


 

 
 
 

 
 
 
 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม ๒๕๕๖ 



สารบัญ 
 
                    หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหาร           ๑ 
บทที่ ๑ บทน า           ๔ 

หลักการและเหตุผล         ๔ 
 วัตถุประสงค์          ๕ 

เป้าหมาย          ๕ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน         ๖ 
 

บทที่ ๒ กรอบแนวคิดและหลักการ        ๘ 
วิเคราะห์กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย   ๘ 
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ (ICT2020) 

 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย   ๑๒ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  - วิสัยทัศน์         ๑๓ 
  - พันธกิจ         ๑๓ 
  - เป้าหมาย         ๑๔ 
  - ยุทธศาสตร์         ๑๔ 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักนายกรัฐมนตรี    ๑๕ 
 พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
  - วิสัยทัศน์         ๑๕ 
  - พันธกจิ         ๑๕ 
  - เป้าหมาย         ๑๕ 
  - ยุทธศาสตร์         ๑๖ 
  
บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร   ๑๗ 
 โครงสร้างองค์กร          ๑๗ 
 กรอบอัตราก าลัง          ๑๘ 
 วิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากร        ๒๐ 
 วิเคราะห์ปัจจัยด้านบริหารจัดการ        ๒๑ 
 วิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย        ๒๑ 
 วิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบงานสารสนเทศ       ๒๓ 
 วิเคราะห์ปัจจัยด้านข้อมูล         ๒๓ 
 วิเคราะห์ปัจจัยด้านงบประมาณ        ๒๔ 
 วิเคราะห์ปัจจัยด้านสถานที่        ๒๔ 



สารบัญ (ตอ่) 
 
                    หน้า 
 

การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๒๔ 
 การวิเคราะห์สถานภาพทางด้านระบบมั่นคงความปลอดภัย     ๒๕ 
 แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ.    ๒๕ 

การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ.     ๒๖ 
บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายใน   ๒๖ 
บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก   ๒๘ 

 บทวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคบ. ในภาพรวม  ๒๙ 
 วิเคราะห์และจัดท าการก าหนดรายการแผนงานด้านการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยี  ๓๐ 
 สารสนเทศ (Maintenances) ของส านักงานฯ 
 สรุปการวิเคราะห์งบประมาณปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ  ๓๑ 
 ข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมาย        ๓๓ 
 
บทที่ ๔ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ๕๗ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ๕๗ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  ๕๙ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๖๐ 
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT2020) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๖๒ 
(ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ กระทรวง ๖๓ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๖๔ 
ของส านักนายกรัฐมนตรี 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ๖๕ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ๖๖ 

ของส านักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๖๗ 
กับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๖๘ 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๖๙ 
กับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ 



สารบัญ (ตอ่) 
 
                    หน้า 
 

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๗๐ 
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทยฯ 
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๗๑ 
กับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของกระทรวง ICT 
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๗๒ 
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักนายกรัฐมนตรีฯ 
การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT กับแผนยุทธศาสตร์ของ สคบ.   ๗๓ 
แผนพัฒนาโดยจ าแนกโครงการตามยุทธศาสตร์      ๗๔ 
ข้อเสนอแนวทาง การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๒ 
และการสื่อสาร (แผนงาน/โครงการ) ในแต่ละปี 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร ๘๓ 
สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑)   ๘๕ 

 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
- แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐     ๘๖ 
- แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑     ๘๘ 
- แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒     ๙๑ 
- แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๐๐ 
- แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๐๘ 
- สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๑ ๑๑๕ 

ภาคผนวก 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ ๑๑๙ 
สรุปแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑๑๙ 
สรุปแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑๒๔ 
สรุปแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ๑๒๘ 
สรุปแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ๑๓๔ 
ตารางสรุปงบประมาณของแผนงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ ๑๓๖ 
  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑ - 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
กล่าวน า 

              สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) ของประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2010-2020) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ 
โดยนโยบายรัฐบาลได้ ก าหนดแนวทางให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม จัดท าแผนแม่บทด้าน  ICT ของหน่วย
ราชการ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ
และกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน     

   ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบหรือเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางโดยรวมของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กร และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสามารถตอบสนองและรองรับการ
ให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรรวมถึงระดับสากลในอนาคต  

องค์กร ภารกิจ และวิสัยทัศน์ 

       ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจหลัก
ในการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ (VISION) ปี ๒๕๕๖ นั้น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคต้องการ “เป็นองค์กรกลาง การคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล” 

ส าหรับวิสัยทัศน์ (VISION) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙  ส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นดังนี้  “การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจหลักขององค์กร และพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการคุ้มครองผู้บริโภคของ
ชาติและระดับสากล” และมีพันธกิจ (MISSION) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔ ด้าน ได้แก่  
พันธกิจในการจัดท าระบบกลางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง
ระดับชาติและระดับสากล  พันธกิจด้านพัฒนาฐานข้อมูลระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
เพ่ือการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร  พันธกิจด้านพัฒนาโครงสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการท างานตามภารกิจหลักขององค์กร และพันธกิจด้าน
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๒ - 

สถานะภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวมของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

การที่ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะบรรลุ วิสัยทัศน์ ดังกล่าวข้างต้น แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์
และทิศทางของการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและปฏิบัติการภายใน
องค์กรนั้น จะต้องมีการวางแผนในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย และคุ้มค่าแก่การลงทุน  

อย่างไรก็ตามปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในหน่วยงาน ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามลักษณะงาน แต่ยังขาดการมองภาพรวม
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดเก็บให้เป็นระบบในรูปแบบสื่อต่างๆ และวิธีบูรณาการโครงสร้างข้อมูล
กลางของสินค้าและบริการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องท าให้การบริการประชาชนมีข้อจ ากัด และจัดเก็บข้อมูลยังไม่ได้
มาตรฐาน 

ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ฉบับนี้ ได้
วางแผนการก าหนดมาตรฐานและการบูรณาการฐานข้อมูลในมิติต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นไปตามมาตรฐานสากล และให้บริการประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย   
รวมทั้งมีการวางแผน เพ่ือการพัฒนาด้านสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง   สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและบูรณาการการใช้ข้อมูลร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ ในการเลือกใช้บริการสินค้าและบริการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ออกได้เป็น  ๔  ยุทธศาสตร์ เพ่ือ น ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร  และ
พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติและระดับสากล  ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่ระดับสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการ
งานภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน 
และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
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โครงสร้าง ภาระหน้าที่ของบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ได้เสนอแนะ
โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคพร้อมภาระหน้าที่ตามโครงสร้าง เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รวมถึงเตรียม
ความพร้อมขององค์กรเพื่อการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ 

ในการบริหารโครงการต่างๆ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ประสบความส าเร็จนั้น มีองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ที่เป็นปัจจัย
ความส าเร็จที่ส าคัญ ได้แก่  การสนับสนุนจากผู้บริหาร  ทักษะความเชี่ยวชาญในการศึกษา วิเคราะห์ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ น ามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงาน มีการบริหารจัดการที่ดี  พร้อม
ทั้งมีการก าหนดตัวชี้วัดในด้านคุณภาพของข้อมูล ได้แก่ ความถูกต้อง ความครบถ้วนและความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล ความส าเร็จได้หลายมิติและหลายระดับทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  รวมทั้งการได้รับความร่วมมือ 
ร่วมใจจากบุคลากรของหน่วยงาน เป็นต้น 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรของรัฐ ในการให้ความ คุ้มครอง
แก่ผู้บริโภค ได้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการคุ้มครองเฉพาะเรื่อง ซึ่งได้แก่ 
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา และคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก รวมทั้งได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
เพ่ือปฏิบัติงาน และให้ผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิใช้บริการ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
รัฐบาล และค าสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการร่วม ทั้งเพ่ือ
ความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค รัฐบาลจึงได้
ด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ “ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” เป็น
หน่วยงานหนึ่งโดยสังกัดอยู่ในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วน
ราชการส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
พิเศษ เล่มที่ ๙๖ ตอนที่ ๑๐๕ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๒๒ ซึ่งมีผลการใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๒๒ 
จึงถือว่าได้ด าเนินการ จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๒๒ เป็น
ต้นมา 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเสมือนเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของการพัฒนาระบบสาสนเทศของหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานและ
ปฏิบัติการภายในองค์กร การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น 
จะต้องมีการวางแผนในการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่สอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย และคุ้มค่าแก่การลงทุน  

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในหน่วยงานตามความจ าเป็น ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- ๒๕๕๓ โดยด าเนินการสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ของส านัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ เป็นกรอบในการพัฒนา 

ดังนั้น การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค จึงมีความยุ่งยากและซับซ้อนเนื่องจากจะต้องท าการวางแผนการพัฒนาระบบให้สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส านักนายกรัฐมนตรี และแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ และบูรณาการระบบเดิมที่ใช้อยู่ และ
อยู่ระหว่างการจัดหาให้สอดคล้องกัน โดยปรับกรอบแนวคิดการด าเนินงานให้เป็นเชิงรุก และเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมากขึ้นทั้งภาคประชาชน ผู้ประกอบธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง 
ระดับภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกภาคส่วน 
พร้อมกับจัดให้มีระบบธรรมาภิบาลของผู้ประกอบธุรกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือกระจายความรับผิดชอบสู่
ผู้ประกอบธุรกิจโดยมีกลไกทางกฎหมาย 
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เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึง
จ าเป็นต้องมีการจัดหาผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าการทบทวนแผน
แม่บทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และก าหนดแผนการติดตั้ง
โครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๐ ให้ค าแนะน าระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาโครงการในการ
จัดซื้อ/จัดจ้างระบบทางด้านสารสนเทศต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
 
วัตถุประสงค ์
 

การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค 
(ฉบับที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 

๑. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดท า
แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การใช้งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้
เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 

๒. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) แผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 

๓. เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติใน
ระดับสากล” 

 
เป้าหมาย 
 

การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. มีกรอบในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กร ประหยัดและคุ้มค่า
แก่การลงทุน 

๒. มุ่งสู่ความเป็นสากลในด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร และการให้บริการแก่
ประชาชน 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความช านาญทางด้านเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ
งานที่รับผิดชอบ 

๔. เพ่ือวางแผนจัดท าระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีคุณภาพรองรับมาตรฐานสากล 
๕. วิเคราะห์และจัดท ารายการ/แผนงาน/โครงการด้านการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วน

ต่อพ่วง (Computers and Peripherals) ให้เพียงพอต่อบุคลากรส านักงานฯ ไม่น้อยกว่า ๔ 
ปีงบประมาณ เพื่อเพ่ิมศักยภาพการท างาน และเพ่ือทดแทนเครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี 

๖. วิเคราะห์และจัดท าการก าหนดรายการแผนงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเครือข่าย (Networks 
Infrastructure) แผนงานด้านระบบรักษาความปลอดภัย แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๖ - 

รกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล และแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานฯ 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

ในการด าเนินการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
๑. ศึกษารวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของส านักงานฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของส านักงานฯ ใน
ด้านต่าง ๆ โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
๑.๑. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางของนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ ของประเทศใน

ระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 
(๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
(๒) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ICT2020 

Conceptual Framework) 
(๓) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
(๔) แผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๒. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางของกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ ที่มีผลต่อ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น 
(๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
(๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑.๓. ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ ของส านักงานฯ 
ตลอดจนความต้องการและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
ส านักงานฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน 

๑.๔. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานฯ ใน
ปัจจุบัน 

๑.๕. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานฯ ที่
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและความพร้อมของส านักงานฯ 

๑.๖. ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานฯ 
(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ สรุปแผนงาน/โครงการของ
ส านักงานฯ/โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการต่อเนื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ได้
ด าเนินการ และโครงการที่ควรด าเนินการ 

๒. สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ระดับผู้บริหาร ระดับผู้อ านวยการส านัก/กอง และระดับผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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- ๗ - 

๓. การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการน าจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค์ และ โอกาส 
จากสภาพแวดล้อมขององค์กร 

๔. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านการใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
๕. ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม

ภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยน ามาออกแบบในระดับแนวคิดของ
ระบบงาน, ระบบเครือข่าย, ระบบความปลอดภัย รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร 

๖. จัดท ารายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับ
สมบูรณ์) ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกัน โดยพิจารณาถึงความส าคัญ, 
ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย 
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- ๘ - 

บทท่ี ๒ 
กรอบแนวคิดและหลักการ 

 

วิเคราะห์กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ .ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ 
(ICT2020) 

 
ประเทศไทยได้ประกาศใช้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรก (IT2000) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดย

เน้นการสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ การสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ และ
การบริหารงานภาครัฐ  

ต่อมา เนื่องด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาประเทศที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาประ เทศ ไปสู่ เ ศ รษฐกิ จ แ ล ะสั ง คมแ ห่ ง ภู มิ ปั ญญ าและกา ร เ รี ย น รู้  (Knowledge-based 
Economy/Society: KBE/KBS) คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจึงได้จัดท ากรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๕๓ ของประเทศไทย  

ปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือกับศูนย์ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ด าเนินการจัดท า “กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT2020) เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และโทรคมนาคมมีความต่อเนื่องของกรอบนโยบาย โดยมีกรอบแนวคิดเพ่ือการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคมของประเทศไทยในระยะ ๑๐ ปี รองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก และเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน น ากรอบ
นโยบายไปใช้เป็นแนวทางจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กร
ต่อไป กรอบแนวทางการจัดท านโยบาย และแผนด้าน ICT ของประเทศไทย แสดงดังรูปภาพที่ ๒.๑ 

 

 
 

รูปภาพที่ ๒.๑ เส้นทางการจัดท านโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
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- ๙ - 

 
ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาและคาดการณ์ด้าน ICT โดยพิจารณาถึงผลกระทบของการพัฒนา 

ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในด้านต่าง ๆ โดยวางวิสัยทัศน์ไว้คือ 
วิสัยทัศน์ 
“ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน า คนไทยสู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่าง

ยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค” 
กล่าวคือ ประเทศไทยในปี ค.ศ. 2020 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และสังคมจะอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค น าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020) ดัง
รูปภาพที่ ๒.๒ 

 

 
 

รูปภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการพัฒนา ICT2020 
 

สาระส าคัญของกรอบนโยบายด้าน ICT2020 มียุทธศาสตร์การพัฒนา ของร่างกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ ICT2020 มีดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้มีความทันสมัย มี
การกระจายอย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๐ - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การ
เปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตให้สามารถ

พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพ่ิมสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง
โอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงและ
ทัดเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุข
ภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 
ในด้านอุตสาหกรรม ICT ซึ่งพิจารณาจากดัชนี IT industry competitiveness ที่จัดท าโดย EIU ในปี 

๒๐๐๙ พบว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๙ จาก ๖๖ ประเทศที่มีการจัดอันดับ ขณะที่สิงคโปร์และมาเลเซียอยู่ใน
อันดับที่ ๙ และ ๔๒ ตามล าดับ ดัชนีตัวชี้วัดดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงสถานภาพการใช้ ICT ของประเทศไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกมากพอสมควร  

นอกจากนี้ในส่วนของประเทศไทย ยังพบว่าผลการส ารวจการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของไทยยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร ซึ่งผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่ายังมีปัญหาเรื่องการเข้าถึง
เทคโนโลยี ICT ที่ยังไม่ทั่วถึงในภาคส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในต่างจังหวัด ในภาคการศึกษา ที่ยัง
น าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเรียนการสอนน้อย รวมทั้งในภาคการเกษตรที่แทบไม่มีการน าเอา ICT ไปใช้เพ่ิม
ผลิตภาพผลิตผล ขณะที่ในภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กก็ยังมีการน าเอา ICT ไปใช้น้อย และในส่วนของ
อุตสาหกรรม ICT แม้บางส่วนจะเริ่มมีการพัฒนาแต่ยังเป็นระยะเริ่มต้น ทั้งที่ประเทศไทยมีความสามารถที่จะ
พัฒนาให้ได้ดีกว่านี้อีกมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้ ICT  

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ย้ าเตือนให้ตระหนักว่าการเร่งพัฒนา ICT ถือเป็นภารกิจจ าเป็นเร่งด่วนที่ทุก ๆ 
ภาคส่วนไม่ว่ารัฐหรือเอกชนจะต้องร่วมมือกันพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ของประเทศอย่างเร่งด่วน 
จริงจัง และต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่มาของการจัดท ากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ หรือ ICT2020 ฉบับนี้ ทั้งนี้เป้าหมายของการพัฒนานั้นไม่ใช่เพียงเพ่ือจะท าให้ประเทศไทย
ก้าวไปสู่อันดับที่ดีขึ้นทัดเทียมกับประเทศเพ่ือนบ้านเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายหลักที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยโดยมี ICT เป็นเครื่องมือ 

