้บ ุคลากรเป ็นผู ้ปฏิบ ัต ิงาน   
ที่ทรงความรู้ (Knowledge Worker) สามารถปฏ ิบ ัต ิงานภายใต ้การบร ิหารก ิจการบ ้านเม ืองที่ดี และ
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ระบบบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐแนวใหม ่ได ้อย ่างมีประส ิทธิภาพ ก ้าวท ันการเปลี่ยนแปลง สามารถพ ัฒนา
งานในหน ้าที่อย ่างต ่อเนื่อง สม่ าเสมอ เพ ื่อให ้หน ่วยงานมีข ีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
ในระดับสูงเทียบเท่าเกณฑ ์สากล 

กลยุทธ์ 1 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค 
เป้าหมายเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับประเทศ

และสามารถบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน โดยมีระบบการท างาน
แบบเช่ือมโยงและจัดการเรื่องร้องทุกข์แบบองค์รวม (Gate Way Integration) โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงานการคุ้มครองผูบ้รโิภค พัฒนาระบบ ICT ในการบูรณาการ
การท างาน โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ พยากรณ์ความ
น่าจะเป็น เพื่อใช้ในการวางแผนทั้งในด้านของ Prevention และ Protection 

ตัวช้ีวัด ร้อยละ ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ 
กลย ุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนงาน และการจัดการความรู ้
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานภายในให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อนของ

การท างาน เพื่อให้มีผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน รวมถึงเป็นกระบวนการทำงานมีความโปร่งใสและสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการก าหนดเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      
ซึ่งคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดท าข้ึน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการท างานให้เป็นไป   
ในทิศทางเดียวกัน มีระบบการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน 
การเพิ่มทักษะของตนซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลท่ีเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัด จ านวนกระบวนงาน / คู่มือการท างาน / องค์ความรู้ ที่ได้รับการพัฒนา
และถ่ายทอดสู่สาธารณะ 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถด าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลสัมฤทธ์ิในงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับมี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัด ร้อยละความส าเร็จในของแผนพัฒนาทรัพยากร 
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บทที่ 3  
บทวิเคราะห์สถานภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
3.1 โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / กรอบอัตราก าลัง / บุคลากร 
 3.1.1 โครงสร้าง 
 

 
 

ภาพที่ 3-1 โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
 

3.1.2 กรอบอัตราก าลัง (ข้อมลู ณ 31 มีนาคม 2560) 
ข้าราชการ กรอบ 154 อัตรา บรรจุ 134 อัตรา 
พนักงานราชการ กรอบ 130 อัตรา บรรจุ 109 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า กรอบ 2 อัตรา     บรรจุ 2 อัตรา 

    บุคลากรหน่วยงานในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 
1) กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
(ข้าราชการ 3 คน / พนักงานราชการ 2 คน)  
2) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(ข้าราชการ 2 คน / พนักงานราชการ 1 คน)  
3) ส านักงานเลขานุการกรม 
(ข้าราชการ 17 คน / พนักงานราชการ 19 คน)  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ส่วนบริหารทรพัยากรบุคคล 
- ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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- ส่วนการเงินและบญัชี 
- ส่วนพัสดุ 
- ส่วนบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์ 

4) ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ข้าราชการ 18 คน / พนักงานราชการ 6 คน)  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ส่วนวิชาการ วางแผน และติดตามประเมินผล 
- ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 
- ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ 
- ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5) กองกฎหมายและคด ี
(ข้าราชการ 23 คน / พนักงานราชการ 14 คน)  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ส่วนกฎหมาย 
- ส่วนคดี 
- ส่วนบังคับคดี 

6) กองคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านโฆษณา 
(ข้าราชการ 14 คน / พนักงานราชการ 11 คน)  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายควบคุม 
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ฝ่ายเฝ้าระวังตรวจสอบโฆษณา 

7) กองคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านฉลาก 
(ข้าราชการ 14 คน / พนักงานราชการ 16 คน)  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายควบคุม 
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ฝ่ายเฝ้าระวังและพสิจูน์สินค้าและบริการ 

8) กองคุ้มครองผูบ้รโิภคด้านสัญญา 
(ข้าราชการ 12 คน / พนักงานราชการ 20 คน)  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายควบคุม 
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

9) กองเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ 
(ข้าราชการ 10 คน / พนักงานราชการ 11 คน)  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายประชาสมัพันธ์ 
- ฝ่ายเผยแพร่วิชาการและพฒันาเครือข่ายคุ้มครองผูบ้รโิภค 
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10) กองคุ้มครองผูบ้ริโภคแบบขายตรงและตลาดแบบตรง 
(ข้าราชการ 9 คน / พนักงานราชการ -)  

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายรับจดทะเบียนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
- ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสอดส่องการการประกอบธุรกจิ 

11) ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผูบ้รโิภคจังหวัด 
(ข้าราชการ 9 คน / พนักงานราชการ 9 คน) 

- ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผูบ้รโิภคจังหวัด 1  
- ส่วนประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผูบ้รโิภคจังหวัด 2  

 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรอบโครงสร้างใหม่) 

 
ภาพที่ 3-2 แสดงกรอบโครงสร้างใหม่ของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

3.1.3 วิเคราะห์ปจัจัยด้านบุคลากร 
 1) บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคบ. มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงานสามารถบริหารจัดการได้แต่ยังขาดความรอบรู้ในเชิงลึก
และมีโครงสร้างอตัราก าลงัน้อยกว่าปริมาณงานที่มีอยู่ประกอบกับอตัราก าลงัของส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
4 

 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  5 

 กลุ่ม
ระบบงาน
สารสนเทศ 

 
6 

 กลุ่มพัฒนาการ
บริหารข้อมูลการ

คุ้มครองผู้บริโภค 5 

 กลุ่มระบบ
คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 5 
เจ้าพนักงานธุรการ
อาวุโส 

1 

 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  
ช านาญพิเศษ  

1 

 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

ช านาญการพิเศษ 
1 

 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

ช านาญการพิเศษ 
1 

 นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  

ช านาญการพิเศษ 
1 

              

- เจ้าพนักงาน
ธุรการ ปฏิบัติงาน
หรือ ช านาญงาน  

2 
- เจ้าพนักงาน
ธุรการ 1   

 
 
 
 
 

  - นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์  
ปฏิบัติการ หรือ 
ช านาญการ  2 
 -  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 1 
 - นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 1 

 -  นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการ  หรือ
ช านาญการ 3   
- นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 2 

 

 - นักสืบสวนสอบสวน 
ปฏิบัติการ  หรือ
ช านาญการ  2 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  
  ปฏิบัติการ  หรือ
ช านาญการ  1 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 1 

 - นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญการ 2 
- เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติการ หรือ
ช านาญงาน  1 
- เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 
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บางส่วนมิใช่นักวิชาการคอมพิวเตอร์จึงไม่ได้มีพื้นฐานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรงแต่เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ท างานและการฝึกอบรมเพิ่มเติมดังนั้นจึงควร 

    - ให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเติบโตของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    - ให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความช านาญพิเศษเพิ่มเติมเพื่อรองรับ
ระบบงานในปัจจุบันและในอนาคต 

2) บุคลากรทั่วไปในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
บุคลากรทั่วไปใน สคบ.  โดยภาพรวมเจ้าหน้าที่สนใจและใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ

ท างาน แต่ยังมีบางส่วน ที่ไม่ได้ให้ความส าคัญและขาดความตระหนักในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับปรุงงานให้ได้ประสิทธิภาพดีข้ึน  ยังไม่มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาความล่าช้าของการด าเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ มาจากการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องน ามาซึ่งการได้ข้อเท็จจริงมาประกอบเรื่อง 
และสามารถท าได้รวดเร็วข้ึน  

    - บุคลากรไม่ยินยอมใช้ระบบสารสนเทศ   
- บุคลากรมีภาระงานมาก ไม่สนใจการอบรม กลไกต่าง ๆ  
- บุคลากรขาดวินัย ต่อการจัดเก็บข้อมูล ไม่เห็นความส าคัญ 

บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต้องให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรให้มีความรู้ 

3) การรับรู้เข้าใจบทบาทความรับผิดชอบต่อระบบสารสนเทศ ให้มีการสนับสนุนการสร้าง
ทักษะและทัศนคติที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก 

4) จัดให้มีผู้ช านาญการภายนอกมาร่วมปฏิบัติการในบางโครงการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอด
ทักษะความรู้ให้กับบุคลากรของ สคบ. เป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้มี
ความเข้าใจ เตรียมการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 

3.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
ปัญหาการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมทัง้องค์กร ผู้บริหารยังไม่ได้ให้ความส าคัญมาก

ต่อการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ  ยังไม่มีการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ยังไม่มี
แผนส ารอง ไม่ได้น าเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐมาใช้ปรับปรุงองค์กร ด้านบริหารจัดการข้อมูล ให้ทันสมัย 
ถูกต้อง 100%  ข้ันตอนการด าเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความล่าช้า  นโยบายด้าน ความ
ปลอดภัย (Security) ยังไม่มีการก าหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและการประกาศใช้ และยังไม่ครบถ้วนตาม
นโยบายสากล 

สคบ.จึงต้องมีแผนงานอนาคต ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ที่จะใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร 
โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของ สคบ. ยกระดับความส าคัญของหน่วยงานที่ดูแล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการวางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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3.2.1 วิเคราะห์ปจัจัยด้านงบประมาณ 
ที่ผ่านมา งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ สคบ. ได้รับจ านวนที่เพียงพอ ในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน ภารกิจพอสมควร แต่มาตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ที่ก าหนด ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมาจาก การเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามความ
จ าเป็น ซึ่งผู้บริหารและคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความเห็นชอบและ ต้องหาแนวทาง
หรือวิธีการให้ได้มาซึ่งงบประมาณที่เหมาะสมส าหรับการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนและรองรับภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้การด าเนินการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3.2.2 วิเคราะห์ปจัจัยด้านสถานที่ 
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สคบ. มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการ ท าให้ง่ายต่อการ

ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่อยู่ใน
พื้นที่มีความเสี่ยงสูงด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการจราจรติดขัดและจากการอยู่ร่วมกันของ
หลากหลายองค์กรภายใต้อาคารใหญ่เดียวกันหากเกิดเหตุไม่ปลอดภัยกับส่วนงานอื่นก็อาจส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของ สคบ. ได้ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น น้ า ปะปา ไฟฟ้า อาคาร และอื่น ๆ ใช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ปัจจัยในด้านความเสี่ยงของระบบเครือข่าย ไม่สามารถเลือก ต้องใช้ตามที่อาคาร 
Provide ไว้ให้ บางครั้งช้า / หรือมีข้อจ ากัดในการใช้งานได้  ไฟฟ้าของอาคารก็มีส่วนส าคัญ  

 

3.3 วิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรภายใน 

สคบ. มีพันธกิจในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและ
กฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองผูบ้รโิภคดังนั้น สคบ. จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องน่าเช่ือถือและทันสมัยจ านวน
มากเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจ 

3.3.1 วิเคราะห์ปจัจัยด้านอปุกรณ์ ฮาร์แวร์ / ซอฟแวร ์
1) สคบ.มซีอฟแวร์ถูกลิขสทิธ์ิ   
2) สัดส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการใช้งานมีปริมาณเพยีงพอสนบัสนุนต่อการบรกิาร 

ประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว 
3) ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอรส์ ารองระหว่างรอการซ่อมแซมเนือ่งจากมีงบประมาณจ ากัดใน

การดูแล บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
3.3.2 วิเคราะห์ปจัจัยด้านข้อมูล  

สคบ. จ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแล ข้อมูลทีจ่ัดเก็บในระบบนั้นยังไม่มรีะบบการส ารองข้อมูลที่ดี
พอและในบางส่วนเช่นระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มาจากช่องทางต่าง ๆ อาจมีความซับซ้อนและไม่มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ส าหรับ
การส ารองข้อมูลของบุคลากรนั้นยังให้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 

         จากการศึกษาการด าเนินการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของ สคบ. พบว่ายังมีปัญหาในส่วนของ
การก าหนดมาตรฐานข้อมูลอยู่ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรูณาการระหว่างระบบงานต่าง  ๆ ภายใน
หน่วยงานหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกทีเ่กีย่วข้องดังนั้น สคบ. จึงควรก าหนดมาตรการหรือ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและก าหนดมาตรฐานข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดตลอดจน
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แนวทางการด าเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีชั่ดเจนรวมทั้งต้องมีมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของข้อมูลตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง 

 

3.4 วิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบงานสารสนเทศ  
สคบ. มีระบบสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการท างาน หลากหลายระบบ แต่เมื่อวิเคราะห์การใช้งานให้

เกิดประสิทธิภาพ ยังไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจ ากัด ด้านปริมาณเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอ หรือ ละเลยไม่อยากใช้งานระบบ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบ ดังนี้  

 
ภาพที่ 3-3 ระบบสารสนเทศของ สคบ. 