ส าหรับ (ร่าง) กรอบนโยบาย ICT2020 ฉบับนี้ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และมีก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเนื้อหาหลักประกอบด้วยยุทธศาสตร์ส าคัญที่
ครอบคลุมบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของไทยในระยะอีก ๑๐ ปีข้างหน้า รวมทั้งยังให้ความส าคัญกับ
ประเด็นใหม่ ๆ ที่สอดรับกับกระแสและสภาวการณ์ของโลก เช่น ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๑ - 

ด้านอุตสาหกรรม ด้านสังคมการเมือง ด้านการศึกษา และด้านสุขภาพ รวมถึงการใช้จุดแข็งและโอกาสของ
ประเทศไทยที่มีอยู่ให้ได้ผลดีมากท่ีสุดในเชิงยุทธศาสตร์ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒ - 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ มีหลักการ 
และประเด็นส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

๑. มีเป้าหมายในเชิงการพัฒนาสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงถือเป็นแผนพัฒนาฯ หลัก
ของประเทศ 
๒. สานความต่อเนื่องทางนโยบายจาก IT2010 และ “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙” โดยยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ ICT ในด้านการค้า (e-Commerce) และอุตสาหกรรม (e-Industry) (ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ และ ๖), 
ด้านการศึกษาและการพัฒนาคนและสังคม (e-Education and e-Society) (ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ๓) และ
ในการด าเนินงานของภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการ (ในยุทธศาสตร์
ที ่๔) นอกจากนี้ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาต่อยอดจากที่ได้ด าเนินมาแล้วในช่วงแผนฯ ฉบับที่ ๑ แต่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

๓. มุ่งเน้นการแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย 2 ประการเป็น
ล าดับแรก ได้แก่ ๑) การพัฒนาคนให้มีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้สารสนเทศ (Information 
Literacy) และ ๒) การบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ ให้ยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับ
การเร่งพัฒนาโครงข่ายความเร็วสูงให้มีการกระจายอย่างทั่วถึงและราคาเป็นธรรม เนื่องจากเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาในสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรม  ที่อาศัย ICT เป็นพลัง
ขับเคลื่อนหลัก และเป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังมีระดับการพัฒนาที่ด้อยกว่าหลาย ๆ ประเทศ 

๔. สอดคล้องกับทิศทาง/เป้าหมายของการพัฒนา ICT ระดับนานาชาติ ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วม
แสดงเจตจ านงค์/จัดท าพันธกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและ
การสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT ของประชาชนภายใน พ.ศ ๒๕๕๘ (ค.ศ. 2015) เพ่ือสร้างสังคมสารสนเทศ 
จากการประชุม World Summit on the Information Society และเป้าหมายในการเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (Universal Access to Broadband) ภายในปี 2015 ตาม
ปฏิญญากรุงเทพ ซ่ึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มประเทศ APEC ได้เห็นชอบ
ร่วมกัน 

๕. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดธรรมาภิบาล ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการ ICT 
ระดับชาติ ที่ต้องบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล (ในยุทธศาสตร์ที่ ๒) และการใช้ ICT ในภาครัฐ เพ่ือช่วย
สนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ (ในยุทธศาสตร์ที่ ๔) ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๐ 

โดยประเด็นทีก่ล่าวถึงในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นสิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนของการพัฒนา 
ICT ของประเทศท่ีพบจากการวิเคราะห์ SWOT ทีช่ี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนและต้องปรับปรุงในเรื่อง 
การบริหารจัดการ ICT ระดับชาติ เพ่ือให้มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
กลไกการท างาน (รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ) ที่เอ้ือให้เกิดการบูรณาการ และลดการซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๓ - 

ส่วนประเด็นของยุทธศาสตร์ที่ ๔ เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการด้วยเช่นกัน เนื่องจากภาครัฐเป็นกลไกที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ และควรมีบทบาทเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการบริหารและการบริการที่ให้แก่ประชาชน ซ่ึงก็ต้องมุ่งเป้าให้เกิดธรรมาภิบาลด้วย ทั้งนี้หลักการ
ของธรรมาภิบาล ตามที่ก าหนดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ 
ยูเนสโก มีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ การมีส่วนร่วม (participation), การปฏิบัติตามกฎหมาย (rule of law), 
ความโปร่งใส (transparency), การตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง (responsiveness), การยึดถือความเห็นส่วน
ใหญ่ (consensus oriented), ความเสมอภาค (equity and inclusiveness), ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (effectiveness and efficiency) และความรับผิดชอบ (accountability) 

๖. ใช้แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลด้วยการ
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดย 

- เร่งพัฒนาคนให้มีความสามารถที่จะสร้างของเพ่ือใช้เองได้ และพัฒนาอุตสาหกรรม
ภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการส่งเสริมผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้สามารถพึงตนเองได้ในระยะยาว 

- ค านึงถึงความพร้อมด้านทรัพยากร และการใช้อย่างคุ้มค่า 
๗. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการใช้ ICT เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความได้เปรียบใน

การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการที่ไทยมีศักยภาพ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร การท่องเที่ยว และการ
บริการด้านสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ของไทย เพ่ือน า
รายได้เข้าประเทศ 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT” 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอ่ืนๆ ทุกระดับ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมอย่าง
ยั่งยืนและมั่นคง 

๒. พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงที่มีการกระจายอย่างทั่วถึง มีบริการที่มี
คุณภาพและราคาเป็นธรรม เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศหลัก ที่ทุกภาคส่วนสามารถ
ใช้ในการเข้าถึงความรู้ สร้างภูมิปัญญา และภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล โดยมีกลไก 
กฎระเบียบ โครงสร้างการบริหารและการก ากับดูแล ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอย่างบูรณาการ มีความ
เป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  เพ่ือสนับสนุน
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- ๑๔ - 

ให้เกิดธรรมภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
เป้าหมาย 

๑. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของประชากรทั่งประเทศ มีความรอบรู้ สามารถเข้าถึง 
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ  รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
(Information Literacy) ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน 

๒. ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยให้อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด ๒๕% (Top Quartile) ของประเทศที่มีการจัดล าดับทั้งหมด
ใน Networked Readiness Index 

๓. เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๑๕ 

 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคคลทั่วไปให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริหารและการบริการของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๕ - 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักนายกรัฐมนตรี มดีังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับให้บริการประชาชน 
๒. การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. การพัฒนาการบริหารจัดการและสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสารสนเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยน 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักขององค์กรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการด าเนินการและการประสานงานกันทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความพร้อมที่สามารถ

รองรับระบบงานสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจหลักและการบริหารจัดการขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์  

เป็นองค์กรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  สนับสนุนการให้บริการด้วยคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒. พัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
๔. พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ ตามภารกิจ 

 
เป้าหมาย 

๑. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องแก่
บุคลากรของหน่วยงานในสังกัด นร. 

๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
การปฏิบัติงานและการให้บริการ 

๓. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุก
หน่วยงานเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ  
การด าเนินงาน 

๔. พัฒนาและยกระดับข้อมูลในองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 

๕. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนากระบวนงานในการบริหารงานและปฏิบัติงาน
การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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- ๑๖ - 

๖. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการให้บริการและเผยแพร่ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักนายกรัฐมนตรี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ภาครัฐ คุ้มครองผู้บริโภคและบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมภิ
บาลในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของ นร.  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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- ๑๗ - 

บทท่ี ๓ 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารขององค์กร 

 
โครงสร้างองค์กร 

 
 

 

 

 

    

   

          

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
กรอบด า  หมายถึง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง 
กรอบประ  หมายถึง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานฯ 
กรอบประ  หมายถึง โครงสร้างส่วนราชการที่แนะน าให้จัดตั้งใหม่

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส านักงานเลขานกุารกรม กองคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านฉลาก 

 

กองเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

กองคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านโฆษณา 

กองคุ้มครองผู้บริโภค 

ด้านสัญญา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฝ่ายวิชาการ) 

ส านักประสานและส่งเสริม 

การคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด
และท้องถิ่น 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักกฎหมายและคด ี

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฝ่ายบริหาร) 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

เครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

ส านักแผนและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๘ - 

กรอบอัตราก าลัง (ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๕๖) 
ข้าราชการ ๑๑๙   อัตรา 
พนักงานราชการ ๑๐๗   อัตรา 
ลูกจ้างประจ า     ๒   อัตรา 
 
หน่วยงานภายในส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
(ข้าราชการ ๓ / พนักงานราชการ ๓) 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  
(ข้าราชการ ๑)  
 
ส านักงานเลขานุการกรม  
(ข้าราชการ ๑๘ / พนักงานราชการ ๑๘ / ลูกจ้างประจ า ๒)  

-  ฝ่ายคลังและพัสดุ 
-  ฝ่ายการเงินและบัญชี  
-  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
-  ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค   
(ข้าราชการ ๑๖ / พนักงานราชการ ๖)  

-  ส่วนวชิาการ วางแผนและติดตามประเมินผล  
-  ส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน 
-  ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ  
-  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
ส านักกฎหมายและคดี  
(ข้าราชการ ๒๒ / พนักงานราชการ ๑๘)  

-  ส่วนกฎหมาย  
-  ส่วนคดี  
-  ส่วนขายตรงและตลาดแบบตรง 

 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา  
(ข้าราชการ ๑๗ / พนักงานราชการ ๙)  

-  ฝ่ายควบคุม  
-  ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๙ - 

กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก  
(ข้าราชการ ๑๔ / พนักงานราชการ ๑๘) 

-  ฝ่ายควบคุม  
-  ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสญัญา 
 (ข้าราชการ ๑๕ / พนักงานราชการ ๒๒) 

-  ฝ่ายควบคุม  
-  ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
(ข้าราชการ ๑๐ / พนักงานราชการ ๑๒) 

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
- ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่  
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ส านักประสานและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น 
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 
 
ศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย 
 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรอบโครงสร้างใหม่ที่แนะน า) 
 
 เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป (๒) 

 

กลุ่มพัฒนา
ระบบงาน 

และฐานข้อมูล 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช านาญการพิเศษ (๑) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช านาญการ-ปฏิบัติการ (๒) 

กลุ่มเครือข่าย 
และระบบ 

ความปลอดภัย 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช านาญการพิเศษ (๑) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ช านาญการ-ปฏิบัติการ (๒) 
 

กลุ่มสนับสนนุ
เทคโนโลย ี

และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ (๑) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ-ปฏิบัติการ (๒) 

 

กลุ่มวางแผนและ
พัฒนาเทคโนโลยี 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ (๑) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการ-ปฏิบัติการ (๒) 

 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
ผู้อ านวยการส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ผู้บริหาร (๑) 
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- ๒๐ - 

วิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคลากร 
(๑) บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคบ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ ของหน่วยงาน สามารถบริหารจัดการได้ แต่ยังขาดความรอบรู้ในเชิงลึก  และมี
โครงสร้างอัตราก าลังน้อยกว่าปริมาณงานที่มีอยู่ ประกอบกับอัตราก าลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บางส่วนมิใช่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จึงไม่ได้มีพ้ืนฐานการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง แต่เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ท างานและการฝึกอบรมเพ่ิมเติม  ท าให้จ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเติบโตของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังควรพิจารณา
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญพิเศษเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับระบบงานในปัจจุบันและใน
อนาคตที่จะเกิดข้ึน ซึ่งจะมีความหลากหลายที่ต้องการทักษะ ความรู้ ความสามารถในเชิงลึกเพ่ิมมากข้ึน 

ด้านอัตราก าลังของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปัจจุบันประกอบด้วยจ านวน
ข้าราชการ ๒ อัตรา และพนักงานราชการอีก ๓ อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณงานด้านสารสนเทศทั้งหมด
ของ สคบ. ที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้จ าเป็นต้องแบ่งหน้าที่ตามตัวบุคคล ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอ
ต่อระบบงาน ท าให้งานขาดความเป็นระบบ จึงควรท าการเปิดกว้าง ถ่ายทอด และแบ่งการบริหารงานภายใน
ศูนย์ฯ ให้มีความชัดเจนตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่มากข้ึน 

ส าหรับโครงสร้างอัตราก าลังของบุคลากรฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทางศูนย์ฯ ได้รับมอบหมาย และ
ควรก าหนดออกมาเป็นชิ้นงานได้ เพ่ือท าการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือขอเสนอเพ่ิม
อัตราก าลังของบุคลากรต่อผู้บริหารต่อไป 
 

(๒) บุคลากรทั่วไปใน สคบ. บางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจและทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ส่วนใหญ่ยังใช้คอมพิวเตอร์
ส าหรับงานทั่วไปเท่านั้น   ยังต้องการได้รับการสนับสนุนเพ่ือให้การใช้งานระบบสารสนเทศเกิดประโยชน์มาก
ยิ่งขึน้ 
 สคบ. จ าเป็นต้องให้การสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ต่อบุคลากรให้มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารจัดการ และการแก้ปัญหา ส าหรับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการ
บริหารและการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และสนับสนุนการสร้างทักษะและทัศนคติที่ดีในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรทั่วไปของ สคบ . 
เพ่ือให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อภารกิจของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือจัดให้มีผู้ช านาญการภายนอกมาร่วมปฏิบัติการในบางโครงการ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะความรู้ให้กับ
บุคลากรของ สคบ. เป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วขึ้น 
 บุคลากรของ สคบ. บางส่วนยังขาดวินัยในการใช้งานพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล มีการใช้พ้ืนที่จัดเก็บไปใช้ไม่
เหมาสม เช่น เก็บรูปภาพ หรือวีดีโอ ซึ่งเมื่อมีการท าระบบจัดเก็บข้อมูลกลางแล้วจะท าให้ท าให้พ้ืนที่จัดเก็บ
เต็ม และไม่สามารถน าไปใช้เก็บงานในส่วนกลางได้เพียงพอ จึงควรก าหนดระเบียบการเข้าถึง และก าหนด
กรอบสิทธิการใช้งานให้ชัดเจน อีกท้ังยังเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่อาจติดมาจาก
แฟ้มข้อมูลภายนอกด้วย 
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- ๒๑ - 

การยกระดับขีดความสามารถ ของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานฯ พร้อม
ก าหนดหลักสูตรด้าน ICT ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อภารกิจ และเพ่ือให้บริหารด้านระบบงานต่าง ๆ และขาด
ความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอต่อระบบงานต่าง ๆ ยังคงยึดติดกับตัวบุคคลในระบบงานต่าง ๆ ควรท าการเปิด
กว้างในการบริหารงานภายในศูนย์ฯ ให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้น ควรตั้งคณะกรรมการยกขีดความสามารถ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือท าการระบุถึงความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ว่าต้องการ
บุคลากรด้านสารสนเทศที่มีทักษะพ้ืนฐาน และถึงระดับความเชี่ยวชาญด้านใด เพ่ือให้คอยบริหารหน่วยงาน
นั้นๆ และความท าการเวียนงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นด้วย 
 
จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อม
ก าหนดหลักสูตรด้าน ICT ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 
ล าดับ หลักสูตร ระยะเวลา 

(วัน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
(คน) 

สถานที่ 

๑ ความรู้เบื้องต้นระบบปฏิบัติการ ๓ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ สคบ. 
๒ ความรู้ขั้นสูงระบบปฏิบัติการ ๕ ๘๐,๐๐๐ ๕ สคบ. 
๓ ความรู้เบื้องต้นระบบเครือข่าย ๓ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ สคบ. 
๔ ความรู้ขั้นสูงระบบเครือข่าย ๕ ๘๐,๐๐๐ ๕ สคบ. 
๕ ความรู้เบื้องต้นระบบรักษาความปลอดภัย ๓ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ สคบ. 
๖ ความรู้ขั้นสูงระบบรักษาความปลอดภัย ๕ ๘๐,๐๐๐ ๕ สคบ. 
๗ ความรู้เบื้องต้นด้าน Programming ๓ ๕๐,๐๐๐ ๑๐ สคบ. 
๘ ความรู้ขั้นสูงด้าน Programming ๕ ๘๐,๐๐๐ ๕ สคบ. 
๙ ความรู้ด้านระบบฐานข้อมูล ๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๕ สคบ. 

๑๐ ความรู้มาตรฐาน ITIL เพ่ือการบริหารจัดการสารสนเทศ  ๕ ๑๕๐,๐๐๐ ๕ สคบ. 
๑๑ ความรู้ด้านการจัดการแก้ไขปัญหา ๓ ๘๐,๐๐๐ ๕ สคบ. 

 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
 ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ที่จะใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร โดยเห็นควรให้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ของ สคบ. ยกระดับความส าคัญของหน่วยงานที่ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ    ผู้บริหารเหน็ความส าคัญในการ
วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางด้านกฏหมาย 
 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย 

(๑) ระบบเครือข่ายภายนอก  สคบ. มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยใช้เทคโนโลยี ISDN (Integrated 
Services Digital Network) โดยผ่านทางผู้ให้บริการ ส าหรับผู้ใช้ระยะไกลสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ สคบ. โดย
ผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP) ส าหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย GIN (Government 
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Information Network) นั้นเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐตามโครงการ แสดง
รายละเอียดดังรูปภาพที่ ๓.๑ 
 

 

รูปภาพที่ ๓.๑ แสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอกของ สคบ. 
 

(๒) ระบบเครือข่ายภายใน เครือข่ายภายในของ สคบ. แบ่งออกเป็น ๓ โซนประกอบด้วย 
a. โซน DMZ (De-Militarized Zone) เป็นโซนที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานภายนอกเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 

ที่อยู่ในเครื่องแม่ข่ายต่าง ๆ ได้ เช่น Web Server, Mail Server และอ่ืน ๆ 
b. โซนระบบงานและบริหารจัดการเครือข่าย ประกอบด้วยเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งระบบงาน

ประยุกต์ต่าง ๆ ฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครือข่าย 
c. โซนผู้ใช้งาน หมายถึงผู้ใช้งานภายในที่อยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับระบบ

เครือข่ายโดยสาย LAN ภายใต้การดูแลของบริษัท TOT จ ากัด (มหาชน)  
 อุปกรณ์เครือข่ายประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ๒ ประเภทคือ อุปกรณ์ Ethernet Switch และ 
Firewall โดยอุปกรณ์แต่ละชนิดมีต าแหน่งติดตั้ง ดังนี้  

อุปกรณ์ Firewall เชื่อมต่อระหว่าง LAN (Local Area Network) กับ WAN (Wide Area Network) 
ท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหลัก (Core Routing) ด้วย ดังนั้นต าแหน่งติดตั้งจึงเป็นจุดเชื่อมต่อเข้ากับ
กับเครือข่ายภายนอก โดยใช้ในการป้องกันผู้บุกรุกโดยเชื่อมต่อเข้ากับ 
โซนภายนอก โซนภายในและโซน DMZ 

Ethernet Switch ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายและลูกข่ายเข้าด้วยกันภายใน สคบ. โซน DMZ 
และโซนภายในเชื่อมเข้ากับสวิตช์ ในส่วนของโซนผู้ใช้งานเป็นการเชื่อมต่อแบบล าดับชั้นโดยมี access switch 
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อยู่ประจ าในส่วนต่างๆ เพื่อต่อเข้ากับเครื่องลูกข่ายและ access switch เหล่านี้เชื่อมเข้ากับ core switch ใน
ชั้นต่อไป อนึ่ง สวิตช์ของโซนภายในก็เชื่อมต่อเข้ากับ core switch เช่นกัน 
แสดงรายละเอียดดังรูปภาพที่ ๓.๒ 

 
 

รูปภาพที่ ๓.๒ แสดงการเชื่อมต่อภายในเครือข่ายของ สคบ. 
 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบงานสารสนเทศ 

ปัจจุบัน สคบ. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ และสนับสนุนภารกิจหลัก แต่หาก
พิจารณาลงในรายละเอียดของแต่ระบบจะพบว่า แต่ละระบบมีความแตกต่างกันหลายด้าน เช่น  
ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานของมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา (Framework) 
ลักษณะนี้จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการดูแลบ ารุงรักษาระบบ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอด และส่งผลให้ สคบ. 
จ าเป็นต้องมีบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้านในการท างานด้าน
บริการและพัฒนาระบบงาน ซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับหน่วยงานราชการ 
 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านข้อมูล 

สคบ. มีพันธกิจในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเก็บข้อมูลความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายเกี่ยวกับ
คุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น สคบ. จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันสมัยจ านวนมากเพ่ือสนับสนุน
ในการปฏิบัติภารกิจ 

ดังนั้น สคบ. จึงต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ   โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแล  และข้อมูลที่จัดเก็บในระบบนั้นยังไม่มีระบบการส ารองข้อมูลที่ดีพอ  และ
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ในบางส่วนเช่นระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่มาจากช่องทางต่างๆ อาจมีความซับซ้อนและไม่มีข้อมูลที่
ครบถ้วนเพียงพอที่สามารถตอบสนองต่อตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ส าหรับการ
ส ารองข้อมูลของบุคลากรนั้นยังให้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 

จากการศึกษาการด าเนินการจัดการข้อมูลต่างๆ ของ สคบ. พบว่ายังมีปัญหาในส่วนของมาตรฐาน
ข้อมูลอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบรูณาการระหว่างระบบงานต่างๆ ภายในหน่วยงานหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  ดังนั้น สคบ. จึงควรก าหนดมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการข้อมูลและก าหนดมาตรฐานข้อมูลให้ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด ตลอดจนแนวทางการด าเนินการเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและ
เสถียรภาพของข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้วย โดยควรให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการน ากฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์มาประกอบ 
 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านงบประมาณ 

สคบ. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภคทั่ว
ประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่กว้างและมีปริมาณมากในแต่ละปี อย่างไรก็ตามงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ สคบ. ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ก าหนด   ดังนั้นผู้บริหารและคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องหาแนวทางหรือวิธีการให้ได้มาซึ่ง
งบประมาณที่เหมาะสมส าหรับการจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและรองรับ
ภารกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้การด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านสถานที่ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สคบ. มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ ท าให้ง่ายต่อการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก และผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่อยู่ในพ้ืนที่มีความเสี่ยง
สูงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการจราจรติดขัด  และจากการอยู่ร่วมกันของหลากหลายองค์กรภายใ ต้
อาคารใหญ่เดียวกัน หากเกิดเหตุไม่ปลอดภัยกับส่วนงานอื่นก็อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ สคบ. ได้
เช่นกัน 
  
การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สคบ . พบว่ายังขาด
ทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากระบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ แตกต่างกัน
หลายด้าน เช่น ระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานของมูล โปรแกรมภาษาที่ใช้พัฒนา และกรอบวิธีการพัฒนา 
(Framework) การจัดเก็บข้อมูลของแต่ละฝ่าย/ส านัก/ศูนย์ ก็ยังมีการจัดแยกและไม่มีการบูรณาการที่ดีพอ 
เป็นต้น รวมทั้งยังไม่มีการก าหนดสถาปัตยกรรมขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน และยังขาดการ
ประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินการในโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม การที่
องค์กรมีความหลายหลากในรูปแบบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้เป็นอุปสรรค ดังนี้ 
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อุปสรรคของโครงสร้างสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีที่ไม่ชัดเจน 
 ความยุ่งยากในการดูแลบ ารุงรักษาระบบ และการพัฒนาระบบต่อยอด 
 จ าเป็นต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีความรอบรู้หลายอย่างเพ่ือดูแล

บ ารุงรักษาระบบและพัฒนาระบบงานต่อยอด   ซึ่งเป็นเรื่องยากส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 ความไม่เพียงพอของอัตราก าลัง และการขาดทักษะความช านาญ อาจต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนมาท า

หน้าที่แทน (Out-Source) 
 ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ท าให้ภาระในการติดตามเรื่องของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
 การรวมข้อมูล (Data Consolidate) ท าได้ยากเนื่องจากความซับซ้อนของข้อมูล และการจัดเก็บใน

ลักษณะที่ต่างกัน 
 เกิดปัญหาความสอดคล้องและน่าเชื่อถือ (Data Integrity) ในระบบรายงานที่ต้องรวมสรุป หรืออ้าง

ใช้งาน เพราะข้อมูลเก็บหลายแหล่ง 
 
การวิเคราะห์สถานภาพทางด้านระบบม่ันคงความปลอดภัย 

ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ  สคบ. มีห้อง Data Center ส าคัญจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่ายโดยเฉพาะ ภายในห้อง Data Center มีเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องตรวจจับควันไฟ 
เครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น และมีระบบไฟฟ้าส ารองเพ่ือป้องกับความเสียหายอันเกิด
จากไฟฟ้ากระชากและไฟฟ้าดับ 

การเข้าห้อง Data Center มีการวางระบบการควบคุม ดังนี้ 
- บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ใช้บัตรประจ าตัว

อิเล็กทรอนิกส์ในการผ่านเข้า–ออก 
- บุคคลภายนอก เข้าออกโดยต้องมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ด้วย

ตลอดเวลา  
ระบบความปลอดภัยเครือข่ายภายใน  สคบ. มีการติดตั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพ่ือเพ่ิมความมั่นคง

ให้กับระบบเครือข่ายภายใน ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ 
“FortiGate” ซอฟต์แวร์บริหารจัดการความมั่นคง “Kaspersky”และ “Baracuda Spam Mail” ใช้งาน
ร่วมกับ Proxy ของ Mikrotik 
 
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 ควรจัดตั้งคณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยงฯ โดยมีตัวแทนมาจากทุกหน่วยงาน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพราะทุกหน่วยงานมีความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และทุกหน่วยงานมี
ความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลด้วยกันทั้งนั้น โดยแผนบริหารความเสี่ยงฯ จะต้องครอบคลุมถึงการบริหารความ
เสี่ยงเรื่องสถานที่ท างานด้านข้อมูล ด้านบริหารข้อมูล ด้านบริหารเครือข่าย ด้านระบบพลังานไฟฟ้า เป็นต้น 
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การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. 
จากการวิเคราะห์สถานภาพด้านต่างๆ และการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการ SWOT จากการระดม

ความคิดเห็นร่วมกันของทุกหน่วยงานใน สคบ. ได้ผลสรุป ดังนี้ 
 
บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใน 
 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ 

 มีซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ 
 สัดส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรสูง เพียงพอการปฏิบัติงาน 
 มีระบบงานสารสนเทศจ านวนหลายระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 
 ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองระหว่างรอการซ่อมแซม 
 ขาดเครื่องมือสนับสนุนการซ่อมบ ารุง ระบบสารสนเทศไม่ทันสมัยเพราะใช้งานมานาน 

 
ปัจจัยด้านโครงข่ายการสื่อสาร 

 มีระบบเครือข่ายที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 ความเร็วของระบบเครือข่ายสามารถรองรับการท างานได้อย่างเหมาะสม 
 ขาดอุปกรณ์ท าหน้าที่เครือข่ายหลัก (Core Switch) 
 ขาดอุปกรณ์ท าหน้าที่จัดการเส้นทางเครือข่าย (Router) 
 ระบบเครือข่ายยังขาดความเสถียร (Single Point of Failure) ไม่มีอุปกรณ์ส ารองหากเกิดกรณีช ารุด 
 ไม่มี link ส ารองออกภายนอก (Internet) 

 
ปัจจัยด้านบุคลากร 
ผู้ใช้งาน 

 บุคลากรรุ่นใหม่มีทักษะ ความรู้ด้าน ICT 
 บุคลากรบางส่วนยังขาดความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการท างานได้ด้วยตัวเอง 
 บุคลากรยังไม่ยินยอมใช้ระบบงานสารสนเทศ 
 บุคลากรมีภาระงานมากไม่สามารถเข้าร่วมฝึกอบรม 
 บุคลากรขาดวินัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว 
 ผู้ดูแล บ ารุงรักษา งานด้าน ICT 
 ผู้ดูแลระบบมีทักษะหลายด้าน 
 รับผิดชอบและเอาใจการให้บริการ 
 จ านวนบุคลากรด้าน ICT ยังมีจ านวนที่ไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานและจ านวน

ผู้รับบริการ 
 บุคลากรผู้ดูแลระบบขาดความรู้ด้าน ICT ในเชิงลึก 
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ผู้บริหาร 
 ผู้บริหารเห็นความส าคัญกับการใช้ ICT ในการพัฒนาองค์กร 
 ขาดความต่อเนื่องของการฝึกอบรมด้าน ICT  เนื่องจากผู้บริหารมีภารกิจมาก 
 ผู้บริหารบางท่านขาดทักษะความช านาญ 

 
ปัจจัยด้านข้อมูล 

 การส ารองข้อมูลเป็นระบบ 
 มีระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง 
 ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด 
 ไม่มีการส ารองข้อมูลงานรายบุคคล (การจัดเก็บในส่วนกลาง) 
 ยังไม่มีการพัฒนาระบบส ารองในลักษณะของ backup และ DR site 

 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

 มีการบริหารจัดการด้าน ICT อย่างเป็นระบบ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและข้ันตอนการด าเนินการที่
ชัดเจน 

 มีการตรวจสอบการเข้าใช้เครือข่ายโดยใช้การตรวจสอบ Mac Address 
 มีแผนส ารองฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
 มีการน าเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐมาใช้ปรับปรุงองค์กร 
 ยังไม่มีการออกแบบของสถาปัตยกรรมขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
 ขาดการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
 ขาดระบบ single sign-on 
 ไม่มีการก าหนดการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ 
 ขั้นตอนการด าเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความล่าช้า 
 นโยบายด้าน Security ยังไม่ครบด้านตามนโยบายสากล 

 
ปัจจัยด้านงบประมาณ 

 งบประมาณด้าน ICT ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ ที่ก าหนด 
 
ปัจจัยด้านสถานที่ 

 มีสถานที่อยู่แห่งเดียวท าให้การบริหารจัดการท าได้สะดวก 
 อยู่ภายในศูนย์ราชการ ง่ายต่อการประสานงานและการติดต่อขอบริการจากหน่วยงานภายนอก 
 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทีมีความเสี่ยงสูงด้านการเมือง 
 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทีมีความเสี่ยงสูงด้านอัคคีภัย และขนาดพ้ืนที่คับแคบในองค์กร 
 มีความแออัดในส่วนของบริเวณภายนอกอาคาร มีปัญหาด้านสภาพการจราจร (ถนนแจ้งวัฒนะ) และ

สถานที่จอดรถยนต์ 
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บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 
 
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

 มีกระทรวง ICT ท าหน้าที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานด้าน ICT ของรัฐ 
 กรอบความร่วมมือของ AEC 
 ขาดการก าหนดมาตรฐานกลางด้านข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน 
 ระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย 

 
ปัจจัยและข้อก าหนดในแผนแม่บท ICT ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และร่างกรอบนโยบาย
และแผน ICT2020 

 ในแผนแม่บท ICT ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ และ ICT2020 ส่งเสริมการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริการภาครัฐ และการขยายการให้บริการให้ทั่วถึงในทุกภาคส่วน 

 ต้องเตรียมความพร้อมด้าน ICT โดยการจัดท าแผนแม่บทด้าน ICT ของ สคบ.  
 
มาตรฐาน ข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มีมาตรา ๕๘ และ ๕๙ ระบุให้ประชาชนมีสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากรัฐ 

 มี พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
 มี พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 มี พ.ร.บ. การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ต้องมีการลงทุนจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้รองรับต่อข้อก าหนด กฎระเบียบ และกฎหมาย 
 ต้องมีการบังคับใช้กับบุคลากรอย่างจริงจัง 

 
ด้านงบประมาณ 

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ้ืนฐานมีราคาท่ีถูกลงท าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลดลง 
 ภาครัฐมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโครงการ ICT ที่เหมาะสมและรวดเร็วขึ้น 
 งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐไม่เพียงพอความก้าวหน้าทางด้าน ICT 
 มีเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน ICT เพ่ือศึกษาหาความรู้อย่างหลากหลาย 
 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ICT จากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ ๆ ส่งผลให้สามารถเลือกเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบ ICT ได้

หลากหลายขึ้น 
 ผู้ผลิต ซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเร็วมาก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 
 ความก้าวหน้าด้าน ICT มีผลต่อกระบวนการและพฤติกรรมการท างานของบุคลากร 
 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะต้องศึกษาหาความรู้ให้ ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
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บทวิเคราะห์ SWOT ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของ สคบ. ในภาพรวม 
 
จุดแข็ง (Strength)  

 ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ผู้บริหารปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ และตัดสินใจได้รวดเร็ว 
 บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของระบบสารสนเทศ 
 บุคลากรด้าน ICT มีความตั้งใจในการพัฒนา ประยุกต์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับพัฒนา

องค์กร 
 ส่วนงานต่าง ๆ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน 
 ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการ 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

 สถานะของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท าให้ยากต่อการออกกฏระเบียบบังคับใช้ภายใน สคบ. 
 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศที่ดี 
 บุคลากรที่รับผิดชอบในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังขาดความรู้ด้านเทคนิคในเชิง

ลึก ขาดความรู้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 กระบวนการและระบบงานสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมตามหลักการบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างเต็ม

รูปแบบ 
 การรักษาความปลอดภัยและการส ารองข้อมูลยังจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ข้อมูลยังมีมาตรฐานไม่ครบทุกส่วน 
 สถานที่มีพ้ืนที่จ ากัดท้ังในส่วนของห้องควบคุมคอมพิวเตอร์และบริเวณโดยรอบ  ตลอดจนสถานที่ตั้งมี

ความเสี่ยงสูง 
 โครงสร้างของระบบเครือข่ายขาดความเสถียร 
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โอกาส (Opportunity)  
 เป็นองค์กรที่มีโครงข่ายอยู่ทั่วประเทศ และเป็นศูนย์กลางของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาครัฐ 
 มีข้อมูลปริมาณมาก สามารถน ามาพัฒนาและใช้งานได้ 
 การเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน AEC 
 การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอ่ืนที่อยู่ในศูนย์ราชการท าได้ง่าย 

 
ภัยคุกคาม (Threat) 

 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการทางราชการท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ขาดความคล่องตัว 
และไม่สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 ขาดนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจน 
 นโยบายของรัฐที่ไม่เพ่ิมจ านวนข้าราชการท าให้ไม่สามารถดึงดูดบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือรองรับต่อความต้องการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้อย่างเหมาะสม  

 เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้อายุในการใช้งานสั้นลง 
 การรุกรานระบบเครือข่ายมีมากข้ึน 
 ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร และการขยายด้านระบบ Hardware ท าได้ยาก 

 
 
วิเคราะห์และจัดท าการก าหนดรายการแผนงานด้านการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Maintenances) ของส านักงานฯ 
 ที่ผ่านมายังไม่มีการบ ารุงรักษาด้านสารสนเทศที่ครอบคลุมทั้งระบบ อาจให้ทางบริษัทผู้ช านาญการ
เฉพาะทางอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาฯ ให้มากขึ้น และควรมีการเตรียมข้อมูลด้านบ ารุงรักษาฯ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับชี้แจงสถานภาพของระบบงานให้กับบริษัทที่จะเข้ามาร่วมการประกวดราคาให้
มากขึ้น 

ทางส านักงานฯ ควรจัดตั้งงบประมาณ เพ่ือท าโครงการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ครอบคลุมถึงระบบงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทั้งที่อยู่ในปัจจุบัน และอนาคต ตามรายละเอียด
โครงการบ ารุงรักษาระบบฯ 
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สรุปการวิเคราะห์งบประมาณปี ๒๕๕๐ ที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 
๑. โครงการส่วนใหญ่ในปี ๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ ยกเว้นบางโครงการที่ไม่ได้รับเงิน

งบประมาณ เช่น ระบบเครือข่ายส ารอง (Internet Backup Line) เพราะอาจยังไม่มีแผนงานการ
รองรับที่ชัดเจน และงบประมาณที่ขอนั้นเห็นว่าไม่สามารถท าได้ 

๒. เกิดการย้ายที่ท าการจากส านักนายกรัฐมนตรี มายังศูนย์ราชการฯ อาคาร B 
 

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณปี ๒๕๕๑ ที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 
๑. โครงการส่วนใหญ่ในปี ๒๕๕๑ ไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ เป็นเพราะไม่ได้รับอนุมัติเงิน

งบประมาณ 
๒. บางโครงการยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน หรือยังไม่สามารถชี้แจงคณะกรรมาธิการได้ชัดเจน ขาด

ข้อมูลที่จะมารองรับ 
๓. โครงการที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๐ ยังไม่ด าเนินการแล้วเสร็จ จึงยังไม่สามารถท าต่อในปี ๒๕๕๑ ได ้
๔. บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๐ และไม่ได้รับงบประมาณ จึงไม่สามารถท าต่อเนื่องใน

ปี ๒๕๕๑ ได ้
 

สรุปการวิเคราะห์งบประมาณปี ๒๕๕๒ ที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 
๑. โครงการเกือบทั้งหมดในปี ๒๕๕๒ ไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ เป็นเพราะไม่ได้รับอนุมัติเงิน

งบประมาณ 
๒. บางโครงการยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน หรือยังไม่สามารถชี้แจงคณะกรรมาธิการได้ชัดเจน ขาด

ข้อมูลที่จะมารองรับ 
๓. บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๐ และไม่ได้รับงบประมาณ จึงไม่สามารถท าต่อเนื่องใน

ปี ๒๕๕๑ และปี ๒๕๕๒ ได ้
๔. บางโครงการเห็นว่างบประมาณท่ีขอนั้น ไม่สามารถท าได้ จึงไม่ได้รับการอนุมัติ 
๕. โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทฯ แต่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เป็นเพราะเปลี่ยนชื่อโครงการ 

และใช้เงินใช้จ่ายประเภทอื่น 
 
สรุปการวิเคราะห์งบประมาณปี ๒๕๕๓ ที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 

๑. โครงการเกือบทั้งหมดในปี ๒๕๕๓ ไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ เป็นเพราะไม่ได้รับอนุมัติเงิน
งบประมาณ 

๒. บางโครงการยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน หรือยังไม่สามารถชี้แจงคณะกรรมาธิการได้ชัดเจน ขาด
ข้อมูลที่จะมารองรับ 

๓. บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๐ และไม่ได้รับงบประมาณ จึงไม่สามารถท าต่อเนื่องใน
ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ ได ้

๔. บางโครงการเห็นว่างบประมาณท่ีขอนั้น ไม่สามารถท าได้ จึงไม่ได้รับการอนุมัติ 
๕. โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทฯ แต่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เป็นเพราะเปลี่ยนชื่อโครงการ 

และใช้เงินใช้จ่ายประเภทอ่ืน 
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๖. มีบางโครงการ เช่น โครงการจ้างปรับปรุงห้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ซึ่งใช้งบจ านวน
มาก แต่ได้รับอนุมัติ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมี และทางบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้งาน 
ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับทาง สคบ. อยู่ 

 
สรุปการวิเคราะห์งบประมาณปี ๒๕๕๔ ที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ 

๑. โครงการเกือบทั้งหมดในปี ๒๕๕๔ ไม่ได้รับงบประมาณตามที่เสนอ เป็นเพราะไม่ได้รับอนุมัติเงิน
งบประมาณ 

๒. บางโครงการยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน หรือยังไม่สามารถชี้แจงคณะกรรมาธิการได้ชัดเจน ขาด
ข้อมูลที่จะมารองรับ 

๓. บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๐ และไม่ได้รับงบประมาณ จึงไม่สามารถท าต่อเนื่องใน
ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ ได ้

๔. บางโครงการเห็นว่างบประมาณท่ีขอนั้น ไม่สามารถท าได้ จึงไม่ได้รับการอนุมัติ 
๕. โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทฯ แต่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เป็นเพราะเปลี่ยนชื่อโครงการ 

และใช้เงินใช้จ่ายประเภทอื่น 
๖. มีบางโครงการ เช่น โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๑๑๖๖ ซึ่งใช้งบจ านวนมาก แต่ได้รับ

อนุมัติ เพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้บริการประชาชน และทางบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
เป็นผู้ได้งาน ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับทาง สคบ. อยู่ 

 
จากข้อสรุปการวิเคราะห์งบประมาณปีต่าง ๆ ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นปีแรกที่มีแผน

แม่บทฯ จะได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเกือบทุกโครงการ แต่หลังจากนั้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ปี ๒๕๕๔ จะไม่ได้รับ
งบประมาณตามแผนแม่บทฯ เนื่องจากไม่มีการทบทวนโครงการต่าง ๆ ว่าได้รับงบประมาณหรือไม่ ท าให้ข้อมูล
ไม่มีการปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุด จึงท าให้โครงการต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติตามแผนแม่บทฯ ทั้ง ๆ ที่บาง
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ท านั้น มีรายละเอียดของโครงการเหมือนกัน เพียงแต่ชื่อโครงการต่างกันเท่านั้น 
เพราะฉะนั้นทางที่ปรึกษา จึงเห็นว่าควรมีการปรับปรุงข้อมูลและโครงการต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับแม่แผนบทฯ และง่ายต่อการขออนุมัติเงินงบประมาณของทาง สคบ. 
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ข้อเสนอแนะ กลุ่มเป้าหมาย 
 
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) 

 ให้ระบบงาน IT น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในส านักงานฯ 
 น า IT เข้ามาใช้งานทั้งภายในและภายนอกส านักงานฯ ให้มากขึ้น 
 จัดให้มีระบบข้อมูลกลางของสินค้าทั้งหมด และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลาง เช่น ข้อมูลรถ (สัญญาจองใหม่, สัญญาเช่าซื้อ, สัญญารถยนต์ใช้แล้ว, ข้อมูล

การซ่อมรถยนต์) ระบบขายตรง ตลาดขายตรง เป็นต้น 
 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางระหว่างส านักงานฯ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ โดยประสานงานกับ

หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
 ให้มีระบบตรวจสอบและติดตามงาน เช่น ตามแผนยุทธศาสตร์ หรือตามนโยบาย เป็นต้น 
 จัดให้มีระบบงานต่างๆ เพ่ือรองรับใช้งานภายนอกส านักงานฯ เช่น ระบบร้องเรียน , การตรวจสอบ

สินค้าและบริการ การด าเนินคดี เป็นต้น 
 จัดการบูรณาการภาครัฐ ส่วนกลาง ท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน เป็นต้น 
 ลดการใช้กระดาษ เช่น การประชุม การรายงาน เป็นต้น 
 การใช้ Outsourcing เพ่ือช่วยเหลือในด้านการ Support การน าข้อมูลเข้า การส ารวจ เป็นต้น 

 
รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ดร. สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ์) 

 ให้ระบบงาน IT น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในส านักงานฯ 
 จัดให้มีระบบข้อมลูกลางของสินค้าทั้งหมด และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 ลดการใช้กระดาษ เช่น การประชุม การรายงาน เป็นต้น 
 ปรับโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผู้อ านวยการส านักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (คุณพิฆเนศ ต๊ะปวง) 

ความต้องการด้าน IT ให้มาสนับสนุนกลุ่มงานฯ 
 ให้ IT เดินตามแผนแม่บทของ ICT และ กสทช. 
 น า IT เข้ามาใช้งานทั้งภายในและภายนอกส านักงานฯ ให้มากขึ้น โดยให้มีระบบรักษาความปลอดภัย 

และระบบการตรวจสอบและติดตามด้วย 
 จัดให้มีระบบข้อมูลกลางของสินค้าทั้งหมด และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลกลางระหว่างส านักงานฯ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ โดยประสานงานกับ

หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
 จัดให้มีข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 
 จัดให้มีข้อมูลด้านเครือข่าย ชมรม สถานศึกษาต่างๆ 
 จัดให้มีระบบงานต่างๆ เพ่ือรองรับการใช้งานภายนอกส านักงานฯ เช่น ระบบร้องเรียนผ่าน Smart 

Phone, ระบบแจ้งข้อมูลเบาะแสผ่านหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๓๔ - 

 ด าเนินการด้านระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกส านักงานฯ 
 จัดให้มีข้อมูลกลางส่วนกลางภายในส านักงานฯ เช่น ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์, เครือข่าย, ระบบรักษา

ความปลอดภัย เป็นต้น 
 จัดให้มีระบบงานต่างๆ เพ่ือรองรับการใช้งานในแต่ละกลุ่มงานฯ ภายในส านักงานฯ 

 
ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (คุณดนัย หงสุรพันธ์) 

ความต้องการด้าน IT ให้มาสนับสนุนกลุ่มงานฯ 
 จัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามงาน 
 ปรับปรุงระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ให้ลงรายละเอียดของแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
 ท าการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น กสทช . ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น เพื่อศึกษาและใช้งานร่วมกันเกี่ยวกับระบบสื่อฯ 
 ให้มีการจัดการเรื่องการบ ารุงรักษาระบบ (MA) หรือการท า Outsourcing เช่น ไม่มีการเปลี่ยนบริษัท

บ่อย, ท าการบ ารุงรักษาแบบต่อเนื่องให้ทันแต่ละปีงบประมาณ เป็นต้น 
 ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับระบบการขายตรง และโปรแกรมการท างานให้ทันกับสื่อที่เผยแพร่ 

 
ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก (คุณชื่นสุข เมธากุลวัฒน์) 

ความต้องการด้าน IT ให้มาสนับสนุนกลุ่มงานฯ 
 ปรับปรุงระบบต่างๆ เป็นระบบเบ็ดเสร็จ มีการบันทึกผู้เข้าใช้งาน และให้มีข้อมูลครบถ้วน เพ่ือ

สามารถตรวจสอบและติดตามงานได้ โดยแนะน าให้การกรอกข้อมูลควรเป็นแบบตัวเลือกให้กา
เครื่องหมายเพ่ือลดความยุ่งยากในการพมิพ์ และความรวดเร็วในการกรอกข้อมูล 

 จัดให้มีบุคลากรด้าน IT เพ่ือช่วยเหลือด้านระบบงาน และโปรแกรมต่างๆ 
 การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐภายนอกอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ข้อมูลการจดทะเบียนของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น 
 การพิจารณาการใช้งบประมาณส าหรับพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ติดตั้งตามจังหวัดต่างๆ ควรให้จังหวัดเป็นผู้ตั้ง

งบแล้วให้สคบ.เป็นผู้พิจารณาด าเนินการ 
 
ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา (ร้อยตรี ไพโรจน์ คนึงทรัพย์) 

ความต้องการด้าน IT ให้มาสนับสนุนกลุ่มงานฯ 
 ปรับปรุงระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ให้มีการ Update ข้อมูลด้านร้องเรียน 
 ระบบตรวจสอบและติดตามงาน 
 ปรับปรุงระบบ Intranet 
 จัดให้มีระบบงานเพ่ือรองรับการใช้งานภายในส านักงานฯ เช่น ระบบติดตามประมวลผล เป็นต้น 
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ผู้อ านวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (คุณสุกัญญา สันทัด) 
ความต้องการด้าน IT ให้มาสนับสนุนกลุ่มงานฯ 
 ต้องการระบบข่าวสารของทางราชการ 
 ระบบข้อมูลเครือข่ายสื่อสารมวลชน และชมรมต่างๆ 
 ระบบเผยแพร่ความรู้ และรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างระบบ ๑๑๖๖ ระบบงานสารบรรณ และระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบ

เบ็ดเสร็จ 
 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Plotter เป็นต้น 
 ต้องการรายงาน 

 
ส านักงานเลขานุการกรม (คุณอัญชลี เจริญมหรรชัย) 

ความต้องการด้าน IT ให้มาสนับสนุนกลุ่มงานฯ 
 ต้องการระบบติดตามแผนงาน และพัสดุ 
 ระบบเผยแพร่ กฎ ระเบียบ ภายในส านักงานฯ 
 ระบบจัดการข้อมูลทรัพยากรบุคคล เพื่อสัมพันธ์กับระบบ DPIS ของ ก.พ. 

 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คุณวไลพรรณ บรรจุสุวรรณ) 

ความต้องการด้าน IT ให้มาสนับสนุนกลุ่มงานฯ 
 เรื่อง KPI ของส านักงานฯ และของส่วนบุคคล 
 ระบบวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
 ประสานงานระหว่างกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ กพร. เช่น ปัญหาของระบบโปรแกรมฯ, การเข้า

ร่วมประชุมระหว่างกลุ่มงานฯ กับ กพร. เป็นต้น 
 จัดอบรมโปรแกรมใช้งานต่างๆ เช่น MS Office, Outlook เป็นต้น 
 เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์, โปรแกรมการใช้งาน และเรื่องระบบเครือข่าย (ตอนฝนตก, ไฟดับ) 

 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน (คุณสุรีย์รัตน์ กระตุปัญญา) 

ความต้องการด้าน IT ให้มาสนับสนุนกลุ่มงานฯ 
 ระบบตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน 
 บุคคลกรเพิ่มเติมในด้านตรวจสอบภายใน เช่น ตรวจสอบระบบ IT เป็นต้น 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (คุณสุพรรณี ชาติสุข) 

 จัดท าระบบข้อมูลส่วนกลาง ภายในส านักงานฯ 
 โครงการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ๑๑๖๖ กับระบบงานสารบรรณ 
 ระบบงานส่วนภูมิภาค 
 ระบบ Inventory เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
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 ระบบ Cloud Computing เบื้องต้นส าหรับส านักงานฯ 
 ระบบ Intranet 
 SAN Storage 
 Backup 
 Disaster Recovery (DR Site) 
 ระบบส ารองไฟ (UPS) 
 Core Switch และ Access Switch 
 ระบบรักษาความปลอดภัย 
 Network Monitoring 
 Log Management 
 ปรับโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ส านักกฎหมายและคดี (คุณวณา วิเศษศิริ)  

 ระบบ Work Flow สามารถติดตามงานต่างๆ ได ้ 
 ระบบ Alert System เรื่องของ Product Safety เช่น ของสหภาพยุโรป คือระบบ Rapid Alert 

System (RAPEX) เป็นต้น  
 ระบบช่วยตัดสินใจด้านกฎหมาย (ระบบตรวจสอบค าวินิจฉัย) เช่น มติ คคบ, กฎหมาย, คดี เป็นต้น 

ซึ่งในส่วนนี้เนื้อหามีอยู่ใน Web Site ของ สคบ  
 ลดการใช้กระดาษ เช่น การประชุม การรายงาน เป็นต้น  
 ระบบขายตรง และตลาดแบบตรง เช่น มีการขายสินค้าอะไร ระบบจ่ายผลตอบแทน คณะผู้บริหาร 

เป็นต้น  
 
ระบบขายตรง และตลาดแบบตรง (คุณณัชภัทร ขาวแก้ว)  

 ต้องการระบบขายตรง และตลาดแบบตรง เช่น มีการขายสินค้าอะไร ระบบจ่ายผลตอบแทน คณะ
ผู้บริหาร รายงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งมีงานย่อยคือ  
o งานจดทะเบียน  
o งานตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
o งานสอบสวน สืบสวนและด าเนินคดี  

 
ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ (คุณกุญชร ีธนรักษ์ และคุณวลีรัตน์ พันธุวร)  