 

จะเห็นว่า ปัจจุบันน้ี สคบ. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้งานอยู่ เช่น 
มีระบบสารสนเทศด้านโปรแกรมประยุกต์ที่หน่วยงานได้พัฒนาเพื่อใช้สนับสนุนการท างานหลากหลาย
ระบบรักษาความปลอดภัยของสารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัย
ส าคัญ คืองบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปี  จะกระทบกับการด าเนินการโครงการด้าน ICT ของ
หน่วยงานโดยตรง ทั้งนี้ สคบ.ต้องมีการก าหนดแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
 

3.5 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ (ฉบับท่ี 2) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (พ.ศ. 2556 – 2559) 

3.5.1 วิสัยทัศน์ (VISION) 
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร และ

พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติและระดับสากล 
 

3.5.2 พันธกิจ (MISSION) 
1) จัดท าระบบกลางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อบรูณาการงานด้านการคุ้มครอง

ผู้บริโภคทั้งระดับชาติและระดบัสากล 
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2) พัฒนาฐานข้อมลูระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ระดบัมาตรฐานสากล เพื่อการใช้ข้อมูล
ร่วมกันแบบบรูณาการทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

3) พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการท างานตาม
ภารกิจหลักขององค์กร 

4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

3.5.3 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์ 
1) สามารถสืบค้นข้อมลูของสินค้าและบรกิาร 
2) สามารถสืบค้นข้อมลูของผู้ประกอบการ 
3) มีการจัดการข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นกระบวนการและสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
4) สามารถตรวจสอบติดตาม และรายงานสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 
5) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูสินค้า / บรกิาร ผูป้ระกอบการและตรวจสอบติดตาม

เรื่องราวรอ้งทกุข์ได้ 
6) ระบบต่าง ๆ สามารถรองรบัการท างานได้อย่างน้อย 2 ภาษา เพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่การเช่ือมโยงข้อมลูในระดบัสากล 
แผนงาน / โครงการ 
1) โครงการจัดท าระบบข้อมลูกลางของสินค้าและบริการ 
2) โครงการจัดท าระบบข้อมลูของผู้ประกอบการ 
3) โครงการจัดท าระบบข้อมลูรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 
4) โครงการจัดท าระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรปุส าหรับผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัดแผนงาน / โครงการ  
1) จ านวนข้อมูลของสินค้าและบรกิาร (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด)  
2) จ านวนข้อมูลของผู้ประกอบการ (ตามแผน ทีท่าง สคบ. ก าหนด)  
3) จ านวนช่องทางในการรบัเรื่องราวร้องทุกข์  
4) ค่าความพึงพอใจระบบคุ้มครองผูบ้ริโภค  
5) ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรปุส าหรับผู้บริหาร  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาฐานข้อมลูที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดบัสากล เพือ่เช่ือมโยงกบั
เครือข่ายการคุ้มครองผูบ้ริโภคทัง้ภาครัฐ และประชาชน  

เป้าประสงค์ 
1) เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สคบ. โดยมีระบบเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
2) มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมลูและติดต่อสือ่สารที่เป็นมาตรฐาน 
3) มีระบบบริหารจัดการแจง้เตือน (Alert System) 
4) มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร 
5) เป็นศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) เพือ่เช่ือมโยงข้อมลูสารสนเทศมาที่ MOC และ PMOC 
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6) หน่วยงานราชการ องค์กร และภาคเอกชน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัทาง สคบ. ได้
โดยผ่านทาง Web Service, statXML หรือ Text File เป็นต้น 

7) ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือนได้ 
8) รองรบัการท างานได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
แผนงาน / โครงการ 
1) โครงการจัดท าระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2) โครงการจัดท าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสือ่สาร 
3) โครงการจัดท าระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรปุส าหรับผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัดแผนงาน / โครงการ 
1) จ านวนหน่วยงานราชการ องค์กร หรือภาคเอกชน ในระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

(ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
2) จ านวนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กร 

และภาคเอกชน (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
3) มีระบบบริหารจัดการแจ้งเตือน (Alert System) 
4) ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
5) ค่าความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหาร
จัดการงานภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย  

เป้าประสงค์  
1) มีการบริหารข้อมูลกลางในส านักงานที่เป็นข้อมูลหลัก น่าเช่ือถือและสามารถน า ไป

อ้างอิงได้  
2) มีระบบ Hardware, ระบบจัดเก็บข้อมูล, Network และ Security ที่เพียงพอ มั่นคง

และปลอดภัย  
3) ลดความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีผ่านระบบเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกองค์กร  
4) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ  (DR Site)  
5) มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร  
6) การท างานพื้นฐานด้าน IT ภายใน สคบ. มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ  
7) การท างานด้านระบบงานต่าง ๆ  ท าได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยโดยผ่านทางเว็บท่า

(Web Portal) ภายใน Intranet ขององค์กร  
8) มีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แผนงาน / โครงการ  
1) โครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในส านักงาน  
2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
3) โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย  
4) โครงการระบบส ารองข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR Site)  
5) โครงการจัดท าระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร  
6) โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวช้ีวัดแผนงาน / โครงการ  
1) จ านวนระบบงานในโครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในส านักงาน  
2) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และจ านวนระบบจัดเก็บข้อมูล  
3) ค่าความพึงพอใจในเสถียรภาพของระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย  
4) จ านวนระบบในการส ารองข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR Site)  
5) ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร  
6) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ประชาชน และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

เป้าประสงค์ 
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเครือข่ายและองค์กร 
2) บุคลากรมีทักษะในการเรียนรู้ ทั้งระบบ IT พื้นฐานและระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้

งานในองค์กร 
3) มีองค์ความรู้หรือหลักสูตร เพื่อศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่ และวัดผล 
4) สามารถศึกษาเรียนรู้ และวัดผลได้ด้วยตนเอง 
5) เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้หรือหลักสูตร และ

สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
6) มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
แผนงาน / โครงการ 
1) โครงการบริหารงานเครือข่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 
ตัวช้ีวัดแผนงาน / โครงการ 
1) จ านวนระบบงานในโครงการบริหารงานเครือข่ายเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 
2) จ านวนบุคลากรที่ผ่านการวัดผล การมีทักษะในการเรียนรู้ ทั้งระบบ IT พื้นฐานและ

ระบบโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานในองค์กร (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
3) จ านวนองค์ความรู้หรือหลักสูตร ที่ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (ตามแผนที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
4) จ านวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคที่ลงทะเบียน (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
5) ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

สรุปการวิเคราะห์แผนแม่บทฉบับที่ 2 ของ สคบ. (วิเคราะห์จากรายละเอียดข้อเท็จจริงของการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา) 
              จากแผนแม่บทฉบับที่ผ่านมา  มีทั้งโครงการที่ได้ด าเนินการตามแผนและโครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการตามแผน  เนื่องมาจาก ไม่ได้งบประมาณ ประกอบกับเทคโนโลยีและการสื่อสารมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รายละเอียดของโครงการไม่ชัดเจน อาจจะท าให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
             ดังนั้น สคบ. จึงต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแลข้อมูล  
 

3.6 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง     
การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของ สคบ. ส่วนหนึ่งของการด าเนินการได้จากสัมภาษณ์ 

สอบถาม ความคิดเห็นจากผู้บริหาร สคบ. ข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมายมี ดังนี้ 
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3.6.1 ผู้บริหารระดับสูง 
1) เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (พลต ารวจตรีประสิทธ์ิ เฉลิมวุฒิศักดิ์)      

         ให้น าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้พัฒนาและปรับปรุงงานที่ท า ให้ตอบสนองต่อ
ประชาชนให้ได้อย่างแท้จริง การน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2) รองเลขาธิการ  (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) และรักษาการกองกฎหมายและคดี 
   มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. คือ ไม่เป็นระบบ มีการท างาน 

เป็นส่วน ๆ  ไม่เช่ือมโยงเป็นเนื้อเดียวกับกระบวนการท างาน มีการท างานซ้ าซ้อนหลายครั้ง ล้าหลังไม่
ทันสมัยเท่าที่ควร มีความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน  
                      - ทั้งในด้านการจัดเก็บข้อมูลและการสบืค้นด้วยความรวดเรว็ สะดวก ซึ่งมีทั้งการสืบค้น
ของเจ้าหน้าที่ และการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนั้น จึงอยากให้ใช้ระบบ IT ในทุกกระบวนงาน 

   - การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของ สคบ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ และผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งต้องใช้กลไกในหลายด้าน ทั้งเรื่องข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย 
เรื่องของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และมีเครื่องมือ IT สนับสนุนที่รวดเร็ว 

   - ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ควรมีรายละเอียดในเรื่องของคดีและกฎหมายอยู่ด้วย 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลกัน ต้องท าให้มีการใช้งาน มีการวิเคราะห์

ประเมิน ปรับปรุงให้ดีข้ึนอยู่ตลอดเวลา  
 

3) รองเลขาธิการ (นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) 
               ความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน แผนงาน

โครงการของ ICT ต้องมีการเช่ือมโยงกับภารกิจของ สคบ.ถ่ายทอดมาลงสู่แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ 
สคบ.  เพื่อให้สะท้อนเป้าหมาย ตัวช้ีวัดภาพรวมของ สคบ. โดยเน้นโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ท างาน
ได้ตลอดเวลา ความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่าย  

    งานทางด้าน IT ต้องสามารถตอบสนองตามภารกิจของ สคบ.ให้ครบถ้วน ทั้งในเรื่อง
การพัฒนากฎหมาย การบังคับกฎหมาย (กระบวนการร้องเรียน ) การให้ความรู้ผู้บริโภค จากช่องทางต่าง ๆ 

    การสร้างเครือข่าย โดยการประชาสัมพันธ์ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีกลยุทธ์อย่างไรให้
ตอบสนองภารกิจให้ได้มากที่สุด โดยให้ประโยชน์อยู่กับประชาชน 

 

3.6.2 ผู้บริหารส านัก / กอง 
1) ผู้อ านวยการส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) 
    มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. คือมีระบบเพียงพอ รองรับได้

หลายมิติ แต่ยังขาดการใช้งานอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และใช้งานได้อยู่ตลอด  
    มีความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน อยากให้

มีการวัดการประเมินทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ ในกระบวนงาน ในการร่วมปรับปรุงข้อมูลให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
มีคลังข้อมูลที่เป็นประโยชน์  ทั้งในส่วนของผลการด าเนินงาน warning  บทความ 

Social media เพื่อน าเสนอให้ประชาชนปกป้องสิทธ์ิของตนเองได้ 
2) เลขานุการกรม (นายไพโรจน์ คนึงทรัพย์) และรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอง

คุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง 
     มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สคบ. ต้องมีการ

ปรับระบบการท างาน กระบวนการท างานของ 2 ส่วนคือ ในส่วนของส านักเลขานุการกรม ที่ได้จัดต้ัง  ส่วน

javascript:;


51 
 

บริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์ ข้ึนมาใหม่ให้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของ สคบ. ทั้งหมด พร้อมกับกลั่นกรอง
เรื่องร้องเรียนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เฉพาะในกรณีเป็นเรื่องที่ส่งต่อภายนอก และเรื่องที่ส่งต่อจังหวัด 
ส าหรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ที่ตรงกับภารกิจงานของหน่วยงานใน สคบ. ส่วนกลางให้ส่งต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ให้ผู้รับผิดชอบจัดท า
ข้อมูลไว้ให้พร้อมใช้เสมอว่า ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวนรายช่ือผู้ได้รับอนุญาตขายตรง แผนการตลาดผู้
ได้รับอนุญาตฯ 

    มีความต้องการทีจ่ะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน ใน 2 ส่วนคือ  
    ส่วนของระบบการร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ควรจะมีการแจ้งเตือนการหมดอายุความ

ของการร้องเรียน เพื่อเป็นการย้ าเตือนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตามระยะเวลา  
    ส่วนการลงทะเบียนธุรกิจขายตรง ควรจะมีการเช่ือมข้อมูลกับกรมธุรกิจการค้า ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่มีกฎหมายด้าน e-commerce และ ธุรกิจขายตรง ที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็มีข้อแตกต่างในรายละเอียด 
หากได้มีการเช่ือมโยงข้อมูลกันจะท าให้การบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

3) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (นายอุฬาร จิ๋วเจริญ) 
   มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. การติดต่อสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต้องมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
   มีความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน การ

ติดต่อร้องเรียนของประชาชนผ่าน internet มีจ านวนมากข้ึน และในอนาคตการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
จะต้องใช้ช่องทาง IT มากยิ่งข้ึน ทั้งในส่วนของการเจรจาไกลเกลี่ย (ODR) การเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดน 

4) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (นายดนัย หงสุรพันธ์) 
   มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. การบริการ การซ่อมบ ารุง

เครื่องคอมพิวเตอร์ขาดความกระตือรือร้น การเอาใจใส่ และการให้บริการเว็บไซต์ ขาดการปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัย 

  มีความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน อยากให้มี
การปรับปรุงเรื่องการบริการทางด้านสารสนเทศให้มีความต่อเนื่อง 

5) กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (นางสาวทรงศิริ  จุมพล)   
    ความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. มีระบบติดตามการเฝ้าระวังสินค้า

ที่ไม่ปลอดภัย และมีการสื่อสารที่ ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงาน ให้ใช้งานได้ดี  

  6) กลุ่มตรวจสอบภายใน (สุรีรัตน์ กระตุปัญญา) 
  ความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ควรจะมีข้อมูลช่องทางการ

สื่อสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ขอให้มีความกระตือรื้อร้นยิ่งข้ึน  
   ความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน ต้องการให้

มีการสื่อสารภายในองค์กรให้มากยิ่งข้ึน 
7) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวจรัสศรี ผดุงผล) 
    มีความคิดเห็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ข้อมูลในเว็บไซต์ ควรมีความ

ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 
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    มีความต้องการที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนงาน ต้องการ
ให้มีระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการของ สคบ. เพื่อติดตาม / รายงานผลตัวช้ีวัดผ่านระบบสารสนเทศ 

8) กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศ (นางสุพรรณี  ชาติสุข) 
- เน้นการเช่ือมโยงระบบและข้อมูลกับหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกัน ลด

ความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล   
- ข้อมูลในเว็บไซต์ ควรมีความครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย เป็นปัจจุบัน  
- ระบบบริการแก่ประชาชน ที่ เป็น Web Service ตรวจสอบข้อมูลจากหลาย

หน่วยงาน แต่ให้ประชาชน ตรวจสอบจากที่ไหนก็ได้  
- บูรณาการ การท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%   
- ก าหนดมาตรฐานข้อมูล ชุดข้อมูลส าหรับการบริการ และใช้งานได้ง่าย  

 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้างต้น ผู้จัดท าได้น ามาสรุป ข้อเสนอแนะของส่วนต่าง ๆ และจ าแนก
ตามประเภทความต้องการ และน าไปสู่การจัดท าโครงการ รองรับแผนงานเพื่อด าเนินการ  ดังนี้  

 

ประเภทข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 
1. Service System ระบบ
เช่ือมโยงแบบบูรณาการ 

รองเลขาธิการ  (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง)  
 - ให้มีการจัดการข้อร้องเรียน ข้อมูลคดีและกฎหมาย ให้มีความ
เช่ือมโยงกันทั้งภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รองเลขาธิการ (นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) 
 - งานด้าน IT ต้องตอบสนองภารกิจของ สคบ.ครบถ้วน 
 - บริการร่วมกับงานอื่น ๆ ในเชิงบูรณาการ 

2. การปรับปรุง / บันทึกข้อมูล ผู้อ านวยการส านักแผนและการพฒันาการคุ้มครองผู้บริโภค  
(นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) 
 - ให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย ปรับปรุงหน้าจอให้กรอกข้อมูล
ง่ายข้ึน 

3. การตรวจสอบ / ค้นหา /
ติดตาม 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวจรัสศรี ผดุงผล) 
 - ข้อมูลต้องมีการตรวจสอบ มีความถูกต้องและทันสมัย 

4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ใช้
งาน IT 

ผู้อ านวยการส านักแผนและการพฒันาการคุ้มครองผู้บริโภค  
(นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา) 
 - ให้มีการส่งเสริม ใหม้ีการใช้งานจรงิจงัและให้เกิดความคุ้มค่า 

5.สร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบและรายละเอียดข้อมูล 

รองเลขาธิการ  (นายพิฆเนศ ต๊ะปวง) 
- ระบบมีการท างานเป็นส่วน ๆ ไม่มีการเช่ือมโยงเป็นเนื้อเดียวกัน 

 - การจัดเก็บข้อมูลมีซ้ าซ้อน จัดเก็บหลายครั้ง 
 - ควรเพิ่มรายละเอียดในเรื่องคดีและกฎหมายให้อยู่ในระบบด้วย 
รองเลขาธิการ (นายธสรณ์อัฑฒ์  ธนิทธิพันธ์) 
 - ให้มีการเช่ือมโยงกับภารกิจของ สคบ. 

6.ช่องทางการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน (สุรีรัตน์ กระตุปัญญา) 
 - ควรมีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้มากขึ้น  

 

ตารางที่ 3-1 : แสดงจ าแนกข้อคิดเห็น ข้อเสนอ ผู้บริหารของ สคบ. 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ความตอ้งการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 การจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564  ของ สคบ. มีประเด็นการวิเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องด้านข้อมูลและกระบวนการท างาน  ซึ่งเป็นจุดส าคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน จึงมี
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งการวิเคราะห์ความต้องการออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่   
              4.1 การวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล   

4.2 การวิเคราะหร์ะบบสารสนเทศ    
            4.3 การวิเคราะหส์ถานภาพเครอืข่ายสื่อสาร  
            4.4 การวิเคราะหร์ะบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  

4.5 การวิเคราะหร์ะบบเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย (Client) และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
4.6 การวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Computer Security System)  
4.7 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ ของ สคบ. 
4.8 บทสรปุการวิเคราะห์ปญัหา อปุสรรค ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 

  

 มีรายละเอียดการวิเคราะห์ ดังนี้ 
4.1  การวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล 
 การด าเนินงานที่ผ่านมาของ สคบ. มีประเด็นปัญหาด้านข้อมูลและกระบวนการท างาน  ซึ่งเป็น
จุดอ่อนส าคัญ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งในด้านของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งต้องให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บรหิาร ใช้ระบบสารสนเทศที่จดัท าข้ึน 100% เพื่อรองรับการปรับปรงุการบรกิารภาครัฐ เพื่อ
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อปรับปรุงการบริการให้สะดวก รวดเร็วและบูรณาการ
เช่ือมโยงระหว่างกันทั้งข้อมูลและกระบวนการ 
 จากปัญหาข้างต้น ดังนั้น ในการออกแบบระบบสารสนเทศในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ สคบ.          
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้ จึงมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

- จัดหา / จัดจ้าง / พัฒนาระบบสารสนเทศ สนับสนุนการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงได้ง่าย 
- เผยแพร่ / อบรม 
- ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนมาใหม่ให้มีมาตรฐานข้อมูล เพื่อให้

สามารถเช่ือมโยงระหว่างระบบได้  
- จัดวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้รวดเร็ว ลดข้ันตอนในการ

ท างาน ลดความซ้ าซ้อนในการใช้เอกสาร เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว 
 ที่ผ่านมา สคบ. ยังไม่เคยจัดความสัมพันธ์ของข้อมูลกับหน่วยงานในการสร้าง ปรับปรงุ เรียกใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศที่มีอยู่ และระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาข้ึนมาใหม่ สรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ
หน่วยงาน ได้ดังตารางที่ 1 - 3  โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในตารางดังนี้ 
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 4.1.1 สถานะของการด าเนินการข้อมูล  
 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 ระบบที่ใช้งานอยู ่
 DO (Developer Online) หมายถึง ระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา 
 FA (Finish Stand Alone) หมายถึง ระบบพัฒนาแล้วเสร็จและท างานแยกอิสระ 
 ME (Manual Expect) หมายถึง ระบบที่ท างานด้วยมือและมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต 
 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 

ล าดับ ข้อมูล 
หน่วยงาน * 

กคฆ./ กคฉ./ กคส. กคต. กกค. สลก. สผพ. กผป. กพบ. กตส. สทส. 
1 ข้อมูลผู้ร้องทุกข์ CRUDO CRUDO CRUDO CRUDO R CRUDO R R A 
2 ข้อมูลผู้ประกอบธุรกจิ/ข้อมลูผู้ถูกร้องทุกข์ CRUDO CRUDO CRUDO CRUDO R CRUDO R R A 
3 ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ CRUDO CRUDO CRUDO CRUDO R CRUDO R R A 
4 ข้อมูลการตรวจสอบผูป้ระกอบธุรกิจ CRUDO CRUDO CRUDO CRUDO R R R R A 
5 ข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง R CRUDOA R R R R R R A 
6 ข้อมูลการจดทะเบียนตลาดแบบตรง R CRUDOA R R R R R R A 
7 ข้อมูลกฎหมาย R R CRUDOA R R R R R A 
8 ข้อมูลอุทธรณ์ การฟ้องคดีและการบงัคับคด ี R R CRUDOA R R R R R A 
9 ข้อมูลการยึดอายัด  R R CRUDOA R R R R R A 
10 ข้อมูลสารบรรณ CRUD CRUD CRUD CRUDO CRUD CRUD CRUD CRUD A 
11 ข้อมูลแผนงาน / โครงการ / งบประมาณ CRU  CRU CRU CRU CRUDOA CRU CRU CRU A 
12 ข้อมูลพสัดุ / ครุภัณฑ์ R R R CRU DOA R R R R A 
13 ข้อมูลประวัติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง R R R CRU DOA R R R R R 
14 ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากร  R R R CRU DOA R R R R R 
15 ข้อมูลฝึกอบรมของบุคลากร R R R CRU DOA R R R R R 
16 ข้อมูลประวัติเงินเดือนบุคลากร R R R CRU DOA R R R R R 

17 ข้อมูลส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง R R R CRU DOA R R R R A 

18 ข้อมูลทะเบียนเครือข่าย R R R R CRUDOA  R R R A 

19 ข้อมูลการลงเวลา, วันลา, บุคลากร R R R R CRU CRU CRU CRU A 

20 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ R R R R CRUR CRUDO CRU CRU A 
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ล าดับ ข้อมูล 
หน่วยงาน * 

กคฆ./ กคฉ./ กคส. กคต. กกค. สลก. สผพ. กผป. กพบ. กตส. สทส. 
21 ข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัย CRUDOA R R R R R R R  
22 ข้อมูลทะเบียนราษฎร ์ R R R R R R R R CRUDO 
23 ข้อมูลบรูณาการเช่ือมโยง R R R R R R R R CRUDO  
24 ข้อมูลการคุ้มครองผูบ้รโิภค R R R R R R R R CRUDO  

 
* หน่วยงานภายใน ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค 
 กกค. : กองกฎหมายและคด ี กคฆ. : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  สลก. : ส านักงานเลขานุการกรม 
 สผพ. : ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค กคฉ. : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  สทส. : ส่วนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กผป. : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กคส. : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา  กพบ. : กลุ่มพฒันาระบบบริหาร
 กคต. : กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง กตส. : กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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 ตารางที่ 4-2 : ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลูกบัระบบสารสนเทศ (ปัจจุบัน) 

ล าดับ ข้อมูล 

ระบบสารสนเทศ (ประเภท / สถานะของระบบ) 
ระบบ 

ร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ระบบตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ระบบทะเบียนขายตรง 
และตลาดแบบตรง 

ระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบทะเบียน
เครือข่าย 

F F F B B 
1 ข้อมูลผู้ร้องทุกข์ FO     
2 ข้อมูลผู้ประกอบธุรกจิ/ข้อมลูผู้ถูกร้องทุกข์ FO DO DO   
3 ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ FO     
4 ข้อมูลการตรวจสอบผูป้ระกอบธุรกิจ  DO    
5 ข้อมูลการจดทะเบียนขายตรง   DO   
6 ข้อมูลการจดทะเบียนตลาดแบบตรง   DO   
7 ข้อมูลกฎหมาย DO     
8 ข้อมูลอุทธรณ์ การฟ้องคดีและการบงัคับคด ี DO     
9 ข้อมูลการยึดอายัด  DO     
10 ข้อมูลสารบรรณ    FO  
11 ข้อมูลแผนงาน / โครงการ / งบประมาณ     ME 
12 ข้อมูลพสัดุ / ครุภัณฑ์      
13 ข้อมูลประวัติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง      
14 ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากร       
15 ข้อมูลการฝกึอบรมของบุคลากร      
16 ข้อมูลประวัติเงินเดือนบุคลากร      
17 ข้อมูลส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
18 ข้อมูลทะเบียนเครือข่าย      



58 
 

ตารางที่ 4-2(ต่อ) : ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับระบบสารสนเทศ (ปัจจุบัน) 