 ต้องการระบบ Video Conference กับต่างประเทศ 
 ต้องการระบบจัดการข้อมูลการประสานงานต่างประเทศ  
 ต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารกับต่างประเทศ 
 สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในไฟล์ข้อมูลได้ 
 จัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงเอกสารด้านต่างประเทศ 
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ศูนย์เฝ้าระวัง และพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย (คุณทรงศิริ จุมพล และคุณวิมลรัตน์ รุกขวรกุล)  
 ต้องการระบบที่รองรับ  

o Knowledge คือให้ความรู้กับผู้บริโภค และเก็บความรู้ ทั้งจากหน่วยงานภายใน สคบ และ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง  

o Enforcement คือการบังคับใช้กฎหมาย หรือบทลงโทษ  
o Remedial คือการเยียวยาส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากใช้สินค้าและบริการ  
o Alert System  

 Product อาจจะผ่านทาง Web Site ของ สคบ และทาง Department Store  
 Service  

o o Information คือข้อมูลของสินค้าและบริการ  
 War Room ทั้งระบบ  
 ระบบตรวจสอบและพิสูจน์สินค้า (ปีละประมาณ ๑๐ รายการ, สินค้าร้องเรียน และสินค้าที่อยู่ใน

ความสนใจ – Hot Issue)  
 ระบบแจ้งเบาะแสทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
 ระบบ UPVAC  
 การดูงานระบบ Call Center ระบบจัดการฐานข้อมูล และระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ระบบให้ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้โดยตรง โดยผ่านทาง Web board หรือ

ทางใดทางหนึ่ง  
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ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ข้างต้นสามารถสรุปข้อเสนอแนะของส่วนงานต่างๆ แบ่งประเภทตามลักษณะ
ความต้องการเพ่ือน าไปปฏิบัติได้ดังนี้ 

- การจัดท าโปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้ในการให้บริการ Application Support 
- การจัดท าระบบงานส านักงาน 
- การปรับปรุงนโยบาย 
- การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
- อ่ืนๆ 

 
ดังแสดงในตาราง 
 
ตารางจ าแนกข้อเสนอแนะจากผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของ สคบ. 
 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการ
ส านักแผนและ
การพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านฉลาก 

Application Support           
ระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Work Flow & BI) 

ให้มีระบบ
ตรวจสอบและ
ติดตามงาน เช่น 
ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 
หรือตาม
นโยบาย เป็น
ต้น 

    จัดให้มีระบบ
ตรวจสอบและ
ติดตามงาน 
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ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการ
ส านักแผนและ
การพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านฉลาก 

ระบบที่รองรับการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลกลาง
ระหว่าง
ส านักงานฯ 
ผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการ 
โดย
ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ 

  จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลกลาง
ระหว่าง
ส านักงานฯ 
ผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการ 
โดย
ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ 

ท าการ
ประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
เช่น กสทช. 
ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
เป็นต้น เพื่อ
ศึกษาและใช้
งานร่วมกัน
เกี่ยวกับระบบ
สื่อฯ 

การบูรณาการ
ข้อมูลกับ
หน่วยงานของ
รัฐภายนอก
อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น 
ข้อมูลการจด
ทะเบียนของ
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 
เป็นต้น 

ระบบงานภูมิภาค จัดการบรูณา
การภาครัฐ 
ส่วนกลาง 
ท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจ ภาค
ประชาชน เป็น
ต้น 
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ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการ
ส านักแผนและ
การพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านฉลาก 

ระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์
แบบเบ็ดเสร็จ 

จัดให้มี
ระบบงานต่างๆ 
เพื่อรองรับใช้
งานภายนอก
ส านักงานฯ เช่น 
ระบบร้องเรียน, 
การตรวจสอบ
สินค้าและ
บริการ การ
ด าเนินคดี เป็น
ต้น 

  จัดให้มี
ระบบงานต่างๆ 
เพื่อรองรับการ
ใช้งานภายนอก
ส านักงานฯ เช่น 
ระบบร้องเรียน
ผ่าน Smart 
Phone, ระบบ
แจ้งข้อมูล
เบาะแสผ่าน
หน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น 

ปรับปรุงระบบ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคแบบ
เบ็ดเสร็จ ให้ลง
รายละเอียด
ของแต่ละส่วน
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงระบบ
ต่างๆ เป็น
ระบบเบด็เสร็จ 
มีการบันทึกผู้
เข้าใช้งาน และ
ให้มีข้อมูล
ครบถ้วน เพื่อ
สามารถ
ตรวจสอบและ
ติดตามงานได ้
โดยแนะน าให้
การกรอกข้อมูล
ควรเป็นแบบ
ตัวเลือกให้กา
เครื่องหมายเพื่อ
ลดความยุ่งยาก
ในการพิมพ ์
และความ
รวดเร็วในการ
กรอกข้อมูล 

ระบบงานที่รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซ่ียน AEC 

จัดให้มีระบบ
ข้อมูลกลางของ
สินค้าท้ังหมด 
และรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

จัดให้มีระบบ
ข้อมูลกลางของ
สินค้าท้ังหมด 
และรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

จัดให้มีระบบ
ข้อมูลกลางของ
สินค้าท้ังหมด 
และรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
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ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการ
ส านักแผนและ
การพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านฉลาก 

ข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า 
และบริการ 

จัดให้มีระบบ
ข้อมูลกลางของ
สินค้าท้ังหมด 
และรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC), 
จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลกลาง
ระหว่าง
ส านักงานฯ 
ผู้บริโภค และ
ผู้ประกอบการ 
โดย
ประสานงานกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ, จัด
ให้มีศูนย์ข้อมูล
กลาง เช่น 
ข้อมูลรถ 
(สัญญาจองใหม่
, สัญญาเช่าซื้อ, 
สัญญารถยนต์
ใช้แล้ว, ข้อมูล
การซ่อม
รถยนต์) ระบบ
ขายตรง ตลาด
ขายตรง เป็นต้น 

จัดให้มีระบบ
ข้อมูลกลางของ
สินค้าท้ังหมด 
และรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

จัดให้มีระบบ
ข้อมูลกลางของ
สินค้าท้ังหมด 
และรองรับ
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC), 
จัดให้มีข้อมูล
ด้านภูมิ
สารสนเทศของ
ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้ประกอบการ 
หน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น 

    

Web Board ให้ค าปรึกษา
และข้อมูลเพ่ิมเติม 
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ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการ
ส านักแผนและ
การพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านฉลาก 

ระบบข้อมลูขายตรง Direct 
Sale 

จัดให้มีศูนย์
ข้อมูลกลาง เช่น 
ข้อมูลรถ 
(สัญญาจองใหม่
, สัญญาเช่าซื้อ, 
สัญญารถยนต์
ใช้แล้ว, ข้อมูล
การซ่อม
รถยนต์) ระบบ
ขายตรง ตลาด
ขายตรง เป็นต้น 

    ให้มีข้อมูล
เกี่ยวกับระบบ
การขายตรง 
และโปรแกรม
การท างานให้
ทันกับสื่อท่ี
เผยแพร ่

  

ระบบบริหารงานบุคคล 
(HRMS) 

          

ระบบบริหารงานกลาง     ระบบ 
Intranet, 
ระบบ 
Inventory 
เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง,จัดให้มี
ข้อมูลกลาง
ส่วนกลาง
ภายใน
ส านักงานฯ เช่น 
ข้อมูลเครื่อง
คอมพิวเตอร,์ 
เครือข่าย, 
ระบบรักษา
ความปลอดภัย 
เป็นต้น 

  การพิจารณา
การใช้
งบประมาณ
ส าหรับพัสดุ
คุรุภณัฑ์ที่ติดตั้ง
ตามจังหวัด
ต่างๆ ควรให้
จังหวัดเป็นผูต้ั้ง
งบแล้วให้สคบ.
เป็นผู้พิจารณา
ด าเนินการ 
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ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการ
ส านักแผนและ
การพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านฉลาก 

NEWS & Knowledge 
Management 

    จัดให้มีข้อมูล
ด้านเครือข่าย 
ชมรม 
สถานศึกษา
ต่างๆ 

    

Alert System           

งานสอบสวนและด าเนินคดี 
(Expert System) 

          

ระบบงานส านักงาน           

ระบบงานส านักงาน     จัดให้มี
ระบบงานต่างๆ 
เพื่อรองรับการ
ใช้งานในแต่ละ
กลุ่มงานฯ 
ภายใน
ส านักงานฯ 

    

Digital Document, 
Web Protal 

ลดการใช้
กระดาษ เช่น 
การประชุม การ
รายงาน เป็นต้น 

ลดการใช้
กระดาษ เช่น 
การประชุม การ
รายงาน เป็นต้น 

      

KPI, Evaluation, 
Satification 

          

นโยบาย           

การบังคับใช้กฏระเบียบ           
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ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการ
ส านักแผนและ
การพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านฉลาก 

นโยบายน า IT มาใช ้ ให้ระบบงาน IT 
น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด
ภายใน
ส านักงานฯ ให้
มากขึ้น 

ให้ระบบงาน IT 
น ามาใช้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด
ภายใน
ส านักงานฯ 

ให้ระบบงาน IT 
น ามาใช้ให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุด
ภายใน
ส านักงานฯ โดย
ให้ IT เดินตาม
แผนแม่บทของ 
ICT และ 
กสทช. 

    

ปรับโครงสร้าง   ปรับโครงสร้าง
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      

เพ่ิมบุคลากร           
MA / Outsource การใช้ 

Outsourcing 
เพื่อช่วยเหลือ
ในด้านการ 
Support การ
น าข้อมูลเข้า 
การส ารวจ เป็น
ต้น 

    ให้มีการจัดการ
เรื่องการ
บ ารุงรักษา
ระบบ (MA) 
หรือการท า 
Outsourcing 
เช่น ไม่มีการ
เปลี่ยนบริษัท
บ่อย, ท าการ
บ ารุงรักษา
แบบต่อเนื่องให้
ทันแต่ละ
ปีงบประมาณ 
เป็นต้น 

จัดให้มีบุคลากร
ด้าน IT เพื่อ
ช่วยเหลือด้าน
ระบบงาน และ
โปรแกรมต่างๆ 

ระบบงานสารสนเทศ           
แผนด าเนินธุรกรรม
แบบต่อเนื่อง (BCP) 

          

Network System           
Network Management           
Storage Management           



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๔๕ - 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

เลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการ
ส านักแผนและ
การพัฒนาการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านโฆษณา 

ผู้อ านวยการกอง
คุ้มครองผู้บริโภค

ด้านฉลาก 

Cloud Computing           
ระบบไฟฟ้าส ารอง           

Security System     ด าเนินการด้าน
ระบบรักษา
ความปลอดภัย 
และระบบ
เครือข่ายทัง้
ภายในและ
ภายนอก
ส านักงานฯ 

    

Video Conference           
อื่นๆ           

Working Area           
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
อ านวยการปฏิบัติงาน 

          

Training           
การเยียวยา           



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๔๖ - 

ตารางจ าแนกข้อเสนอแนะจากผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของ สคบ. (ต่อ) 
 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการ
กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน

สัญญา 

ผู้อ านวยการ
กองเผยแพร่

และ
ประชาสัมพันธ ์

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบ

บริหาร  

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

Application Support           
ระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Work Flow & BI) 

ระบบตรวจสอบ
และตดิตามงาน
, จัดให้มี
ระบบงานเพื่อ
รองรับการใช้
งานภายใน
ส านักงานฯ เช่น 
ระบบตดิตาม
ประมวลผล 
เป็นต้น 

ต้องการรายงาน ต้องการระบบ
ติดตามแผนงาน 
และพัสด ุ

  ระบบตรวจสอบ
และตดิตามการ
ด าเนินงาน 

ระบบทีร่องรับการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

  ระบบข้อมลู
เครือข่าย
สื่อสารมวลชน 
และชมรมต่างๆ 

  ประสานงาน
ระหว่างกลุม่
พัฒนาระบบ
บริหาร และ 
กพร. เช่น 
ปัญหาของ
ระบบ
โปรแกรมฯ, 
การเข้าร่วม
ประชุมระหว่าง
กลุ่มงานฯ กับ 
กพร. เป็นต้น 

  

ระบบงานภูมิภาค 
 

          



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๔๗ - 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการ
กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน

สัญญา 

ผู้อ านวยการ
กองเผยแพร่

และ
ประชาสัมพันธ ์

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบ

บริหาร  

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

ระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์
แบบเบ็ดเสร็จ 

ปรับปรุงระบบ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคแบบ
เบ็ดเสร็จ ให้มี
การ Update 
ข้อมูลด้าน
ร้องเรียน 

โปรแกรม
เชื่อมต่อ
ระหว่างระบบ 
๑๑๖๖ 
ระบบงานสาร
บรรณ และ
ระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคแบบ
เบ็ดเสร็จ, 
ระบบเผยแพร่
ความรู ้และรับ
เรื่องราวร้อง
ทุกข ์

      

ระบบงานที่รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซ่ียน AEC 

          

ข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า 
และบริการ 

          

Web Board ให้ค าปรึกษา
และข้อมูลเพ่ิมเติม 

          

ระบบข้อมลูขายตรง Direct 
Sale 

          

ระบบบริหารงานบุคคล 
(HRMS) 

    ระบบจัดการ
ข้อมูลทรัพยากร
บุคคล เพื่อ
สัมพันธ์กับ
ระบบ DPIS 
ของ ก.พ. 

    



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๔๘ - 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการ
กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน

สัญญา 

ผู้อ านวยการ
กองเผยแพร่

และ
ประชาสัมพันธ ์

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบ

บริหาร  

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

ระบบบริหารงานกลาง ปรับปรุงระบบ 
Intranet, จัดให้
มีระบบงานเพื่อ
รองรับการใช้
งานภายใน
ส านักงานฯ เช่น 
ระบบตดิตาม
ประมวลผล 
เป็นต้น 

  ต้องการระบบ
ติดตามแผนงาน 
และพัสด ุ

    

NEWS & Knowledge 
Management 

ปรับปรุงระบบ 
Intranet 

ต้องการระบบ
ข่าวสารของทาง
ราชการ, ระบบ
เผยแพรค่วามรู้ 
และรับเรื่องราว
ร้องทุกข ์

      

Alert System           
งานสอบสวนและด าเนินคดี 
(Expert System) 

          

ระบบงานส านักงาน           
ระบบงานส านักงาน           

Digital Document, 
Web Protal 

          

KPI, Evaluation, 
Satification 

      ระบบวัดความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน, เรื่อง 
KPI ของ
ส านักงานฯ 
และของส่วน
บุคคล 

  

นโยบาย           



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๔๙ - 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการ
กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน

สัญญา 

ผู้อ านวยการ
กองเผยแพร่

และ
ประชาสัมพันธ ์

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบ

บริหาร  

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

การบังคับใช้กฏระเบียบ     ระบบเผยแพร ่
กฎ ระเบยีบ 
ภายใน
ส านักงานฯ 

    

นโยบายน า IT มาใช ้           
ปรับโครงสร้าง           
เพ่ิมบุคลากร         บุคคลกร

เพิ่มเตมิในด้าน
ตรวจสอบ
ภายใน เช่น 
ตรวจสอบระบบ 
IT เป็นต้น 

MA / Outsource 
 
 
 

          

ระบบงานสารสนเทศ           
แผนด าเนินธุรกรรม
แบบต่อเนื่อง (BCP) 

          

Network System           
Network Management           

Storage Management           
Cloud Computing           
ระบบไฟฟ้าส ารอง       เรื่องเครื่อง

คอมพิวเตอร,์ 
โปรแกรมการใช้
งาน และเรื่อง
ระบบเครือข่าย 
(ตอนฝนตก, 
ไฟดับ) 

  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๕๐ - 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการ
กองคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน

สัญญา 

ผู้อ านวยการ
กองเผยแพร่

และ
ประชาสัมพันธ ์

ส านักงาน
เลขานุการกรม 

หัวหน้ากลุ่ม
พัฒนาระบบ

บริหาร  

หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบ
ภายใน 

Security System           

Video Conference           
อื่นๆ           

Working Area           
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
อ านวยการปฏิบัติงาน 

  เรื่องเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
เครื่องพิมพ์ 
Plotter เป็นต้น 

      

Training       จัดอบรม
โปรแกรมใช้งาน
ต่างๆ เช่น MS 
Office, 
Outlook เป็น
ต้น 

  

การเยียวยา           



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๕๑ - 

ตารางจ าแนกข้อเสนอแนะจากผู้บริหารส่วนงานต่างๆ ของ สคบ. (ต่อ) 
 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักกฎหมาย
และคด ี

ระบบขายตรง 
และตลาดแบบ

ตรง 

ส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

ศูนย์เฝ้าระวัง 
และพิสูจน์สินค้าที่

ไม่ปลอดภยั 

Application Support           
ระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
(Work Flow & BI) 

  ระบบ Work 
Flow สามารถ
ติดตามงาน
ต่างๆ ได ้ 

งานตรวจสอบ
และตดิตาม
ประเมินผล  

    

ระบบที่รองรับการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
อื่นๆ 

          

ระบบงานภูมิภาค ระบบงานส่วน
ภูมิภาค 

        

ระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข์
แบบเบ็ดเสร็จ 

โครงการ
เชื่อมต่อ
ระหว่างระบบ 
๑๑๖๖ กับ
ระบบงานสาร
บรรณ 

      การดูงานระบบ 
Call Center 
ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล และ
ระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง, 
ระบบบริการรับ
เรื่องร้องทุกข์
แบบบูรณาการ 

ระบบงานที่รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซ่ียน AEC 

      ต้องการระบบ
จัดการข้อมลู
การ
ประสานงาน
ต่างประเทศ, 
ต้องการระบบ
จัดเก็บข้อมลู
การสื่อสารกับ
ต่างประเทศ 

ระบบแจ้ง
เบาะแสทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
ประเทศ  



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๕๒ - 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักกฎหมาย
และคด ี

ระบบขายตรง 
และตลาดแบบ

ตรง 

ส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

ศูนย์เฝ้าระวัง 
และพิสูจน์สินค้าที่

ไม่ปลอดภยั 

ข้อมูลผู้ประกอบการ สินค้า 
และบริการ 

    งานจดทะเบียน    Information 
คือข้อมูลของ
สินค้าและ
บริการ, 
Product 
อาจจะผ่านทาง 
Web Site ของ 
สคบ และทาง 
Department 
Store, ระบบ
ตรวจสอบและ
พิสูจน์สินค้า (ปี
ละประมาณ 
๑๐ รายการ, 
สินค้าร้องเรียน 
และสินค้าที่อยู่
ในความสนใจ – 
Hot Issue)  

Web Board ให้ค าปรึกษา
และข้อมูลเพ่ิมเติม 

        ระบบให้
ผู้ประกอบการ
สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับ
ผู้บริโภคได้
โดยตรง โดย
อาจจะผ่านทาง 
Web Site ของ 
สคบ (Web 
Board) และ
ทาง 
Department 
Store หรือทาง
ใดทางหนึ่ง 
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- ๕๓ - 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักกฎหมาย
และคด ี

ระบบขายตรง 
และตลาดแบบ

ตรง 

ส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

ศูนย์เฝ้าระวัง 
และพิสูจน์สินค้าที่

ไม่ปลอดภยั 

ระบบข้อมลูขายตรง Direct 
Sale 

  ระบบขายตรง 
และตลาดแบบ
ตรง เช่น มีการ
ขายสินค้าอะไร 
ระบบจ่าย
ผลตอบแทน 
คณะผู้บริหาร 
เป็นต้น  

ต้องการระบบ
ขายตรง และ
ตลาดแบบตรง 
เช่น มีการขาย
สินค้าอะไร 
ระบบจ่าย
ผลตอบแทน 
คณะผู้บริหาร 
รายงานต่างๆ 
เป็นต้น ซึ่งมี
งานย่อยคอื  

    

ระบบบริหารงานบุคคล 
(HRMS) 

          

ระบบบริหารงานกลาง จัดท าระบบ
ข้อมูลส่วนกลาง 
ภายใน
ส านักงานฯ 

        

NEWS & Knowledge 
Management 

ปรับปรุงระบบ 
Intranet 

      Knowledge 
คือให้ความรู้กับ
ผู้บริโภค และ
เก็บความรู้ ท้ัง
จากหน่วยงาน
ภายใน สคบ 
และหน่วยงาน
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง, 
ข้อมูลสินค้า
และบริการ 
อาจจะผ่านทาง 
Web Site ของ 
สคบ และทาง 
Department 
Store 
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- ๕๔ - 

ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักกฎหมาย
และคด ี

ระบบขายตรง 
และตลาดแบบ

ตรง 

ส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

ศูนย์เฝ้าระวัง 
และพิสูจน์สินค้าที่

ไม่ปลอดภยั 

Alert System   ระบบ Alert 
System เรื่อง
ของ Product 
Safety เช่น 
ของสหภาพ
ยุโรป คือระบบ 
Rapid Alert 
System 
(RAPEX) เป็น
ต้น  

    ต้องการระบบที่
รองรับ Alert 
System  

งานสอบสวนและด าเนินคดี 
(Expert System) 

  ระบบช่วย
ตัดสินใจด้าน
กฎหมาย 
(ระบบ
ตรวจสอบค า
วินิจฉัย) เช่น 
มติ คคบ, 
กฎหมาย, คดี 
เป็นต้น ซึ่งใน
ส่วนน้ีเนื้อหามี
อยู่ใน Web 
Site ของ สคบ  

งานสอบสวน 
สืบสวนและ
ด าเนินคด ี 

    

ระบบงานส านักงาน           
ระบบงานส านักงาน           

Digital Document, 
Web Protal 

  ลดการใช้
กระดาษ เช่น 
การประชุม การ
รายงาน เป็นต้น  

  จัดเก็บประวัติ
การ
เปลี่ยนแปลง
เอกสารด้าน
ต่างประเทศ, 
สามารถ
เปลี่ยนแปลง
แก้ไข
รายละเอียดใน
ไฟล์ข้อมลูได ้
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ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักกฎหมาย
และคด ี

ระบบขายตรง 
และตลาดแบบ

ตรง 

ส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

ศูนย์เฝ้าระวัง 
และพิสูจน์สินค้าที่

ไม่ปลอดภยั 

KPI, Evaluation, 
Satification 

          

นโยบาย           

การบังคับใช้กฏระเบียบ         Enforcement 
คือการบังคับใช้
กฎหมาย หรือ
บทลงโทษ  

นโยบายน า IT มาใช ้           
ปรับโครงสร้าง ปรับโครงสร้าง

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        

เพ่ิมบุคลากร           

MA / Outsource           
ระบบงานสารสนเทศ           
แผนด าเนินธุรกรรม
แบบต่อเนื่อง (BCP) 

Disaster 
Recovery (DR 
Site), Backup 

        

Network System Core Switch 
และ Access 
Switch 

        

Network Management Logging 
Management 
& Network 
Monitoring 

        

Storage Management SAN Storage 
system 

        

Cloud Computing Cloud 
Computing 

        

ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบส ารองไฟ 
(UPS) 
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ประเภทของข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส านักกฎหมาย
และคด ี

ระบบขายตรง 
และตลาดแบบ

ตรง 

ส่วนความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

ศูนย์เฝ้าระวัง 
และพิสูจน์สินค้าที่

ไม่ปลอดภยั 

Security System ระบบรักษา
ความปลอดภัย 

        

Video Conference 
 

      ต้องการระบบ 
Video 
Conference 
กับต่างประเทศ 

  

อื่นๆ           

Working Area         War Room ทั้ง
ระบบ  

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
อ านวยการปฏิบัติงาน 

          

Training           

การเยียวยา         Remedial คือ
การเยียวยา
ส าหรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
ใช้สินค้าและ
บริการ  
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บทท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ในจัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคบ. ได้น าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการของ

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมวิเคราะห์ด้วย เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
- กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย 
- แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖ 
- แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักนายกรัฐมนตรี 
- ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๔. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
๑. ยุทธศาสตร ์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 การสร ้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบค ู่กับการเสริมสร้างข ีด
ความสามารถในการจัดการความเส ี่ยงและสร ้างโอกาสในช ีว ิตให้แก ่ตนเอง 

 การจัดบร ิการทางสังคมให้ท ุกคนตามสิทธ ิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภ ูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ
สร ้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพ ัฒนาประเทศ 

 การเสร ิมสร้างพลังให้ท ุกภาคส ่วนสามารถเพ่ิมทางเล ือกการใช ้ช ีว ิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเช ิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเม ืองได้อย ่างม ีคุณค ่าและศักดิ์ศร ี

 การสานสร ้างความส ัมพันธ์ของคนในส ังคมให ้ม ีค ุณค ่าร ่วมและตระหน ักถ ึงผลประโยชน ์ของ
สังคม และเสริมสร ้างการบริหารราชการแผ่นดินที่ม ีประส ิทธิภาพ โปร ่งใส ม ีระบบตรวจสอบ 
และการรับผ ิดชอบที่รัดกุม 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเร ียนรู้ตลอดชีวิตอย ่างยั่งยืน 
 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
 การพ ัฒนาคุณภาพคนไทยให ้มีภูมิคุม้กันต่อการเปล ี่ยนแปลง 
 การส่งเสร ิมการลดปัจจ ัยเส ี่ยงด้านส ุขภาพอย ่างเป็นองค์รวม 
 การส่งเสร ิมการเรียนรู ้ตลอดชว ิต 
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

๓. ยุทธศาสตร ์ความเข ้มแข็งภาคเกษตร ความม ั่นคงของอาหารและพล ังงาน 
 การพ ัฒนาทรพัยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผล ิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 การเพ่ิมประสิทธ ิภาพและศักยภาพการผล ิตภาคเกษตร 
 การสร ้างมูลค่าเพ ิ่มผลผล ิตทางการเกษตรตลอดหว่งโซ ่การผล ิต 
 การสร้างความมัน่คงในอาช ีพและรายได ้ให้แก ่เกษตรกร 
 การสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพ ัฒนาพลังงานช ีวภาพในระดับครวัเร ือนและชุมชน 
 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานช ีวภาพเพ่ือสน ับสน ุนการพัฒนาประเทศและความเข ้มแข ็งภาค

เกษตร 
 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพือ่เสร ิมสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพลังงาน 

๔. ยุทธศาสตร ์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเต ิบโตอย่างม ีค ุณภาพและย ั่งยืน 
 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู ่การพ ัฒนาที่มคุีณภาพและยั่งยืน 
 การพ ัฒนาว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิจัย และนวัตกรรม 
 การพ ัฒนาขีดความสามารถในการแข ่งขันทีมี่ประสิทธิภาพ เท่าเท ียม และเป็นธรรม 
 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส ่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
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๕. ยุทธศาสตร ์การสรา้งความเชือ่มโยงกบัประเทศในภ ูม ิภาคเพือ่ความม ั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 การพัฒนาความเชื่อมโยงด ้านการขนส ่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอน ุ

ภ ูมิภาคต่าง ๆ  
 การพ ัฒนาฐานลงทุนโดยเพ ิ่มขีดความสามารถในการแข่งข ันระดับอนุภ ูมิภาค 
 การสร้างความพรอ้มในการเข ้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 การเข้าร่วมเป็นภาค ีความร่วมม ือระหว ่างประเทศและภูมิภาคภายใต ้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น 

ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว ่างประเทศในเวทีโลก 
 การสร ้างความเป็นหุ ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภ ูมิภาค ด ้านการพัฒนาทร ัพยากรมน ุษย์ การเคลื่อนย้าย

แรงงาน และการส ่งเสร ิมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างส ังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีว ิต ป้องกันภัยจากการก่อ การ

ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภ ัยพิบัต ิและการแพร ่ระบาดของโรคภัย 
 การเสริมสร้งความร ่วมม ือทีด่ ีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจร ิญเต ิบโตทางเศรษฐก ิจ อย ่างม ี

จร ิยธรรมและไม ่ส ่งผลกระทบต ่อสิ่งแวดล ้อม พร ้อมทั่งเป ิดร ับความร ่วมม ือก ับองค ์กร ระหว่าง
ประเทศทีไ่ม่แสวงหาก าไร 

 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค ้าเสร ีทีม่ีผลบังคับใช้แล้ว 
 การส่งเสร ิมให้ประเทศไทยเป ็นฐานการลงทุน และการประกอบธ ุรกิจในเอเช ีย รวมทั้งเป ็นฐาน ความ

รว่มม ือในการพ ัฒนาภ ูม ิภาค 
 การปรบัปรงุและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของภาคีการพ ัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับช ุมชนท้องถิ่น 

๖. ยุทธศาสตร ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล ้อมอย่างยั่งย ืน 
 การอนุร ักษ์ ฟ ื้นฟ ูและสร้างความม ั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล ้อม 
 การปรับกระบวนท ัศน ์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร ้อมไปสู ่การเป็นเศรษฐกิจ และ

สังคมคารบ์อนต่ าและเป ็นมิตรกับสิ่งแวดล ้อม 
 การยกระดับข ีดความสามารถในการรองร ับและปร ับต ัวต ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ เพ ื่อให้

สังคมม ีภ ูมคิ ุ้มก ัน 
 การเตรียมความพร ้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 การสร ้างภูม ิคุ ้มก ันด ้านการค ้าจากเงือ่นไขด ้านสิ่งแวดล ้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง สภาพ

ภ ูมอิากาศ 
 การเพ ิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข ้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน

ส ิ่งแวดล ้อมระหว ่างประเทศ 
 การควบคมุและลดมลพ ิษ 
 การพ ัฒนาระบบการบริหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมให้ม ีประส ิทธ ิภาพ โปร่งใสและ

เป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT2020) 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน า คนไทยสู่ความรู้และปัญญา เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค 
 
เป้าหมายหลัก 

๑. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานทั่วไป 

๒. มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือประชาชนมีความรอบรู้ 
เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ การท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวัน และบุคลากร ICT มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในระดับสากล 

๓. เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

๔. ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหว่างประเทศ 
๕. เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม) 
๖. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ การท างานของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบ
อ่ืนที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจาย อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถ
รองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ ๓ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและน ารายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคม
อาเซียน  

ยุทธศาสตร์ ๔ ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนและ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ ๕ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต ให้สามารถ
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิม
สัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม 

ยุทธศาสตร์ ๖ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง
ความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
บริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษา และบริการ
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ ๗ พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) 
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอ่ืนๆ ทุกระดับ ที่มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมอย่าง
ยั่งยืนและมั่นคง 

๒. พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงที่มีการกระจายอย่างทั่วถึง มีบริการที่มี
คุณภาพและราคาเป็นธรรม เพ่ือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศหลัก ที่ทุกภาคส่วนสามารถ
ใช้ในการเข้าถึงความรู้ สร้างภูมิปัญญา และภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ 

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล โดยมีกลไก 
กฎระ เบี ยบ  โ ครงสร้ า งกา รบริ ห ารและการก า กับดู แล  ที่ เ อ้ื อต่ อการ พัฒนาอย่ า ง 
บูรณาการ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม เพ่ือสนับสนุนให้เกิดธรรมภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ การท างานของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

ยุทธศาสตร์ ๑ การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคคลทั่วไปให้มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

ยุทธศาสตร์ ๒ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศอย่างมี
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ยุทธศาสตร์ ๔ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมาภิ

บาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ ๕ การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ 
ยุทธศาสตร์ ๖ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันอย่างยัง่ยืน 
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- ๖๓ - 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. เสนอแนะนโยบายจัดท ายุทธศาสตร์และแผนด้าน ICT ข้อมูลสถิต ิและระบบการเตือนภัยพิบัติ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

๒. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัยให้
กระจายไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่า
เทียม และมีประสิทธิภาพ 

๔. ส่งเสริมและพัฒนา ICT เพ่ือการอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการ ให้มี
ประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ 

๕. ส่งเสริม และสนับสนุนการน าข้อมูลสถิติและสารสนเทศมาใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ มีบทบาทด้าน ICT และแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
๗. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT และประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการ

สร้างสรรค ์ผลิต และ ใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ถูกต้อง เหมาะสม
และรู้เท่าทัน 

๘. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
อุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 

๙. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา ICT ของประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์กระทรวง ICT 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทันต่อ
เทคโนโลยี และมีความมั่นคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วน
อย่างมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรด้าน ICT รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : น า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและระบบ
เตือนภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส านักนายกรัฐมนตรี 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 เป็นองค์กรที่ ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการบริหารจั ดการ 
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  สนับสนุนการให้บริการด้วยคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจ
ของประชาชน 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๒. พั ฒ น า บุ ค ล า ก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ 
การสื่อสาร 

๓. พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
๔. พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ ตามภารกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ การท างานของส านักนายกรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ภาครัฐ คุ้มครองผู้บริโภคและบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาล

ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของ นร. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการ

บริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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- ๖๕ - 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 
๒. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๓. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
๔. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง  

 
ยุทธศาสตร์ การท างานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนากลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภค 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๖๖ - 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร  และพัฒนา
บุคลากรให้เรียนรู้ เพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศในการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติและระดับสากล 
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. จัดท าระบบกลางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือบูรณาการงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง
ระดับชาติและระดับสากล 

๒. พัฒนาฐานข้อมูลระบบคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพ่ือการใช้ข้อมูลร่วมกันแบบ
บูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

๓. พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการท างานตามภารกิจ
หลักขององค์กร 

๔. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ 

 
ยุทธศาสตร์ การท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่ระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการ
งานภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน 
และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
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- ๖๗ - 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี ๑๑

ยุทธศาสตร์ ๑. การ
สร้างความเป็นธรรมใน
สังคม

ยุทธศาสตร์ ๒. การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ๓. ความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ความ
ม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน

ยุทธศาสตร์ ๔. การ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่
การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ๕. การ
สร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ ๖. การ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนป ิบัติราชการ ๔ ป  
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕  
ของกระทรวง ICT

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
ทันต่อเทคโนโลยี และมี
ความม่ันคงปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. 
ส่งเสริมและสนับสนุน
การน า ICT มาใช้ใน
การบริหารจัดการและ
บริการทุกภาคส่วน
อย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. 
ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรด้าน ICT 
รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนา เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม 
ICT ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. น า 
ICT มาใช้ในการบริหาร
จัดการและบูรณาการ
ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
และระบบเตือนภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพและทัน
ต่อเหตุการณ์