ล าดับ ข้อมูล 

ระบบสารสนเทศ (ประเภท / สถานะของระบบ) 
ระบบ 

ร้องทุกข์ผู้บริโภค 
ระบบตรวจสอบ 
ผู้ประกอบธุรกิจ 

ระบบทะเบียนขายตรง 
และตลาดแบบตรง 

ระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบทะเบียน
เครือข่าย 

F F F B B 
19 ข้อมูลการลงเวลา, วันลา, บุคลากร FO     
20 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์      
21 ข้อมูลสินค้าที่ไม่ปลอดภัย  DO    
22 ข้อมูลทะเบียนราษฎร ์  DO    
23 ข้อมูลบรูณาการเช่ือมโยง      
24 ข้อมูลการคุ้มครองผูบ้รโิภค      

ประเภทของระบบสารสนเทศ 
 F (Front Office) หมายถึง ระบบงานหลัก (Core Business) / ระบบงานบริการประชาชน 
 ประกอบด้วย ระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
 (Core Business) และระบบสารสนเทศด้านการเผยแพร่ 
 ประชาสัมพันธ์และการให้บริการ  
 B (Back Office)  หมายถึง ระบบงานสนับสนุน  

สถานะของระบบ 
 FO (Finish Online) หมายถึง ระบบที่ใช้งานอยู ่
 DO (Developer Online) หมายถึง ระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา 
 FA (Finish Stand Alone) หมายถึง ระบบพัฒนาแล้วเสร็จและท างานแยกอิสระ 
 ME (Manual Expect) หมายถึง ระบบที่ท างานด้วยมือและมีแผนที่จะพัฒนาในอนาคต 
 E (Expect) หมายถึง ระบบที่คาดว่าจะพัฒนาในอนาคต 
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 ตารางที่ 4-3 : ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับหน่วยงาน (ปัจจุบัน) 

ล าดับ ระบบสารสนเทศ ประเภท สถานนะ 
หน่วยงาน 

กคฆ./กคฉ./กคส. กคต. กกค. สลก. สผพ. กผป. กพบ. กตส. สทส. 
1 ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค  F FO O O S S     A 
2 ระบบตรวจสอบผูป้ระกอบธุรกิจ F DO O O   S    A 
3 ระบบเว็บไซต์ สคบ. F FA S S S S S O S S OA 
4 ระบบคลังความรู้ผูบ้รโิภค  F FA S S S S S O S S OA 
5 ระบบเว็บไซตเ์ฝ้าระวังและเตือนภัย

สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
F FA S O (กคฉ.) S S   S   A 

6 ระบบ Call Center 1166 F FO S S S S  O   A 
7 ระบบสื่อการสอนอเิลก็ทรอนิกส ์ F FA S S S  S S   A 
8 ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผูบ้ริโภค

แบบบรูณาการ 
F DO S S S S O S S S A 

9 ระบบเว็บไซตอ์ินทราเน็ต สคบ. B FA S S S S S S S S OA 
10 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ B FO    O     A 
11 ระบบติดตามและประเมินผล B FA S S S S O S S S A 
12 ระบบบริหารจัดการเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส ์
B FO S S S S S S S S A 

13 ระบบ e-Meeting และระบบ
บันทึกการลงเวลา   

B FA S S S O     A 

14 ระบบบริหารพสัดุและสินทรัพย์  B FA    O     A 
15 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ระดับกรม 
B FA    O     A 
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ล าดับ ระบบสารสนเทศ ประเภท สถานนะ 
หน่วยงาน 

กคฆ./กคฉ./กคส. กคต. กกค. สลก. สผพ. กผป. กพบ. กตส. สทส. 
16 ระบบบริหารการเงินการคลงั

ภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส ์
B FA    O      

17 ระบบสบืทรัพย ์ B ME S S O      A 
18 ระบบทะเบียนเครือข่าย B ME S S S  O    A 
19 ระบบตรวจสอบผูป้ระกอบธุรกิจ F DO O O   S    A 
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4.2  การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
 จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวม จากปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องโดยน ามาจดัประเภทระบบสารสนเทศ เพื่อการบริการและสนับสนุน
การท างานภายในสรุปดังนี้  
 ระบบสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ               
1) ระบบงานบริการ (Front Office) 2) ระบบงานสนับสนุน (Back Office) และ 3) ระบบความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ (IT Security)  
 

 
ภาพที่ 4-1  แสดงระบบสารสนเทศของ สคบ. 

 ประกอบด้วยระบบสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี ้
 4.2.1  ระบบงานบริการ (Front Office)   
 1) ระบบสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Core Business) ประกอบด้วย 
 1.1) ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค (complain.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้บริโภค โดยผู้บริโภค
สามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมติดตามสถานะการด าเนินการผ่านระบบได้ด้วยตนเอง 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลผู้ร้อง ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ เรื่องร้องทุกข์ (สินค้า / บริการ / 
อสังหาริมทรัพย์) ประเภทเรื่อง ประเด็นเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานะการด าเนินการ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กคฆ. กคฉ. กคส. กคต. กกค. สลก. Supporter สผพ. 
(สทส.) 
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 1.2) ระบบฐานข้อมูลกลางของ สคบ. : DBCenter  (dbcenter.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ระบบสืบค้นข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ ระบบยื่นตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการขอจดทะเบียน           
ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง ระบบตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณา ด้านฉลากและ
ด้านสัญญา  
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ (บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจ ากัด / ห้างหุ้นส่วน
สามัญ / บุคคลธรรมดา)  ข้อมูลสินค้าหรือบริการ โครงสร้างแผนการจ่ายผลตอบแทน ค าขอจดทะเบียน ข้อมูล
ผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กคฆ. กคฉ. กคส. กคต.  Supporter สผพ. (สทส.) 
 2) ระบบสารสนเทศด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้บริการ  ประกอบด้วย 
 2.1) ระบบเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  (www.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ สคบ. 
 ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง : ข้อมูลองค์กร ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมาย     
บริการของ สคบ. มติ คคบ. รายงานผลการด าเนินการ  
 หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง : Owner กผป. สผพ. (สทส.)  Supporter หน่วยงานภายในทกุหน่วยงาน 
 2.2) ระบบคลังความรู้ผู้บริโภค : OCPB Knowledge  (knowledge.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค บทความผู้บริโภค และสื่อมัลติมีเดียด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่าง ๆ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค บทความผู้บริโภค บล็อกองค์
ความรู้ สื่อมัลติมีเดีย สื่อภาพยนตร์และเสียง คลิปรายการโต๊ะข่าว สคบ.  
 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง : Owner กผป. สผพ. (สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุก
หน่วยงาน 
 2.3) ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (www.ocpb.go.th/upvac_web) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าที่              
ไม่ปลอดภัย 
 ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง : ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ ข้อมูลนักวิชาการ ข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผลการทดสอบสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลเตือนภัยสินค้าอันตราย  
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กคฉ. (ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย)  
Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
 2.4) ระบบ Call Center 1166  
 ค าอธิบายระบบ : ระบบ Call Center ให้บริการข้อมูล ค าปรึกษาแนะน าด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคผ่านทางโทรศัพท์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน Agent 9 คน และ Supervisor 1 คน  
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลองค์กร ข้อมูลบริการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้ติดต่อ ข้อมูล
เรื่องราวร้องทุกข์ ข้อมูลสถานะการด าเนินการของเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กผป. (ศูนย์รับเรื่อง 1166)  Supporter สผพ. (สทส.) 
 2.5) ระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ : e-Learning  (e-learning.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบเผยแพร่สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหลักสูตร
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และหลักสูตรการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านต่าง ๆ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ข้อมูลผู้ลงทะเบียน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ. (สทส.)  Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
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 2.6) ระบบบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการ  (อยู่ระหว่างทดสอบระบบ) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบการน าเสนอรายงาน (BI : Business Intelligence) โดย
รวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลด้านการด าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
น าเสนอในรูปที่สวยงาม ทันสมัยและเข้าใจง่าย และเช่ือมโยงงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ สคบ. สถิติการรับเรื่อง 
ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภค ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ (สินค้า / บริการ / อสังหาริมทรพัย์) ประเภทเรื่อง 
ประเด็นเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานะการด าเนินการ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ. (สทส.)  Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
 2.7) แอปพลิเคช่ันเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย:ThaiCas (อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบ Mobile Application เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน
สินค้าที่ไม่ปลอดภัยหรือสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner กคฉ. (ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัย)  
Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
 2.8) ระบบแอปพลิเคช่ันรับเรื่องร้องทุกข์ : CCPA  (อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบ Mobile Application รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค      
โดยผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมติดตามสถานะการด าเนินการผ่านระบบได้ด้วยตนเอง รองรับ
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลผู้ร้อง ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจ เรื่องร้องทุกข์ (สินค้า / บริการ / 
อสังหาริมทรัพย์) ประเภทเรื่อง ประเด็นเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานะการด าเนินการ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกีย่วข้อง : Owner สผพ. (สทส.)  Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน  
 

 4.2.2  ระบบงานสนับสนุน (Back Office) ประกอบด้วย 
 1) ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ต สคบ. : OCPB Intranet  (intranet.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร หนังสือเวียน/ประกาศ/ระเบียบ/ค าสั่ง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ.(สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
 2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (saraban.ocpb.go.th/ocpb) / ระบบหนังสือเวียนภายใน 
สคบ. (saraban.ocpb.go.th/circular) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบรับ - ส่ง หนังสือราชการ และระบบเวียนหนังสือราชการ  
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลหนังสือราชการ ประเภทหนังสือ (ภายนอก / ภายใน) ข้อมูล
การด าเนินการ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก. สผพ. (สทส.) Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
 3) ระบบติดตามและประเมินผล: Monitoring and Evaluation System (mes.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบรายงานการติดตามและการประเมินผล แผนงาน / โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ การจัดการตัวช้ีวัด การจัดการโครงการ / กิจกรรม / แผนปฏิบัติการ และการจัดการงบประมาณ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลแผนงาน ข้อมูลโครงการ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลแผนปฏิบัติการ 
ข้อมูลตัวช้ีวัด ข้อมูลการจัดการโครงการ ข้อมูลการจัดการงบประมาณ ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ.  Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
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 4) ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์: eDocument  (edoc.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลเอกสารจัดเก็บของแต่ละหน่วยงานภายใน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สผพ. (สทส.)  Supporter หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
 5) ระบบ e-Meeting และระบบบันทึกการลงเวลา (ocpb.kpmax.com) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบบันทึกการลงเวลาปฏิบัติราชการ การขออนุมัติการลาออนไลน์   
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลประเภทการลา ข้อมูลการลาส่วนบุคคล ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก. สผพ. (สทส.)  Users หน่วยงานภายในทุกหน่วยงาน 
 6) ระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์  (assets.ocpb.go.th) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบทะเบียนพัสดุและสินทรัพย์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของ สคบ. 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลทะเบียนพัสดุ ข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ 
ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก.  
 7) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม : DPIS  
 ค าอธิบายระบบ : ระบบงานบุคคล โดยส านักงาน ก.พ. 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ พนักงานราชการ) ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลประวัติการท างาน ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก.   
 8) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ : GFMIS   
 ค าอธิบายระบบ : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  โดยกระทรวงการคลัง 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : ข้อมูลการเงินการคลัง 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : Owner สลก.   
 9) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน : @ocpb.go.th (https://mail.ocpb.go.th/owa) 
 ค าอธิบายระบบ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส านักงาน ด้วย Microsoft Exchange  
 10) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ : เมลกลางภาครัฐ 
@ocpb.mail.go.th  (http://ocpb.mail.go.th) 
 ค าอ ธิบายระบบ : ระบบ เมลกลางภาครัฐ MailGoThai โดยส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
 

4.2.3 แนวทางปรับปรุงระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริการ ระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
แนวทางการบรูณาการระบบงานสารสนเทศ ระบบงานฐานข้อมูล เพื่อการบริการและการ

เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มีแนวทางดังนี้ 
 1) น าเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine) มาใช้ในการปรับปรุง

โครงสร้างการติดตั้งและบริการระบบงานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่
การท างานในลักษณะหรือการให้บริการผ่านระบบคลาวด์ได้  

 2) บรูณาการและสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและจัดเก็บฐานข้อมูลของ
ระบบงานต่าง ๆ เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน (Data Warehouse) ให้มีมาตรฐานและ
สามารถแลกเปลี่ยน เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐด้วยกัน เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล การเพิ่มคุณภาพของฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสามารถ
ให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นแก่หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ด้วยมาตรฐาน
การให้บริการข้อมูลผ่านบริการ Web Service (XML)  
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  3) จัดท าระบบการจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์ข้อมูล เชิงสถิติ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(Business Intelligent : BI) โดยการน าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของส านักงานฯ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
วิเคราะห์จัดท ารายงานตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 4) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึง การให้บริการระบบงานสารสนเทศและการ
แลกเปลี่ยนเช่ือมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้วยการตรวจสอบ ควบคุมสิทธ์ิการเข้าใช้งาน (Authentication & 
Authorization Service) ที่ เป็นมาตรฐานจากระบบบริหารจัดการส่วนกลางของหน่วยงาน เช่น Active 
Directory, LDAP เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาไปสู่การท า Single Sign On (SSO) เพื่ออ านวยความสะดวกและ
ประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึน 

 5) พัฒนาและปรับปรงุการให้บริการในรูปแบบของ Service ต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการผ่าน
อุปกรณ์พกพา เช่น Smart Phone ได้ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย (การเข้ารหัสข้อมูลที่ให้บริการ) รวมถึง
การบริการที่เกีย่วข้องกับธุรกรรมทางการเงินของงานบริการของหน่วยงาน ให้รองรับการบริการผ่านระบบการ
จ่ายเงินออนไลน์ (e-Payment) ให้แก่ภาคประชาชน หรือหน่วยงานที่ขอรับบริการได้ 

4.2.4 ด้านระบบงานสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
1) จัดท าระบบสื่อสารด้วยเสียงผ่านระบบเครือข่าย (VoIP) 
2) จัดท าระบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Voice & Video Conference) 
3) จัดท าแผนและงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเชิงรักษา (Preventive maintenance) และ

การซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด (Corrective Maintenance) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
อุปกรณ์เครือข่าย และระบบงานสารสนเทศ เพื่อป้องกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน           
ผู้มาติดต่อหรือการบริการระหว่างหน่วยงานรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) จัดฝึกอบรมแนะน าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ ให้สามารถใช้งานระบบงานสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 

4.3 วิเคราะห์สถานภาพเครือข่ายสื่อสาร 
 ปัจจุบันส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งอยู่ที่อาคาร  
รัฐประศาสนภักดี ช้ัน 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยมีการจัดท าห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 
(Data Center) เพื่อใช้ในการติดตั้งและบริหารจัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริการส าหรับให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ภายในของส านักงานฯ 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 เหมาะสมและการใช้งานมีความรวดเร็วซึ่งมีการ
ติดตั้งผ่าน Link ของบริษัทที่โอท ีการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายภายในมีการเช่ือมต่อผา่นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่าย 2 กลุ่ม โดยแบ่งการท างานได้ ดังนี้ 

1.1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ส าหรับเช่ือมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Distribution / Server Switch) ซึ่งท าหน้าที่ เช่ือมต่อระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์  Access Switch ของหน่วยงาน
ผู้ดูแล บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 

1.2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Access Switch) 
และสายสัญญาณ UTP ส าหรับเช่ือมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน)  

4.3.2 ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงภายนอก 
   ระบบเครือข่ายภายนอกของส านักงานฯ มีการเช่ือมต่อกับหน่วยงานส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( ISP) ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
และมีการเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่าย GIN (Government Information Network) ด้วย เพื่อเป็นการเช่ือมต่อ
เข้ากับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐตามโครงการ แสดงรายละเอียดดังรูปภาพด้านล่าง 
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ภาพที่ 4-3 แสดงการเช่ือมโยงเครือข่ายภายนอกของ สคบ. 

การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีขนาดความเร็วในการ
ให้บริการที่ 45Mbps (Inter 50%) เป็นเครือข่ายหลักในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ ซึ่งด้วย
ปริมาณความต้องการใช้งานในปัจจุบัน รวมกับในบางครั้งระบบเครือข่ายโดนรบกวนโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น 
การติดไวรัสคอมพิวเตอร์ การโดนโจมตีจากภายนอก การใช้งานอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น ท าให้การใช้บริการอินเทอร์เน็ตของส านักงานฯ มีความล่าช้า หรือติดขัดในบางช่วง จึง
ควรมีการก าหนดนโยบายในการให้บริการ การควบคุมป้องกันการบุกรุกจู่โจมทั้งจากภายในและภายนอกให้
รัดกุมชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการก าหนดแนวทางการใช้งาน
ร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ใหบ้ริการทั้งหมดที่ส านักงานฯ มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นช่องทางส ารองได้
ในกรณีเครือข่ายหลักเกิดข้อขัดข้องข้ึน 

 

4.3.3 แนวทางการปรับปรุงเครือข่ายสื่อสาร 
ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายของส านักงานฯ ควรมีการบูรณาการให้สามารถรองรับกับ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีความพร้อมในการให้บริการ ดังนี้ 
1) ด้านอุปกรณ์ระบบกระจายสัญญาณเครือข่าย ให้มีการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

เครือข่ายหลัก (Core Switch) และอุปกรณ์เช่ือมต่อหลักให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เช่น  การรองรับการเช่ือมต่อ
แบบ 10GB รองรับการท างานแบบ HA ได้ เป็นต้น รวมถึงการออกแบบการเช่ือมต่อให้มีอุปกรณ์แต่ละส่วน 
(Segment) 2 ชุด โดยมีการท างานในลักษณะ  Cluster หรือ HA ได้ รวมถึงการออกแบบการเช่ือมต่อ
สายสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ให้มีการเช่ือมต่อในลักษณะ Aggregation เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและมีความ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา รองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึนได้ 

2) ด้านอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ให้มีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงคุณสมบัติ
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ (Update Security Signature) ให้สามารถป้องกันรูปแบบการโจมตีหรือ
บุกรุกในรูปแบบใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยเฉพาะด้านเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับระบบงานสารสนเทศที่มีการให้บริการของส านักงานฯ เช่น 
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อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการใหบ้รกิารผา่นเว็บไซต์ (Web Application Firewall : NG-WAP) เพื่อป้องกัน
ระบบงานสารสนเทศ ระบบงานฐานข้อมูลฯ ที่มีการให้บริการผ่าน Web Browser ให้มีความปลอดภัยย่ิงข้ึน 

3) ด้านการบริหารจัดการ 
3.1) การบริหารจัดการไอพี จัดท าแผนการปรับปรุงหมายเลขไอพีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ภายในส านักงานฯ ให้เป็นหรือรองรับการท างานร่วมกับเครือข่าย  IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดสรรงบประมาณส าหรบัการด าเนินการจดัหาเครื่องมือส าหรบัช่วยในการบรหิารจัดการ เช่น IPv6 Gateway, 
IP Address Management  เป็นต้น 

3.2) จัดท าระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ส าหรับการบริหารจัดการ เฝ้าระวังการท างานของ
ระบบเครือข่าย รวมถึงการจัดท ารายงานการใช้งานระบบเครือข่ายเพื่อประกอบการวิเคราะห์ การพัฒนา 
ปรับปรุงระบบของผู้บริหารได้  
 4) ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้มีการวางแผนการบริหารจัดการการเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้สามารถท างานในลักษณะ Load Balance Link เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการ 
ใช้งานอินเตอร์เน็ตของส านักงานฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบงานสารสนเทศผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตได้ดียิ่งข้ึน และจัดหาอุปกรณ์หรือระบบในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอินเตอร์เน็ตให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มาบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานของผู้ใช้งานได้ เช่น อุปกรณ์ประเภท Internet 
Access Management (IAM) เป็นต้น 
 5) ด้านการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้มีการบริหารจัดการผ่านศูนย์กลาง 
(Wireless Controller) และมีการตั้งค่าการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ให้มีความปลอดภัย ใช้งานได้
ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ที่ต้องการ รวมถึงการจัดท าระบบ Wireless Controller ส ารองเพื่อให้สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องส าหรับ กรณีที่ตัวหลักเกิดปัญหาช ารุดขัดข้อง เนื่องจากทิศทางการใช้งานระบบเครือข่ายผ่าน
อุปกรณ์ที่เช่ือมต่อแบบไร้สาย (Mobile Device) จะมีปริมาณมากขึ้นต่อไปในอนาคต 
 

4.4 วิเคราะห์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
4.4.1 สภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักงานฯ ในปัจจุบัน  มีให้บริการอยู่ 2 รูปแบบ คือ     

ในแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เป็น Physical Server (Standalone) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เสมือน (Virtual Machine : Virtualize Server) โดยมีการติดต้ังให้บริการอยู่ภายในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ 
(Data Center)  

4.4.2 การคาดการใช้งาน ในอนาคต สคบ. มีแผนที่ขอความร่วมมือและใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์
เสมือนของ Government Cloud Service (G-Cloud) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ร่วมด้วย 
ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการจัดท าแผนในการบูรณาการการจัดสรรทรัพยากรใน
การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ท าการ
แปลงระบบงานทีต่ิดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพวิเตอร์แบบเดิม (Physical Server) ที่มีอายุการใช้งานมานาน เข้ามา
สู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนส่วนกลาง (Variation Server Farm) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการและเปน็โครงสรา้งการไปสูร่ะบบคลาวด์ รวมถึงเป็นไปตามแนวนโยบายโครงการบรกิารคลาวด์ภาครัฐ 
(Government Cloud Service) ได้ด้วย 

ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนในห้องศูนย์ข้อมูล
กลาง ปัจจุบันมีระบบปรับอากาศแบบควบคุมความช้ืน (Precision Air) 2 ชุด ระบบส ารองไฟฟ้าส าหรับจ่าย
และส ารองกระแสไฟเมื่อเกิดเหตุขัดข้องด้านกระแสไฟข้ึนจ านวน 2 ชุด ระบบดับเพลิงสารเคมีอัตโนมัติ ระบบ
เฝ้าระวังและควบคุมการเข้าออก และมีการเช่ือมต่อกับระบบก าเนิดไฟฟ้าอาคารเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิด
ปัญหาด้านกระแสไฟฟ้าข้ึน 
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4.4.3 แนวทางการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
จากข้อมูลข้างต้นระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบที่มีความส าคัญในการเป็นแหล่งทรัพยากร

พื้นฐานให้ระบบบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและงานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของส านักงานฯ สามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณและผู้ดูแลที่มีความช านาญในการบ ารุงรักษาระบบ
ต่างๆ ในห้องศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดเวลา ด้าน
การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของส านักงานฯ ควรมีการวางแผนการจัดการให้มีการจัดสรรการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ได้ดังนี้ 

1) ออกแบบและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก พร้อม
อุปกรณ์เช่ือมต่อที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการจัดท า Virtual Server Farm พร้อมจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ
ที่มีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนมาใช้งาน 

2) ท าการแปลงระบบงานที่ติดตั้งบน  Physical Server ที่มีอายุการใช้งานมานาน หรือมี
ประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการให้บริการที่ดี ไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การให้บริการระบบงานนั้นๆ รวมถึงป้องกันเหตุขัดข้องอันอาจเกดิจากสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิม
ช ารุดเสียหายได้ 

3) ปรับค่าการท างานของระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนให้สามารถใช้
คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การท า v-Motion, DRS, HA เป็นต้น 

4) จัดท าระบบส ารองระบบงานและฐานข้อมูลในระบบงาน เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ให้
สามารถกู้คืนระบบและฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

5) วางแผนและจัดสรรงบประมาณในการท า DR-Site หรือ Backup Site โดยใช้ประสิทธิภาพ
และคุณสมบัติของระบบบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ในการด าเนินการ และน าไปสู่การใช้
งานและให้บริการบนระบบคลาวด์ได้ 

 

4.5 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ทุก

ส านัก / กอง / กลุ่มงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้  
4.5.1 สภาพปัจจุบันในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สคบ. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

จ านวน 478 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จ านวน 49 เครื่อง เครื่องพิมพ์และมัลติฟังก์ช่ัน 
จ านวน 152 เครื่อง  เมื่อท าการวิเคราะห์สัดส่วนอุปกรณ์ตามปีที่จัดซื้อ พบว่ากว่าร้อยละ 65 ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และมากกว่าร้อยละ 50 ของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และมากกว่าร้อยละ 70 
ของเครื่องพิมพ์ มีอายุการใช้งานนานเกิน 5 ปี ท าให้ประสิทธิภาพในการใช้งานลดน้อยลง ไม่เหมาะสมต่อการ
ใช้งานร่วมกับระบบหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ในปัจจุบัน และยังต้องใช้งบประมาณในการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง 
จากการช ารุดเสียหายตามสภาพการใช้งานบ่อยครั้ง 

4.5.2 ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จึงควรจัดท าแผนงานและ
งบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน และเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานฯ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ได้จัดกลุ่ม ดังนี้  
                  1) การก าหนดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
ของ สคบ. น่าจะพิจารณาตามปัจจัยต่าง ๆ คือ 

1.1) เพื่อให้รองรับการใช้งานตามความต้องการและรองรับกับเทคโนโลยีฯ ใหม่ ๆ ซึ่งส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และการให้บริการประชาชน โดยอายุการใช้งาน ก็ให้มีการใช้ตาม
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กระทรวง ICT ก าหนด ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งสามารถเปลีย่นทดแทนตามอายุการใช้งานได้ และสามารถการหักค่าเสือ่ม
ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ 3 ป ี

1.2) ตามข้อเท็จจริงในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สคบ. ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งาน 
มากกว่า 5 - 8 ปี อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน เช่น    