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙
ของส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนา
ระบบกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อด าเนินงาน
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ
รองรับสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนา
ฐานข้อมูลท่ีมีคุณภาพ และได้
มาตรฐานระดับสากล เพื่อ
เช่ือมโยงกับเครือข่ายการ
คุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนา
โครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
บริหารจัดการงานภายใน สคบ. 
อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และ
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาองค์
ความรู้  เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ประชาชน และเครือข่ายคุ้มครอง
ผู้บริโภค

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT
ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง

กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ 
ของประเทศไทย (ICT 2020)

ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการ
สื่อสารรูปแบบอ่ืนทีเ่ปน็ 
Broadband ให้มีความทันสมัย มี
การกระจาย อย่างทั่วถึง และมีความ
มั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับ
ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้

ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนา
ทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT 
ที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ ๓. การ
ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน า
รายได้เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจาก
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิด
การค้าเสรี และประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ ๔. การใช้ 
ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบรกิาร
ของภาครัฐที่สามารถให้บริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคสว่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ๕. การพัฒนา
และประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของภาคการผลิต ให้
สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้ใน
ระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร 
ภาคบริการ และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาค
บริการในโครงสร้างเศรษฐกิจ
โดยรวม

ยุทธศาสตร์ ๖. การพัฒนา
และประยุกต์ ICT เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการ
สาธารณะส าหรับประชาชนทกุกลุม่ 
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี 
ได้แก่ บริการด้านการศึกษา และ
บริการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์  . การพัฒนาและ

ประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร (ฉบับท่ี ๒  

ของประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ ๑. การ
พัฒนาก าลังคนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ
บุคคลทั่วไปให้มี
ความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และ
ใช้สารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่า
ทัน

ยุทธศาสตร์ ๒. การ
บริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ของประเทศ
อย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ๓. การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

ยุทธศาสตร์ ๔. 
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการสร้างธรร
มาภิบาลในการบรหิาร
และการบริการของ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ ๕. การ
ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและรายได้เข้า
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๖. การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน

ส านักงาน
คณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. 
การพัฒนากลไกงาน
คุ้มครองผู้บริโภคสู่
สากล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒. 
การบูรณาการงาน
คุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓. การ
ส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔. การ
บริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารของส านัก
นายกรัฐมนตรี ป  

พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑. 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารภาครัฐ 
คุ้มครองผู้บริโภคและ
บริการประชาชนอย่าง
มีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒. 
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการสร้าง
ธรรมภิบาลในการ
บริหารจัดการและ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของ นร.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓. 
พัฒนามาตรฐานข้อมูล
และระบบฐานข้อมูล
กลางเพื่อเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลในการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔. 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕. 
พัฒนาบุคลากรใหม้ี
สมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ๖๘ - 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑

ยุทธศาสตร์ ๑. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ยุทธศาสตร์ ๒. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ๓. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน

ยุทธศาสตร์ ๔. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ๕. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ ๖. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่
ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการงาน
ภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ
พัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ๖๙ - 

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020)

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย (ICT 2020)

ยุทธศาสตร์ ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการส่ือสารรูปแบบอื่นที่เปน็ 

Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจาย อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความต้องการของ

ภาคส่วนต่าง ๆ ได้

ยุทธศาสตร์ ๒. พัฒนาทุนมนุษยท์ี่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ

และรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ ๓. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและน ารายได้

เข้าประเทศ โดยใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ ๔. ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ๕. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสร้างความเข้มแขง็ของภาคการผลิต ให้สามารถพึ่งตนเองและแขง่ขันได้ใน

ระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้าง

เศรษฐกิจโดยรวม

ยุทธศาสตร์ ๖. พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความเสมอภาคของ

โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทกุกลุ่ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษา และบริการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์  . พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่
ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการงาน
ภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ
พัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ๗๐ - 

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ ๒  ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒  
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ ๑. การพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและ
รู้เท่าทัน

ยุทธศาสตร์ ๒. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ ๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและ
การบริการของภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ ๕. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ

ยุทธศาสตร์ ๖. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่
ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการงาน
ภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ
พัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ๗๑ - 

แผนป ิบัติราชการ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕ 
ของกระทรวง ICT

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ทันต่อเทคโนโลยี และมีความมั่นคง
ปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการน า ICT มาใช้ใน
การบริหารจัดการและบริการทุกภาคส่วนอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรด้าน ICT 
รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. น า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและ
บูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและระบบเตือนภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กับแผนป ิบัติราชการ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕  ของกระทรวง ICT

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่
ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการงาน
ภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ
พัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ๗๒ - 

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของส านักนายกรัฐมนตรี ป  พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส านักนายกรัฐมนตรี ป  พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาครัฐ คุ้มครองผู้บริโภค
และบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ
และปฏิบัติงานตามภารกิจของ นร.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล
กลางเพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่
ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการงาน
ภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ
พัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ๗๓ - 

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT
กับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนากลไกงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖- ๒๕๕๙

ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่
ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ 
และได้มาตรฐานระดับสากล เพ่ือเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการงาน
ภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และ
พัฒนาองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาบุคลากร ประชาชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๗๔ - 

แผนพัฒนาโดยจ าแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่ระดับสากล 
 
เป้าประสงค์ 

๑. สามารถสืบค้นข้อมูลของสินค้าและบริการ 
๒. สามารถสืบค้นข้อมูลของผู้ประกอบการ 
๓. มีการจัดการข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็นกระบวนการ และสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
๔. สามารถตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๕. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า/บริการ ผู้ประกอบการ และตรวจสอบติดตามเรื่องราวร้อง

ทุกข์ได ้
๖. ระบบต่างๆ สามารถรองรับการท างานได้อย่างน้อย ๒ ภาษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ

เชื่อมโยงข้อมูลในระดับสากล 
 
แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการจัดท าระบบข้อมูลกลางของสินค้าและบริการ 
๒. โครงการจัดท าระบบข้อมูลของผู้ประกอบการ 
๓. โครงการจัดท าระบบข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๔. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

๑. จ านวนข้อมูลของสินค้าและบริการ (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
๒. จ านวนข้อมูลของผู้ประกอบการ (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
๓. จ านวนช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๔. ค่าความพึงพอใจระบบคุ้มครองผู้บริโภค 
๕. ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 
ค่าเป้าหมาย ป  ๒๕๕  ป  ๒๕๕  ป  ๒๕๕๙ ป  ๒๕๖๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนอย่างน้อย 

๓๐% 
จ านวนอย่างน้อย 

๓๐% 
จ านวนอย่างน้อย 

๒๐% 
จ านวนอย่างน้อย 

๒๐% 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนอย่างน้อย 

๓๐% 
จ านวนอย่างน้อย 

๓๐% 
จ านวนอย่างน้อย 

๒๐% 
จ านวนอย่างน้อย 

๒๐% 
ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนอย่างน้อย ๑ 

ช่องทาง 
จ านวนอย่างน้อย ๑ 

ช่องทาง 
จ านวนอย่างน้อย ๑ 

ช่องทาง 
จ านวนอย่างน้อย ๑ 

ช่องทาง 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมากท่ีสุด ระดับดีมากท่ีสุด 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมากท่ีสุด ระดับดีมากท่ีสุด 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๗๕ - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐ และประชาชน 
 
เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สคบ. โดยมีระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๒. มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารที่เป็นมาตรฐาน 
๓. มีระบบบริหารจัดการแจ้งเตือน (Alert System) 
๔. มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๕. เป็นศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศมาที่ MOC และ PMOC 
๖. หน่วยงานราชการ องค์กร และภาคเอกชน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง สคบ . ได้โดยผ่าน

ทาง Web Service, statXML หรือ Text File เป็นต้น 
๗. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือนได้ 
๘. รองรับการท างานได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

 
แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการจัดท าระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๒. โครงการจัดท าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสาร 
๓. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

๑. จ านวนหน่วยงานราชการ องค์กร หรือภาคเอกชน ในระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ตามแผน ที่
ทาง สคบ. ก าหนด) 

๒. จ านวนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กร และ
ภาคเอกชน (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 

๓. มีระบบบริหารจัดการแจ้งเตือน (Alert System) 
๔. ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๕. ค่าความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ 

 
ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ป  ๒๕๕  ป  ๒๕๕  ป  ๒๕๕๙ ป  ๒๕๖๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๓๐% 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๔๐% 
จ านวนที่เหลือ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนใน

แต่ละปี 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนร้อย 

๒๐ – ๓๐ 
จ านวนร้อย 
๔๐ – ๖๐ 

จ านวนที่เหลือ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนใน
แต่ละปี 

ตัวชี้วัดที่ ๓ ๑ - - - 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมากท่ีสุด ระดับดีมากท่ีสุด 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมากท่ีสุด ระดับดีมากท่ีสุด 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๗๖ - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบริหารจัดการงาน
ภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล ม่ันคง และปลอดภัย 
 
เป้าประสงค์ 

๑. มีการบริหารข้อมูลกลางในส านักงานที่เป็นข้อมูลหลัก น่าเชื่อถือ และสามารถน าไปอ้างอิงได้ 
๒. มีระบบ Hardware, ระบบจัดเก็บข้อมูล, Network และ Security ที่เพียงพอ มั่นคงและปลอดภัย 
๓. ลดความเสียหายที่เกิดจากการโจมตีผ่านระบบเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกองค์กร 
๔. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR Site) ต่างๆ 
๕. มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๖. การท างานพ้ืนฐานด้าน IT ภายใน สคบ. มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพ 
๗. การท างานด้านระบบงานต่าง ๆ ท าได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยผ่านทาง Web ท่า 

(Web Portal) ภายใน Intranet ขององค์กร 
๘. มีแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
แผนงาน/โครงการ 

๑. โครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในส านักงาน 
๒. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๓. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย 
๔. โครงการระบบส ารองข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR Site) 
๕. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๖. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 

๑. จ านวนระบบงานในโครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในส านักงาน 
๒. จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และจ านวนระบบจัดเก็บข้อมูล 
๓. ค่าความพึงพอใจในเสถียรภาพของระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย 
๔. จ านวนระบบในการส ารองข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR Site) 
๕. ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๖. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ป  ๒๕๕  ป  ๒๕๕  ป  ๒๕๕๙ ป  ๒๕๖๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ๕ ระบบ ๕ ระบบ จ านวนที่เหลือ จ านวนที่เพิ่มขึ้นในแตล่ะป ี
ตัวชี้วัดที่ ๒ เครื่องคอมฯ ๕๐, 

อุปกรณ์ต่อพ่วง ๕๐ 
เครื่องคอมฯ ๕๐, 

อุปกรณ์ต่อพ่วง ๕๐ 
เครื่องคอมฯ ๕๐, 

อุปกรณ์ต่อพ่วง ๕๐ 
เครื่องคอมฯ ๕๐, อุปกรณ์

ต่อพ่วง ๕๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมากทีสุ่ด ระดับดีมากทีสุ่ด 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ๕ ระบบ ๕ ระบบ จ านวนที่เหลือ จ านวนที่เพิ่มขึ้นในแตล่ะป ี
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมากทีสุ่ด ระดับดีมากทีสุ่ด 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๗๗ - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาบุคลากร ประชาชน และ
เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 
 
เป้าประสงค์ 

๑. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเครือข่ายและองค์กรร่วมการงานอื่น 
๒. บุคลากรมีทักษะในการเรียนรู้ ทั้งระบบ IT พ้ืนฐานและระบบโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งานในองค์กร 
๓. มีองค์ความรู้หรือหลักสูตร เพ่ือศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่ และวัดผล 
๔. สามารถศึกษาเรียนรู้ และวัดผลได้ด้วยตนเอง 
๕. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้หรือหลักสูตร และสามารถน าไปใช้

งานได้จริง 
๖. มีระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
แผนงาน/โครงการ 

โครงการบริหารงานเครือข่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 
 

ตัวช้ีวัดแผนงาน/โครงการ 
๑. จ านวนระบบงานในโครงการบริหารงานเครือข่ายเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 
๒. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการวัดผล การมีทักษะในการเรียนรู้ ทั้งระบบ IT พ้ืนฐานและระบบ

โปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งานในองค์กร (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
๓. จ านวนองค์ความรู้หรือหลักสูตร ที่ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
๔. จ านวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีลงทะเบียน (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
๕. ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ค่าเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ป  ๒๕๕  ป  ๒๕๕  ป  ๒๕๕๙ ป  ๒๕๖๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ๑ ระบบ ๑ ระบบ ๒ ระบบ ๒ ระบบ 
ตัวชี้วัดที่ ๒ จ านวนอย่างน้อย 

๓๐% 
จ านวนอย่างน้อย 

%๔๐% 
จ านวนอย่างน้อย 

๓๐% 
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

ตัวชี้วัดที่ ๓ จ านวนอย่างน้อย 
๒๐% 

จ านวนอย่างน้อย 
%๔๐% 

จ านวนอย่างน้อย 
๔๐% 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

ตัวชี้วัดที่ ๔ จ านวนอย่างน้อย 
๒๐% 

จ านวนอย่างน้อย 
%๔๐% 

จ านวนอย่างน้อย 
๔๐% 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมากท่ีสุด ระดับดีมากท่ีสุด 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของโครงการต่างๆกับแผนแม่บท ICT ของ สคล และของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) 
 

แผน ICT ของ สคบ. แผน ICT ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ ICT สคบ. เป้าประสงค์ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ ICT 
ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ
พัฒนาระบบกลางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อ
ด าเนินงานด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค และ
รองรับสู่ระดับสากล 

๑. สามารถสืบค้นข้อมูลของ
สินค้าและบริการ 
๒. สามารถสืบค้นข้อมูลของ
ผู้ประกอบการ 
๓. มีการจัดการข้อมูลรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่เป็น
กระบวนการ และสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
๔. สามารถตรวจสอบติดตาม 
และรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร 
๕. ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลสินค้า/บริการ 
ผู้ประกอบการ และตรวจสอบ
ติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ได้ 
๖. ระบบต่างๆ สามารถ
รองรับการท างานได้อย่างน้อย 
๒ ภาษา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การเชื่อมโยงข้อมูล
ในระดับสากล 

๑. โครงการจัดท าระบบข้อมูล
กลางของสินค้าและบริการ 
๒. โครงการจัดท าระบบข้อมูล
ของผู้ประกอบการ 
๓. โครงการจัดท าระบบข้อมูล
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
๔. โครงการจัดท าระบบ
ตรวจสอบติดตาม และ
รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ ๑ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่
เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
หรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนที่
เป็น Broadband ให้มีความ
ทันสมัย มีการกระจาย 
อย่างทั่วถึง และมีความ
มั่นคงปลอดภัย สามารถ
รองรับความต้องการของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 
 
ยุทธศาสตร์ ๓ ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และน ารายได้เข้าประเทศ 
โดยใช้โอกาสจากการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิด
การค้าเสรี และประชาคม
อาเซียน 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๗๙ - 

แผน ICT ของ สคบ. แผน ICT ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ ICT สคบ. เป้าประสงค์ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ ICT 
ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาฐานข้อมูลที่มี
คุณภาพ และได้
มาตรฐานระดับสากล 
เพ่ือเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท้ังภาครัฐ และ
ประชาชน 

๑. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ สคบ. โดย
มีระบบเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
๒. มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
และติดต่อสื่อสารที่เป็น
มาตรฐาน 
๓. มีระบบบริหารจัดการแจ้ง
เตือน (Alert System) 
๔. มีระบบตรวจสอบติดตาม 
และรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร 
๕. เป็นศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(DOC) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศมาท่ี MOC และ 
PMOC 
๖. หน่วยงานราชการ องค์กร 
และภาคเอกชน สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง 
สคบ. ได้โดยผ่านทาง Web 
Service, statXML หรือ 
Text File เป็นต้น 
๗. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการแจ้ง
เตือนได้ 
๘. รองรับการท างานได้อย่าง
น้อย ๒ ภาษา 

๑. โครงการจัดท าระบบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
๒. โครงการจัดท าระบบ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ติดต่อสื่อสาร 
๓. โครงการจัดท าระบบ
ตรวจสอบติดตาม และ
รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ยุทธศาสตร์ ๒ พัฒนาทุน
มนุษย์ที่มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์และใช้
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT 
ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 
 
ยุทธศาสตร์ ๔ ใช้ ICT เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมการบริการ
ของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชนและ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคง
ปลอดภัย และมีธรรมาภิ
บาล 
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แผน ICT ของ สคบ. แผน ICT ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ ICT สคบ. เป้าประสงค์ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ ICT 
ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนาโครงสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือ
บริหารจัดการงานภายใน 
สคบ. อย่างมีธรรมาภิ
บาล มั่นคง และ
ปลอดภัย 