         (1) เครื่องท างานได้ช้าต้องใช้เวลาประมวลผลนานท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ลดลง 

            (2) เครื่องขาดความเสถียร หยุดการท างานบ่อย ๆ (Hang Over) 
            (3) เครื่องติดไวรัส ท าให้แฟ้มข้อมูลหายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 2) ก าหนดปริมาณเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ สคบ. ใน
ปัจจุบันน้ี สคบ. ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ 1 : 1 แต่การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่เกิดความคุ้มค่าใน
การปฏิบัติงาน 
  โดยพิจารณาจากลักษณะงานที่รับผิดชอบทั้งหน่วยงานและบุคลากร ในขณะนี้ปริมาณเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีจ านวนใกล้เคียง 1 : 1  มีการจัดซื้อ/จัดหา รวมทั้ง ข้าราชการ/พนักงานราชการและลูกจ้าง
โครงการ  ต้องมีแนวทางในการด าเนินการในช่วงแผนงานบุคลากร โดยก าหนดตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ของทั้งหน่วยงานและบุคลากร  ได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร  การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ค้นคว้าหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการท างานที่พร้อมใช้งาน ได้
วิเคราะห์ ความเหมาะสม ความจ าเป็น ลักษณะการปฏิบัติงานและความคุ้มค่า รายละเอียดตามตาราง 4-4 
 

ตารางที่ 4-4 : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ลกูข่ายจากลักษณะการปฏิบัตงิาน 
เจ้าหน้าท่ี / ต าแหน่ง ลักษณะการปฏิบัติงาน ประเภทงาน 

๑. เจ้าหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ 
   - เจ้ า ห น้ าที่  Call Center   
เจ้าหน้าที่ธุรการ  
  - นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
  - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมงต่อวัน 
- งานที่ต้องปฏิบัติงานประจ าเครื่อง 
- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ดูแลระบบ
ด้าน IT 
- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอรบ์ันทึก
ข้อมูล 
- งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอรบ์ันทึก
ข้อมูลในระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์
 

- ให้ค าปรึกษา ตอบค าถามทาง
โท ร ศั พ ท์ ข อ ง ร ะ บ บ  Call 
Center 
- งานพัสดุ / ครุภัณฑ์ 
- งานการเงิน / บัญชี 
- งานธุรการ 
- งานดูแลบ ารุงรักษาระบบ 

๒.นักสืบสวนสอบสวน - งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔ ช่ัวโมงต่อวัน 
 

- กฎหมาย 
- บังคับคดี 
- ธุรการ / บนัทึกข้อมูล 

๓.นิติกร - งานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานน้อยกว่า ๔ ช่ัวโมงต่อวัน 
 

- งานทั่วไป 
- กฎหมาย / บังคับคดี 

 

4.5.3 การวิเคราะห์การจัดหาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แทนการจัดซื้อ 
  ปัจจุบัน สคบ. ใช้วิธีการจัดซื้อ / จัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของ สคบ. ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ สคบ. ก าลังมีแผนงาน / จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ให้เพียงพอกับการใช้งาน  โดยต้องการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานแบบ 1 ต่อ 1 ที่มีการเช่ือมต่อเป็นโครงข่าย
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คอมพิวเตอร์และเช่ือมต่อกับ Server ของ สคบ. อันจะท าให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามารถใช้งานทรัพยากร
ร่วมกัน และสามารถใช้ระบบงานจากอินเทอร์เน็ตและระบบงานภายในได้  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้อง
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพเหมาะกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากร 
           จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาและการบ ารงุรกัษา / การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อน ามาใช้งานที่ สคบ.แล้วพบว่า  มีข้อเสนอแนะการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมี 2  แนวทางคือ 
(1) การจัดซื้อมาใช้งานและจ้างบ ารุงรักษารายปี  (2) การจดัหาด้วยวิธีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมการ
ดูแลซ่อมบ ารงุระยะเวลา 3 ป ีซึ่งมีข้อมลูเปรียบเทียบ ตามตารางที่  4.5  ข้างล่างนี ้
 

ตารางที่ 4-5 : การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ลกูข่ายจากลักษณะการปฏิบัตงิาน 

ความคุ้มค่า จัดหา / จ้างบ ารุงรักษารายปี เช่าใช้งานระยะ 3 ปี 
1 .ข้ อ ดี  /  ค ว า ม
คุ้มค่า 
 
 
 
 

     - การบ ารุงดูแลรกัษาที่ทางบริษัทมี
เจ้าหน้าที่ที่ช านาญการมาคอยดูแล และ
ยังสามารถซ่อมแซมเครื่องที่มปีัญหาโดย
เป็นความรบัผิดชอบของทางบริษัท 
    - เมื่อครบระยะเวลา ตามก าหนดของ
การใช้งานตามมติ ครม. 5 ปี สามารถซือ้
ทดแทนได ้
 

- ได้เครื่องคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ รุ่น
ใหม่ๆใช้ รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 - สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องระยะยาว
อย่างน้อย 3 ปี  
 
 
 
 

๒.ข้อเสีย/ข้อจ ากัด   -  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาทดแทน 
อาจจะไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหา 
  -  การจัดท าโครงการจ้างบ ารุงรักษาต่อ
ปีอาจด าเนนิการไมท่ัน  
  - เมื่อครบก าหนดระยะเวลาทดแทน 
อาจจะไม่ได้รับงบประมาณในการจัดหา 
 -  เมื่อระยะเวลาผ่านไป เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทีม่ีอยู่ก็อาจจะตกรุ่นหรอื
ไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร  
- อาจกลายเป็นปญัหาในการปฏิบัตงิาน
ของเจ้าหน้าทีท่ี่ท างานได ้
 
 
 
 

- เมื่อครบ  ๓  ปี  ทรัพย์สินกเ็ป็นของ 
บริษัทผู้ใหเ้ช่า 
- งบประมาณสูงกว่า การจัดหาและ
บ ารุงรักษาเองประมาณ 15 % 
- เมื่อครบระยะเวลาการเช่าเครือ่ง
คอมพิวเตอรเ์อง แต่ถ้าทาง สคบ. มีการ
จัดซื้อเอง เมื่อระยะเวลาผ่านไปเครื่องที่
เรามีอยูก่็อาจจะตกรุ่นหรือไม่ได้คุณภาพ
เท่าที่ควร และอาจกลายเป็นปญัหาใน
การปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ที่ท างานได้
ช้าลง ต้องจ้างบริษัทเข้ามาด าเนินการ
บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกปี และ
มีปัญหาเกี่ยวกบัทีเ่ก็บเครื่อง
คอมพิวเตอรท์ี่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 
ที่รอการด าเนินการจ าหน่าย 
 

 

4.6 วิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Computer Security System)  
         ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นสิ่งทีหน่วยงานด้าน IT ขององค์กรต้องให้ความส าคัญอย่าง
มาก เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากผูท้ี่ประสงค์ร้ายต่อหน่วยงานและข้อมูล บทบาทของระบบรักษาความปลอดภัย
บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ ป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี และ บุคคลภายนอก เข้ามาท าอันตรายกับเครื่องคอมพวิเตอร์ 
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 การปล่อยไวรัสคอมพิวเตอรเ์ข้ามาท าลายระบบหรือขโมย
ข้อมูล การเจาะเข้ามาทางรอยโหว่ของระบบปฏิบัติการโดยตรงเพื่อขโมย Password หรือข้อมูล การคุกคาม
ระบบ  เป็นภัยคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดีที่เข้ามาท าการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือลบไฟล์ข้อมูลส าคัญภายในระบบ
คอมพิวเตอร์ แล้วส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ท าให้ไม่สามารถใช้งานได้  ตัวอย่างเช่น 
Cracker  เป็นต้น 
  - ผู้ให้บริการจัดการความปลอดภัย  (Management Security Service Provider : MSSP) 
ผู้ให้บริการจัดการความปลอดภัยจะคอยจับตาดูผู้บุกรุกและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รักษา       
ความปลอดภัยของเครือข่ายให้เหมาะส าหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เนื่องจากต้นทุนในการจ้าง
ผู้เช่ียวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายเพื่อป้องกันการด าเนินงานทางธุรกิจอาจสูงเกินไป 
                   จากการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ สคบ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน การวิเคราะห์ 
บทบาทของระบบรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย   

1) ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบสิทธ์ิ  (Authentication Server)   
2) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย  (Firewall) 
3) ระบบป้องกันการบุกรุก  (IPS : Intrusion Prevention System) 
4) ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แมข่่าย  (Anti-Virus Server) 
5) ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอรล์ูกข่าย  (Anti-Virus-client) 
6) ระบบรักษาความปลอดภัยระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์  (Mail Gateway) 
7) ระบบบริหารจัดการข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์  (Log Management System)  
8) ระบบส ารองข้อมูล (Symantec Backup Server) 

 
 รายละเอียดระบบ ดังนี้  
         1) ระบบบริหารจัดการและตรวจสอบสิทธ์ิ  (Authentication Server)  ระบบพิสูจน์ตัวตน
และก าหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Authentication & Authorization System) ด้วยระบบ 
Access Control  คือ ระบบควบคุมการเข้าใช้งานเป็นวิธีการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากบุคคลที่ ไม่มี
สิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลหรือระบบ (Unauthorized) โดยผู้ที่สามารถเข้าใช้ระบบโดยผ่านระบบ (Access 
Control) นี้ได้จะต้องได้รับการอนุญาตหรือได้รับสิทธิในการเข้าใช้งานก่อน (Authorize) ซึ่งบุคคลจะมีสิทธิใน
การเข้าใช้ระบบไม่เท่ากัน เช่นบางคนอาจได้แค่เรียกใช้ข้อมูลเท่านั้น แต่บางคนสามารถแก้ไขข้อมูลได้ เป็นต้น 
เมื่อได้รับสิทธิแล้วต้องการเข้าใช้ระบบ จะต้องมีการพิสูจน์แล้วปรากฏว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจริงจึง
สามารถเข้าใช้งานได้ 
               โดยส านักงานฯ มีการจัดท าระบบ Domain : Active Directory ข้ึนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
รายช่ือผู้ใช้งานระบบ (User / Password) ที่ใช้ในการตรวจสอบตัวตนและก าหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบ
เครือข่าย ระบบงานสารสนเทศ / ระบบฐานข้อมูลในลักษณะ SSO ได้ รวมถึงการท างานร่วมกับระบบควบคุม
การเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Authentication System) 
           2) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ซึ่งการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มี
การติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย 
                2.1) อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (NG Firewall)  การจัดวางระบบรักษา
ความปลอดภัยเครือข่าย มีการจัดแบ่งพื้นที่การให้บริการเครือข่ายออกเป็นโซนต่าง ๆ โดยใช้อุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยทั้ง NG-Firewall  
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               2.2) อุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (IPS)  เป็นอุปกรณ์ในการ
บริหารจัดการ การจัดแบ่งโซนและควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานร่วมถึงการป้องกัน รักษาความปลอดภัยจากการ
ถูกโจมตีหรือบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดี ได้แก่ 
                 - พื้นที่ส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับให้บริการจากภายนอกเป็ น
หลัก (DMZ : De-Militarized Zone) เช่น Web Server เป็นต้น และพื้นที่ส าหรับให้บริการระบบงานภายใน
หรือระบบฐานข้อมูล (Server Farm Zone) เพื่อให้บริการระบบงานฐานข้อมูล หรือระบบงานสารสนเทศของ
เจ้าหน้าที่ภายในเป็นหลัก 
                 - พื้นที่ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 
(Internal Zone) เป็นพื้นที่ส าหรับควบคุมและปอ้งกนัรักษาความปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ใช้งาน
ภายในเครือข่ายของส านักงานฯ เป็นหลัก 
                2.3) ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ (Antivirus Server) ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Virus Computer) เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่ ถูกเขียนข้ึนมาเพื่อ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์และข้อมูลภายในเครื่อง โดยไวรัสนี้สามารถส าเนาตัวเองและไป
ฝังตัวหรือซ่อนตัวอยู่ภายในหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมอื่นที่มีอยู่แล้วได้ เมื่อผู้ใช้
คอมพิวเตอร์เรียกใช้งานโปรแกรมที่ถูกไวรัสฝังตัวรวมอยู่ด้วย โปรแกรมไวรัสก็จะท างานทันทีตามวัตถุประสงค์
ของผู้เขียนโปรแกรมไวรัส เช่น เมื่อเรียกใช้โปรแกรมหรือไฟล์ที่มีไวรัสฝังตัวอยู่ จะท าให้ไฟล์นั้นถูกลบทิ้งหรือ 
ท าให้ไฟล์ระบบถูกท าลายหรืออาจท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดท างาน 

3) ระบบควบคุมการเข้าใช้ระบบเครือข่ายและระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ 
(Log File) ประกอบด้วย 

3.1) ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ มีการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรฯ 
(Log Management) ติดตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ (Data Center) ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตโดยจัดเก็บ Log จากอุปกรณ์และระบบที่ท าหน้าที่ Authentication และควบคุมการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) เพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ วัน เวลาและลักษณะการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ต
เป็นหลัก         
                    3.2) การบริหารจัดการหมายเลขไอพี  (IP Address Management)  การบริหารจัดการ
ไอพี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

- ส่วนที่ 1 ส าหรับการจัดการอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ผู้ดูแลระบบเป็นผู้บริหารจัดการเพื่อจัดสรรให้กับงานบริการต่างที่ในแต่ละพื้นที่ติดตั้ง (Zone) ทั้งในส่วนของ 
Private และ Public IP โดยมีการใช้งานร่วมกันระหว่าง IPv4 และ IPv6  

- ส่วนที่ 2 ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เป็นการบริหารจัดการจาก 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายระดับผู้ใช้งาน (Client Access Switch & Cabling) 
โดยการจัดสรรไอพีผ่านระบบ DHCP เป็น Private IPv4 อยู่ในปัจจุบัน  

4) ระบบส ารองข้อมูล 
 
4.7 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคบ. 
 4.7.1 เมื่อได้มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันและความต้องการในการใช้ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศสรุปได้ดังนี้ 
  1) ขาดความเป็นเอกภาพของข้อมูลทั้งองค์กรยังไม่มีความชัดเจน มีสาเหตุมาจากการน าเข้า /
บันทึกข้อมูล (Input) และการปรับปรุงข้อมูลในระดับที่ต่างกนั ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา กระทั่งถึงปี 2559 มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้คุณภาพข้อมูลดีข้ึนระดับหนึ่ง 
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  2) ความไม่ชัดเจนของภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) ขาดการมองภาพรวมในด้านการรวบรวมข้อมูล / การบันทึกข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในการ
พัฒนาองค์กรในระบบสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อน าเอาจุดเด่นและ    
จุดด้อยมาตกผลึกทางความคิด และเลือก / น าไปใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการ  ให้มีทั้งการส่งเสริม 
สนับสนุน และปรับปรุงพัฒนาหากเป็นจุดอ่อน 

 4.7.2 ปัญหาการบริหารจัดการข้อมูล จากข้อเท็จจริงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา สถาปัตยกรรมด้าน ICT 
ของ สคบ. ยังไม่มีความชัดเจน แต่อยู่ในระยะที่มีการปรับปรุงและพัฒนาค่อนข้างมาก พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้รองรับจากการท างานด้วยมือ (Manual System) ก้าวไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้มีการจัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล ที่ผ่านมา สคบ. ยังไม่ได้บริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพและยังไม่ได้ให้
ความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพท าให้ข้อมูลไม่เป็นเอกภาพ และยังไม่เน้น / ไม่ให้
ความส าคัญการจัดท าข้อมูลขององค์กร เพื่อการบูรณาการข้อมูลส าหรับการใช้งานร่วมกัน 

4.7.3 แบบแผนสถาปัตยกรรม ICT ของ สคบ. จึงเป็นแบบผสมผสาน ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นแบบ
ผสมผสานกับ Web base Technology หากในปัจจุบันเน้นการบูรณาการร่วมกันทั้งระบบเครื่องแม่ข่าย 
ระบบคลาวด์ และเทคโนโลยีแบบ Web Service เพื่อให้มีการท างานร่วมกันยืดหยุ่นที่สุด โดยลดการท างาน   
ที่ซ้ าซ้อน ลดความยุ่งยาก การไหลของทิศทางข้อมูลต่อเนื่อง จึงเป็นแนวทางของการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ สคบ. ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัล ของ สคบ.    
อีกทั้งยังต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทการคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ โดยเน้นสถาปัตยกรรมดังกล่าวสามารถ
แก้ปัญหา และให้รองรับการท างาน ดังนี้  

 1) สถาปัตยกรรมแบบเปิด โดยระบบสารสนเทศที่ใช้งานไม่ยึดติดกับการปฏิบัติการ / 
ฐานข้อมูล 

 2) ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานและมองถึงลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในอนาคต 

 3) สามารถเช่ือมโยงระบบแบบผสมผสานกันได้ แม้ว่าเทคโนโลยีมีความแตกต่างกัน 
 4) มีความน่าเช่ือถือ (Reliability)  สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 5) มีความสามารถในการขยายตัวเพื่อรองรับระบบงาน / ภาระงานที่มากข้ึนในอนาคต 
 6) มีการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งด้านการใช้งานและด้านการ

เข้าถึงข้อมูล 
 7) ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ (Easy to Use) ลดการท างานที่ซ้ าซ้อนในการถ่ายโอนข้อมูล 

4.7.4 วิเคราะห์ออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลและ  ICT ของ สคบ. เพื่ออนาคต จากสภาพปัญหา   
จากการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน อีกทั้งหลักวิชาการด้านสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ     
จึงน าไปสู่แนวคิดในการจัดวางระบบ การบริหารจัดการระบบ เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งด้าน
ฐานข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือและถูกต้อง ท าให้มีความคล่องตัวในการ
บริหารข้อมูล  ด้านสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลักษณะของ Web Framework 
Technology โดยระบบสารสนเทศมีการจัดกลุ่มและแบ่งเป็น Application Server เป็น Web Server  

มองสถาปัตยกรรมของข้อมูล ซึ่งในอนาคตจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อผลความส าเร็จต่อ
การสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ (Information Data) เป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนด
เรื่องการใช้ข้อมูลร่วมกัน และให้มีก าหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรก าหนดมาตรฐาน
ข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างมาตรฐานข้อมูล เป็นผู้น าข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่าง
แท้จริง การก าหนดสถาปัตยกรรมข้อมูลจะต้องพิจารณารายละเอียด ดังนี้   
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 1) มาตรฐานข้อมูล (Data Format) เพื่อก าหนดความหมายและรูปแบบของข้อมูลให้เป็น
แบบเดียวกัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) มาตรฐานรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล (File format) เพื่อเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จัดกลุ่ม
ข้อมูลส าหรับให้บริการน าไปต่อยอดในอนาคต และขอใช้บริการจากหน่วยงานอื่น ๆ 
  3) ก าหนดมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange Standard Framework) 
เพื่อก าหนดรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเช่ือมโยง
ข้อมูล โดยบางครั้งระบบสารสนเทศที่มีความแตกต่างกันของรูปแบบการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล ก าหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนให้สามารถท างานร่วมกันได้ 
 
4.8 บทสรุปการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะด้าน ICT ของ สคบ.  
         จากการด าเนินการทีผ่่านมา การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัตงิาน ซึง่เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ (Information 
Data) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมปีระสิทธิภาพ โดยสรุปการวิเคราะห์ ปัญหา ในภาพรวมหลาย ๆ มิติ  ที่
ต้องน ามาพจิารณา รายละเอียดตามตาราง ที่ 4.6   

ตารางที่ 4-6 : แสดงสรปุการวิเคราะห์ ปัญหา ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปัญหา ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ 
1.ขาดการเช่ือมโยงและบูรณาการกบั
ข้อมูลหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภค 

เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินการตามข้อ
ร้องเรียน 

- ต้องมีการเช่ือมโยงข้อมลูกบั
หน่วยงานอื่น ๆ และสามารถดงึ
ข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้ 
- ต้องมีมาตรฐานข้อมลูร่วมกัน 

2.ข้อมูลผู้บริโภค ไม่ครบถ้วน ไม่มี
ความชัดเจน / ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ 

เรื่องล่าช้า เพิ่มช่องทางใหผู้้บริโภค ส่งเรื่องได้
อย่างสะดวก พร้อมเอกสารประกอบ 

3.กระบวนการท างาน ยังท างานด้วย
มืออยู่หลายข้ันตอน ท าใหเ้กิดความ
ล่าช้า และติดตามผลการด าเนินการ
ไม่ได้ 

การจัดการปญัหาข้อ
ร้องเรียน / การให้บริการ
ล่าช้า 

ต้องมีการวิเคราะห์ข้ันตอนปญัหา
ความล่าช้าให้ชัดเจน และตรวจสอบ
ว่าข้ันตอนไหนสามารถน าเทคโนโลยี
มาใช้สนับสนุนหรือใช้เป็นกลไกใน
การท างานให้เร็วข้ึน 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน / โครงการของด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล สคบ. ได้น าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ  3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) มาวิเคราะห์ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความ
สอดคล้อง เหมาะสมและเกิดการบูรณาการ รวมทั้งผลวิเคราะห์สถานะการด าเนินงานของหน่วยงาน สถานะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ผู้ใช้งานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้เป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560 – 2564 โดย
แสดงรายละเอียดดังตาราง 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)  
เพิ่มขีดความสามารถการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้วยนวัตกรรมดิจทิัล 

เพื่อน าไปสู่การบรกิารผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดบัขีดความสามารถการใหบ้รกิารโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการบริการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพฒันาให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือ ข้อมูลด้าน

การคุ้มครองผูบ้รโิภค 
 

 

ยกระดับขีดความสามารถ 
การให้บรกิารโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ความปลอดภัย 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพและ 
สร้างนวัตกรรมการบริการ 
แบบบูรณาการทกุภาคส่วน 

 

ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความร่วมมือ 

ข้อมูลด้าน 
การคุ้มครองผู้บรโิภค 

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) 
เพื่อบริหารจัดการและยกระดบั
โครงสร้างพื้นฐาน 

 4. โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลาง
บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ในภูมิภาค 

 4. โครงการยกระดบัการแก้ไขเร่ือง
ร้องราวร้องทุกขแ์ละการเขา้ถงึความ
ต้องการเชิงรุก 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
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ยกระดับขีดความสามารถ 
การให้บรกิารโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ความปลอดภัย 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพและ 
สร้างนวัตกรรมการบริการ 
แบบบูรณาการทกุภาคส่วน 

 

ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความร่วมมือ 

ข้อมูลด้าน 
การคุ้มครองผู้บรโิภค 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย ของเครือข่าย
สารสนเทศ (VPN ,Backup) 

 5. โครงการบูรณาการและ
เชื่อมโยงข้อมูลประชาชน 
(Citizen Data Integration) 

 5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call 
Center 1166 

6. การบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานภายในส านักงาน 
(BackOffice) 

 6. โครงการพัฒนาการ
ให้บรกิารผู้บริโภคโดยการ
เช่ือมโยงและการบริหารจัดการ
ข้อมูลการคุ้มครองผูบ้รโิภค 

  

7. โครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

 7. โครงการบูรณาการและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรับเรื่องราว   
ร้องทุกข์แบบองค์รวม 

  

  8. โครงการจัดท าระบบบูรณาการ
ข้อมูลกลางของสินค้าและบริการที่
ไม่ปลอดภัย 

  

 9. โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 

  

 
ภาพที่ 5-1 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

 

 
 

ภาพที่ 5-2 แสดงความสอดคล้องยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยกระดับขีดความสามารถการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานและความปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ความส าคัญกับการบริการโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการที่จะให้บริการเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมี
ความปลอดภัย  
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
1) ร้อยละความพงึพอใจของเจ้าหน้าที่ ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่สาร 
2) ร้อยละของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 

 

โครงการตามยุทธศาสตร ์
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสาร (สง่เสริม IPV6 , อุปกรณ์ ผงัระบบ ฯลฯ) 
(2) โครงการพฒันาและบรหิารจัดการเครือข่ายสื่อสารสู่ภูมภิาค 
(3) โครงการส่งเสริมการใช้บรกิารคอมพิวเตอร์เสมือน (G-Cloud) เพือ่บริหารจัดการเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(4) โครงการสง่เสรมิบรูณาการการใช้บริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN, MailGoThai) เพื่อบริหารจัดการและ

ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน 
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของเครือข่ายสารสนเทศ (VPN, 

Backup)  
(6) การบรูณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการด าเนินงานภายใน

ส านักงาน (BackOffice) 
(7) โครงการจัดหาและเพิ่มประสทิธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างนวัตกรรมการบริการแบบบูรณาการทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาการบริการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการ
ให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ให้มีความเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
1) ร้อยละของความส าเรจ็ของการพฒันาและยกระดบัคุณภาพระบบสารสนเทศ  

โครงการตามยุทธศาสตร ์
(8) โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
(9) โครงการพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์ 
(10) โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาตจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง  ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(11) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในภูมิภาค 
(12) โครงการบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration) 
(13) โครงการพัฒนาการให้บริการผูบ้รโิภคโดยการเช่ือมโยงและการบรหิารจดัการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค 
(14) โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์แบบองค์รวม 
(15) โครงการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลกลางของสินค้าและบริการที่ไม่ปลอดภัย 
(16) โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสรมิและพฒันาใหเ้ป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือ ข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นการยกระดับใหส้ านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค เป็นศูนย์กลางการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความร่วมมือข้อมูลด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภค ในลักษณะเชิงรุก โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ จากหลายๆ แหล่งข้อมูลในเทคนิคสมยัใหม่  เช่น Big Data 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
1) ร้อยละของความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามยทุธศาสตร ์
 

โครงการตามยุทธศาสตร ์
(17) โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ (Website, 

Application, Line ฯ) 
(18) โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Internet of Things & Mobility) 
(19) โครงการสร้างศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Portal OCPB) 
(20) โครงการยกระดับการแก้ไขเรื่องร้องราวร้องทุกข์และการเข้าถึงความต้องการเชิงรุก 
(21) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ Call Center 1166 

 
 
 
 
 
 

 

 

ส่งเสริม พัฒนาและ
ปรับปรงุโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
และความปลอดภัย 

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารอย่างเต็มที่ ใน  
ทุกภาคส่วน 

ยกระดับขีดความสามารถ
การบรูณาการศูนย์ข้อมลู
ด้านการคุ้มครองผูบ้รโิภค 

 

ยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ความร่วมมือ ข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคแบบเชิงรกุ 

 
 

 

ภาพที่ 5-3 แสดง road map ของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

Strategic ICT 

Information & 
Integration 
 

Infrastructure System Services 
ส าหรับประชาชน 

System Services 
For work 
 

ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ด้าน ICT 
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ภาพท่ี 5-4 แสดงการเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของแผนปฏิบัตกิารดิจิทัลส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับแผนชาติอ่ืน ๆ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12              
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (20 ปี) 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล    
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2561) 

  แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแหง่ชาติ ฉบับที ่1 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 
ของ สคบ. (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์   
การเสริมสร้างและพฒันา

ศักยภาพทุนมนุษย ์

 ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสงูให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่1                 
การพัฒนาและยกระดับ
ขีดความสามารถรองรับ
การไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

  ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนา
ระบบและกลไกการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 ยกระดับขีด
ความสามารถการให้บริการ

โครงสร้างพื้นฐานและ                
ความปลอดภยั 

ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์         
การสร้างความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่2: ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการ

คุ้มครองผูบ้ริโภค 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 เพิ่มประสิทธิภาพ
และสร้างนวตักรรมการบริการ
แบบบูรณาการทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์               
การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที ่3: สร้างสังคม
คุณภาพด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ 

  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนา
องค์ความรู้และการสื่อสาร
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมและพฒันา
ให้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ความร่วมมือ ข้อมูลด้าน                 

การคุ้มครองผูบ้ริโภค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์          
การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 ยุทธศาสตร์ที ่4: ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การยกระดับ
ความม่ันคงและเพิ่มความ
ปลอดภยัของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างและ
การพัฒนาศักยภาพเครือขา่ย

คุ้มครองผูบ้ริโภค 

  

ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์     
การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนาประเทศสู่          
ความม่ันคัง่และยัง่ยืน 

 ยุทธศาสตร์ที ่5: พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสูยุ่ค
เศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล 

   ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริม
การบูรณาการการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิฉบับที ่12              
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (20 ปี) 

 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล    
ของประเทศไทย ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2559 – 2561) 

  แผนยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคแหง่ชาติ ฉบับที ่1 

(พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิการดิจิทัล 
ของ สคบ. (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การปอ้งกัน  
การทจุริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที ่6: สร้างความ
เชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

      

ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส ์ 

        

ยุทธศาสตร์ที ่8 ยุทธศาสตร์   
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

        

ยุทธศาสตร์ที ่9  ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

        

ยุทธศาสตร์ที ่10 ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เพื่อการพัฒนา 
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ภาพท่ี 5-5 แสดงแผนท่ียุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาพท่ี 5-6 แสดงกราฟงบประมาณรายปี 2560 - 2564 

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ า
นว

นง
บป

ระ
มา

ณ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 11,651,000 7,800,000 9,800,000 15,600,000 8,800,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 - - 39,000,000 28,000,000 56,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 6,000,000 - 2,000,000 3,000,000 31,000,000
รวม 17,651,000 7,800,000 50,800,000 46,600,000 95,800,000

กราฟแสดงงบประมาณในแตล่ะปงีบประมาณ กับ ยุทธศาสตร์



 

 

 

ภาคผนวก 



60 61 62 63 64 60 61 62 63 64
โครงการท่ี 1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายส่ือสาร (ส่งเสริม IPV6 , อุปกรณ์ ผังระบบ 
ฯลฯ)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายให้ใช้งานได้อย่าง
สะดวก

เจ้าหน้าท่ี สคบ. ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

0

0 2,000,000 2,000,000 0 - / - / - สผพ. (สทส.)

โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการ
เครือข่ายส่ือสารสู่ภูมิภาค

เพ่ือเตรียมความพร้อมการ
ให้บริการเครือข่ายสู่ภูมิภาค

เจ้าหน้าท่ี สคบ.
(ภูมิภาค)ประชาชน

0
0      1,000,000    1,000,000 - - - / / สผพ. (สทส.)

โครงการท่ี 3 ส่งเสริมการใช้บริการคอมพิวเตอร์
เสมือน (G-Cloud ,ฯลฯ) เพ่ือบริหารจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เพ่ือบริหารจัดการเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 - เจ้าหน้าท่ี สคบ. 
  - ประชาชน

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

0 0 0 0 0 50 60 70 80 80 สผพ. (สทส.)

โครงการท่ี 4 โครงการส่งเสริมบูรณาการการใช้
บริการเครือข่ายภาครัฐ (GIN, MailGoThai ฯ) เพ่ือ
บริหารจัดการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือบริหารจัดการและ
ยกระดับการใช้เครือข่าย

 - เจ้าหน้าท่ี สคบ.
 - ประชาชน

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

0

0 0 0 0 50 60 70 80 80 สผพ. (สทส.)

โครงการท่ี 5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัย ของเครือข่ายสารสนเทศ 
(VPN, Backup)

เพ่ือให้ สคบ.มีการปฏิบัติ
ด้าน ICT เพ่ือให้ระบบ
เครือข่ายและระบบ
สารสนเทศมีความปลอดภัย

เจ้าหน้าท่ี สคบ.
,ประชาชน

ร้อยละของ
ระบบมีความ
ปลอดภัย

0 0 0      1,000,000 0 - - - / - สผพ. (สทส.)

โครงการท่ี 6 การบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ภายในส านักงาน BackOffice ท่ีมีอยู่

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศส านักงาน
 (e-Samraban, 
e-meeting,KM,e-docum
ent,บริหารสินทรัพย์,
e-learning,ติดตาม
ประเมินผล,ฐานข้อมูลกลาง
 ฯลฯ)

เจ้าหน้าท่ี สคบ. ร้อยละการ
เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

   7,800,000  7,800,000      7,800,000      7,800,000    7,800,000 80 80 80 80 80 สผพ. (สทส.)

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ยุทศาสตร์ IT แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

1. ยกระดับขีด
ความสามารถ
การให้บริการ
โครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
ความปลอดภัย

ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
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60 61 62 63 64 60 61 62 63 64

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ยุทศาสตร์ IT แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

โครงการท่ี 7 จัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ทดแทนอุปกรณ์

เจ้าหน้าท่ี สคบ. ร้อยละของ
เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
กับจ านวน
เจ้าหน้าท่ี 
สคบ.

3,851,000 - - 3,800,000 - / - - / สผพ. (สทส.)

11,651,000 7,800,000 9,800,000 15,600,000 8,800,000

โครงการท่ี 8 โครงการพัฒนาระบบรับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพ่ือให้มีมาตรฐานการ
ร้องเรียนสู่ระดับสากล

ประชาชน/ผู้บริโภค ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

             -   5,000,000 5,000,000 - - - / / สผพ. (สทส.)
 ทุก

หน่วยงาน

โครงการท่ี 9 โครงการพัฒนาระบบไกล่เกล่ียออนไลน์ เพ่ือให้มีระบบข้อมูล
มาตรการการเยียวยาของ
ประเทศ

ประชาชน/ผู้บริโภค ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
ด าเนินงาน

0 5,000,000 0 5,000,000 - - / - / สผพ.(สปท.)

โครงการท่ี 10 โครงการพัฒนาระบบการขออนุญาต
จดทะเบียนธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 -เพ่ือให้บริการ
ผู้ประกอบการจดทะเบียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์  - 
เพ่ือให้ตรวจสอบการข้ึน
ทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ
ความส าเร็จ

ของการ
จัดท าระบบฯ

0      8,000,000                -      8,000,000 - - / - / กคข.

โครงการท่ี 11 โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลาง
บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในภูมิภาค

เพ่ือให้มีศูนย์กลางการ
บริการด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดท าระบบ
ศูนย์กลาง
การบริการฯ

     5,000,000 - - - / - สผพ. สปจ.

2. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และสร้าง
นวัตกรรมการ
บริการแบบ
บูรณาการทุก
ภาคส่วน

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1
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60 61 62 63 64 60 61 62 63 64

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ยุทศาสตร์ IT แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

โครงการท่ี 12 ใช้ระบบเช่ือมโยงการบูรณาการ
ข้อมูลประชาชน (Citizen Data Integration) โดย
ใช้เลข 13 หลักเป็นดัชนี

เพ่ือเช่ือมโยงบูรณาการเลข
 13 หลักเป็นดัชนี

ประชาชน ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการใช้
ระบบ

0 0 0 0 0 60 70 80 90 90 สผพ. (สทส.)

โครงการท่ี 13 โครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค
โดยการเช่ือมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการ
คุ้มครองผู้บริโภค

เพ่ือลดส าเนากระดาษ 
อ านวยความสะดวกให้
ประชาชน

ประชาชน ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

0    30,000,000                -    30,000,000 60 70 80 90 90 สผพ. 
(สทส.), 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

โครงการท่ี 14 โครงการบูรณาการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์แบบองค์รวม

เพ่ือยกระดับและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์

ประชาชน ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
โคงการฯ

0 0 0 8,000,000 8,000,000 - - / / / สผพ. 
(สทส.), ทุก
หน่วยงาน 
หน่วยงาน
ภายนอก

โครงการท่ี 15 โครงการจัดท าระบบบูรณาการข้อมูล
กลางของสินค้าและบริการท่ีไม่ปลอดภัย

เพ่ือบูรณาการข้อมูลสินค้า
และบริการท่ีปลอดภัยเป็น
องค์รวม

ประชาชน/
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
โคงการฯ

0 0 5,000,000 5,000,000 - - - / / กลฉ. 
หน่วยงาน
ภายนอก

โครงการท่ี 16 โครงการจัดท าคลังข้อมูลด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

เพ่ือจัดท าคลังข้อมูลฯ 
สนับสนุนการท างาน

เจ้าหน้าท่ี/
ประชาชน/
ผู้ประกอบการ

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
โรงการฯ

0 0 0      5,000,000              -   - - - / - สผพ. 
(สทส.), 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

             -              -      43,000,000    28,000,000  61,000,000รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2
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60 61 62 63 64 60 61 62 63 64

แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
ยุทศาสตร์ IT แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด

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

บริการข้อมูล ข่าวสาร 
ให้กับประชาชน

ประชาชน จ านวนผู้เข้า
เย่ียมชม
เว็บไซต์

0 0 2,000,000 0 0 - - / - - กผป.ร่วมกับ
 สผพ.

โครงการท่ี 18 โครงการส่ือสารประชาสัมพันธ์
องค์กรด้วยอุปกรณ์เคล่ือนท่ี (Internet of Things &
 Mobility)

เพ่ือเป็นเพ่ิมช่องทางการ
ส่ือสารองค์กร

ประชาชน ร้อยละการ
เพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์

0 0 0 10,000,000 - - - - / กผป.

โครงการท่ี 19 โครงการสร้างศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (Portal
 OCPB)

เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสารด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ประชาชน ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการฯ

0 0 0 3,000,000 0 - - - / - สผพ. (สทส.)

โครงการท่ี 20 โครงการยกระดับการแก้ไขเร่ือง
ร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการเชิงรุก (การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่)

วิเคราะห์ความต้องการ
ของประชาชนในเชิงรุก
และด าเนินการแก้ไขได้ทันที

ประชาชน ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการฯ

0 0 0 0 15,000,000 - - - - / หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

โครงการท่ี 21 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ Call Center 
1166

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ Call
 Center 1166

ประชาชน/
เจ้าหน้าท่ี

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของโครงการฯ

6,000,000 0 0 0 6,000,000 / - - - - กผป., สผพ.

6,000,000 0 2,000,000 3,000,000 31,000,000รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3

3.ส่งเสริมและ
พัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ความ
ร่วมมือ ข้อมูล
ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค
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