๑. มีการบริหารข้อมูลกลางใน
ส านักงานที่เป็นข้อมูลหลัก 
น่าเชื่อถือ และสามารถน าไป
อ้างอิงได้ 
๒. มีระบบ Hardware, ระบบ
จัดเก็บข้อมูล, Network และ 
Security ที่เพียงพอ มั่นคง
และปลอดภัย 
๓. ลดความเสียหายที่เกิดจาก
การโจมตีผ่านระบบเครือข่าย
ทั้งภายใน และภายนอก
องค์กร 
๔. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ (DR Site) ต่างๆ 
๕. มีระบบตรวจสอบติดตาม 
และรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร 
๖. การท างานพ้ืนฐานด้าน IT 
ภายใน สคบ. มีเสถียรภาพ 
และประสิทธิภาพ 
๗. การท างานด้านระบบงาน
ต่าง ๆ ท าได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย โดย
ผ่านทาง Web ท่า (Web 
Portal) ภายใน Intranet 
ขององค์กร 
๘. มีแผนงานบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. โครงการระบบบริหาร
ข้อมูลกลางในส านักงาน 
๒. โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 
๓. โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่าย และระบบรักษา
ความปลอดภัย 
๔. โครงการระบบส ารอง
ข้อมูล และระบบป้องกัน
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR 
Site) 
๕. โครงการจัดท าระบบ
ตรวจสอบติดตาม และ
รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
๖. โครงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ ๔ ใช้ ICT เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมการบริการ
ของภาครัฐที่สามารถ
ให้บริการประชาชนและ
ธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความม่ันคง
ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 
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แผน ICT ของ สคบ. แผน ICT ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ ICT สคบ. เป้าประสงค์ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ ICT 
ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
และพัฒนาองค์ความรู้  
เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ประชาชน และเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 

๑. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ให้กับเครือข่ายและองค์กร
ร่วมการงานอื่น 
๒. บุคลากรมีทักษะในการ
เรียนรู้ ทั้งระบบ IT พ้ืนฐาน
และระบบโปรแกรมประยุกต์
ที่ใช้งานในองค์กร 
๓. มีองค์ความรู้หรือหลักสูตร 
เพ่ือศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่ 
และวัดผล 
๔. สามารถศึกษาเรียนรู้ และ
วัดผลได้ด้วยตนเอง 
๕. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
มีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์
ความรู้หรือหลักสูตร และ
สามารถน าไปใช้งานได้จริง 
๖. มีระบบตรวจสอบติดตาม 
และรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร 

โครงการบริหารงานเครือข่าย 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ ๖ พัฒนาและ
ประยุกต์ ICT เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสร้างความเสมอ
ภาคของโอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการ
สาธารณะส าหรับประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตอย่างมี 
สุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการ
ด้านการศึกษา และบริการ
สาธารณสุข 
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ข้อเสนอแนวทาง การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (แผนงาน/โครงการ  ในแต่ละป  

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้ใช้บริการ ควรให้มีการติดตามผลการด าเนินโครงการต่างๆ ตามแผน 
โดยตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วร่วมกันประเมินผล และ
ปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้จะต้องท างานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบ/โครงการ และกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้สามารถอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงานและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  ซึ่งอาจด าเนินการเพ่ือให้มีการแต่งตั้งที่
ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลืองานของคณะท างานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะท างานในส่วนต่าง ๆ 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
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การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จัดให้มีคณะท างาน ที่ท าหน้าที่ประสานงานร่วมกันกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในการเสนอแนะนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่อเลขาธิการฯ และ
รองเลขาธิการฯ เพ่ือให้กรอบการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานฯ มีความสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของส านักงานปลัดฯ และมีหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและสารสนเทศ ตลอดจน
ก ากับดูแลด้านเทคนิคและสารสนเทศ พร้อมทั้งรายงานผลให้เลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯ ทราบ โดยการ
ท างานของคณะท างานฯ จะเน้นหน้าที่ในฐานะเป็นผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบ และดูแลรักษาฐานข้อมูลที่
เกิดข้ึน และปฏิบัติการระบบให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ ผ่านกลุ่มท างานสองส่วนใหญ่ ๆ คือ ๑) กลุ่มบริหาร
โครงการและระบบฐานข้อมูล และ ๒) กลุ่มปฏิบัติการระบบงาน  

การบริหารและด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สัมฤทธิ์ผลนั้น จะต้องประกอบด้วยหน่วยบริหารจัดการ ได้แก่ คณะท างาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานงาน บริหารจัดการ ด าเนินงาน
และประสานงานในการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคทั้งหมด โดยใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีอยู่เดิมและ
ที่จะพัฒนาขึ้นใหม ่สามารถเชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายของคณะท างาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมีองค์ประกอบสาคัญ
ดังต่อไปนี้  

๑) การแต่งตั้งคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือท าหน้าที่จัดท าแผนและด าเนินการในขั้น
ปฏิบัติการเชิงบูรณาการ ก าหนดมาตรการและขั้นตอนในการควบคุม และบริหารงานในแต่ละโครงการและ
ระบบงานของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๒) การก าหนดมาตรการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานการพัฒนาระบบงานเพ่ือก าหนดกลุ่มผู้ใช้
ข้อมูล ความต้องการใช้ ประเภทข้อมูล มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้อง การ
ประมวลผล การจัดท ารายงาน การท าระบบสารองข้อมูล การปรับปรุงข้อมูล และมาตรฐานในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลและมาตรฐานทางเทคนิคในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพ่ือให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๓) มีการส ารวจ วิเคราะห์ พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพ่ือขจัดข้อมูลที่ซ้าซ้อน ผิดพลาด 
ล้าสมัย รวมถึงความต้องการในการพัฒนาข้อมูลเพ่ิมเติม ให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วนตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน เพ่ือสนองประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ 
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพ่ือการนาเข้า จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลาง การ
ประมวลผลกลาง และการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งองค์กร รวมถึงการเชื่อมโยงเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก  

๔) การประสานงาน และควบคุมการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ได้แก่การแต่งตั้งที่ปรึกษา การก าหนด
รายละเอียด TOR การคัดเลือก การท าแผนพัฒนา การควบคุมระหว่างการพัฒนา และการตรวจรับงานแต่ละ
ขั้นตอน ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคณะทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานฯ  
และมีการหารือประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานปลัดฯ เพ่ือให้การ



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๘๔ - 

เชื่อมโยงระบบงานของส านักงานฯ และส านักงานปลัดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (นอกเหนือจาก
คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และตรวจรับงานที่ทาหน้าที่โดยปกติอยู่แล้ว)  

๕) การจัดการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบงาน พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการงานด้านดังกล่าวในส านักงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๖) ประเมินผล และปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้จะต้องท างานร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบ/
โครงการ และกลุ่มตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ให้
สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  

๗) ด าเนินการเพ่ือให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลืองานของคณะท างานฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะท างานในส่วนต่าง ๆ  
 



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ป ี๒๕๕๐

แผนงานที ่๑
๑.๑ โครงการจดัท าฐานข้อมูลต้ังต้นระบบข้อมูลส าคัญของส านักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจ านวน ๒ ระบบ
๗๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ สัญญาเลขที ่๒๗/๒๕๕๐ ลงวันที ่๒๗ ก.ค. 

๒๕๕๐ โดยบริษทั ทเีอสไอท ีจ ากัด

(๑) ระบบการด าเนินคดีแทนผู้บริโภค
(๒) ระบบทะเบยีนผู้ประกอบการขายตรงและตลาดแบบตรง

๑.๒ โครงการศึกษาและพฒันาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเข้าสู่ระบบ
คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบด็เสร็จ

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ สัญญาเลขที ่๓๒/๒๕๕๐ ลงวันที ่๒๕ ก.ย. 
๒๕๕๐ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๖.๑ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การวิเคราะหข์้อมูล ๓,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ P ๓,๔๔๘,๕๐๐.๐๐ สัญญาเลขที ่๑๘/๒๕๕๐ ลงวันที ่๒๗ ม.ิย. 
๒๕๕๐ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนงานที ่๓
ด าเนินการจดัเตรียมส่วนเชื่อมต่อ Web Service กับระบบของ
หน่วยงานภาครัฐอื่น (ถ้าม)ี

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

เตรียมความพร้อมของฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ภายในศูนยส์ารสนเทศฯ เพือ่รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายทีเ่ปน็สาธารณูปโภคพืน้ฐานตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่าย GIN และ
ระบบ Back Office กลางภาครัฐ

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที ่๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๐

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินทีใ่ช้ไปจริง หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที ่๒ ใช้ ICT ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนใหเ้ปน็ผู้บริโภคทีเ่ข้มแข็งโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหบ้ริการในการคุ้มครองสิทธผู้ิบริโภคอย่างต่อเน่ือง เปน็ธรรมและ
ตรวจสอบได้บรูณาการและพฒันาต่อยอดระบบสารสนเทศระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบด็เสร็จ เพือ่ลดภาระการน าเข้าข้อมูลและความซ้ าซ้อนในการลงทนุ

ยุทธศาสตร์ที ่๔ เพ่ิมมูลค่าทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารภายใน สคบ. ด้านบคุคลากร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ด้วยแผนพัฒนาต่อเน่ือง

- ๘๕ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ป ี๒๕๕๐

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที ่๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๐

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินทีใ่ช้ไปจริง หมายเหตุ

แผนงานที ่๔
๔.๑ โครงการจดัหาฮาร์ดแวร์พร้อมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๔,๕๖๕,๐๐๐.๐๐ สัญญาเลขที ่๔/๒๕๕๐ ลงวันที ่๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐

 โดยบริษทั นิปด้าคอมพวิเทค จ ากัด

๔.๓ การบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๑,๐๕๙,๓๐๐.๐๐ สัญญาเลขที ่๑๗/๒๕๕๐ ลงวันที ่๒๗ ม.ิย. 
๒๕๕๐ โดยบริษทั กสท. โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน)

๔.๔ มีเครือข่ายส ารอง (Internet Backup Line) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที ่๗ จา้งทีป่รึกษาเพือ่การบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๑,๑๙๗,๖๐๐.๐๐ สัญญาเลขที ่๑๕/๒๕๕๐ ลงวันที ่๒๓ พ.ค. 
๒๕๕๐ โดยบริษทั ซอฟต์แวร์ปาร์ค จ ากัด

(๑) ใหค้ าปรึกษาและปรับปรุงแผนแม่บทใหท้นัสมัยในแต่ละป ี(กรณีที่
มีการปรับเปล่ียน)

(๒) ด าเนินการติดตามการพฒันาโครงการด้าน ICT ของ สคบ. ให้
เปน็ไปตามมาตรฐานการด าเนินงานด้าน ICT และตามวัตถุประสงค์
ของโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บท ICT ของ สคบ. โดยภาพรวม

(๓) ออกแบบและจดัการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

วางแผนและเตรียมการทดแทนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบคุคล ระบบคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ทีล้่าสมัย ตลอดจนเคร่ืองแม่ข่ายทีไ่ม่รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยเทคโนโลยเีว็บเซอร์วิส

- ๘๖ -



๑ โครงการจา้งเหมาบริการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๗๔๗,๙๓๐.๐๐
๒ โครงการจา้งติดต้ังและปรับปรุงระบบสารสนเทศใหก้ับ สคบ. ๑๑๔,๔๙๐.๐๐

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๕๐ โดยบริษทั ซีเอส ล๊อกซอินโฟ จ ากัด (มหาชน)
สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐ โดยหา้งหุ้นส่วนจ ากัด เค แมคแคนนิคัลไลนส์

โครงการที่ไม่ได้อยูใ่นแผนแม่บทของป ี๒๕๕๐ แต่ได้รับงบมาด าเนินการ

- ๘๗ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๑

๑.๓ โครงการบูรณาการและพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) บูรณาการระบบกบัระบบฐานขอ้มูลด าเนินคดีแทนผู้บริโภค และระบบทะเบียน
ผู้ประกอบการขายตรงและตลาดแบบตรง

(๒) บริการให้ผู้ร้องเรียนตรวจสอบสถานภาพการร้องเรียนรายบุคคล
(๓) บริการให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบประวัติการถกูร้องเรียนรายสินค้าและราย
ผู้ประกอบการได้

แผนงานที่ ๖
๖.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที่ ๓ เตรียมความพร้อมของฮาร์ดแวร์และอปุกรณ์ภายในศูนยส์ารสนเทศฯ เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงเครือขา่ยที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ เช่น 
เครือขา่ย GIN และ ระบบ Back Office กลางภาครัฐ

ด าเนินการจดัเตรียมส่วนเชื่อมต่อ Web Service กบัระบบของหน่วยงานภาครัฐอื่น (ถา้มี) ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที่ ๔
๔.๓ การบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ย ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๑,๑๙๐,๐๐๐.๐๐ สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ ธ.ค. 

๒๕๕๐ โดยบริษัท ไอที สแควร์ จ ากดั

๔.๔ มีเครือขา่ยส ารอง (Internet Backup Line) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ ICT ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้เป็นผู้บริโภคที่เข้มแข็งโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอยา่งต่อเน่ือง เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ยทุธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภายใน สคบ. ด้านบุคคลากร อุปกรณค์อมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ด้วยแผนพัฒนาต่อเน่ือง

บูรณาการรายงานขอ้มูลเชิงวิเคราะห์แบบหลายมิติโดยใช้ซอฟต์แวร์เคร่ืองมือ Business Intelligent (BI Tool) ส าหรับสนับสนุนงานวิเคราะห์และการเสนอแนะนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑

วางแผนและเตรียมการทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ที่ล้าสมัย ตลอดจนเคร่ืองแม่ขา่ยที่ไม่รองรับการเชื่อมโยงระบบด้วยเทคโนโลยเีว็บเซอร์วิส

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง

- ๘๘ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๑
หมายเหตุ

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง

แผนงานที่ ๗ จา้งที่ปรึกษาด าเนินการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารระบบเครือขา่ยภายใน
และการรักษาความปลอดภัยของระบบส่ือสารคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

จา้งที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ให้ค าปรึกษาและปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัยในแต่ละปี (กรณีที่มีการปรับเปล่ียน)

(๒) ด าเนินการติดตามการพัฒนาโครงการด้าน ICT ของ สคบ. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การด าเนินงานด้าน ICT และตามวัตถปุระสงค์ของโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บท ICT 
ของ สคบ. โดยภาพรวม

(๓) ออกแบบและจดัการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

- ๘๙ -



๑ โครงการจ้างเหมาบริการเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต ๑,๒๔๖,๕๕๐.๐๐
๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาบ ารุงรักษาระบบงานสารสนเทศของ สคบ. ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๓ โครงการจ้างจ าท าระบบเชื่อมโยงการให้บริการศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์ ๑,๕๒๐,๘๙๘.๐๐

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๕๑ ลงวนัที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๐ โดยบริษัท ซอฟต์แวร์ปาร์ค จ ากัด
สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๕๑ ลงวนัที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๑ โดยบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) - ระยะที่ ๑

โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทของป ี๒๕๕๑ แต่ได้รบังบมาด าเนินการ
เลขที่สัญญาไม่ได้ระบุ โดยบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากัด

- ๙๐ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๒

(๑) ขอ้มูลด้านกฎหมาย เชน่ กฏหมาย ร่างกฎหมายระเบียบ ประกาศ 
เป็นต้น

(๒) ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เชน่ ภาพ เสียง แผ่นพบั ใบปลิว ขา่ว
(๓) ส่ือของห้องสมุด
(๔) ส่ือวิชาการ เชน่ งานวิจยั
(๕) หลักสูตรพื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
(๖) ส่ือที่ใชใ้นการอบรมสัมมนา

๑.๑ โครงการพฒันาระบบศูนยส่ื์อความรู้และมัลติมีเดีย ของ สคบ . ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- จดัเกบ็และน าเขา้ส่ือประชาสัมพนัธ์
- ออกแบบและพฒันาระบบจดัเกบ็ส่ือประชาสัมพนัธ์ ประเภท ภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว

- ออกแบบและพฒันาระบบเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ์ ประเภท ภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว ผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ต (เชือ่มโยงกบัเว็บไซต์
ของ สคบ.)

๑.๒ โครงการบูรณาการส่ือและองค์ความรู้ด้านกฏหมายของ สคบ. ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- ศึกษาจดัท าหมวดหมู่ขอ้มูลด้านกฎหมายของ สคบ.
- จดัท าขอ้มูลด้านกฏหมายให้อยูบ่นระบบศูนยส่ื์อความรู้และมัลติมีเดีย
 ของ สคบ.

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใชไ้ปจริง หมายเหตุ

ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การใช้ ICT บรูณาการสื่อความรู้โดยการจัดเก็บรวบรวม เผยแพร่ และสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภายในส านักงาน

- ๙๑ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๒

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใชไ้ปจริง หมายเหตุ

แผนงานที่ ๒
๒.๑ โครงการศึกษามาตรฐานเพื่อพฒันาหมวดหมู่ขอ้มูลและจดัท าระบบ

ค้นหาสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ .
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บูรณาการรายงานสารสนเทศจากระบบอืน่ๆ ให้สามารถแสดงผลผ่านการค้นหา และจดัท าหมวดหมู่ของขอ้มูลเป็นไดเร็กทอร่ีขอ้มูลเพื่อใชส้ารสนเทศร่วมกนัได้

- ๙๒ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๒

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใชไ้ปจริง หมายเหตุ

๒.๒ โครงการพฒันา Portal Web และเคร่ืองมือสืบค้นขอ้มูลเพื่อให้บริการ
และสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์
(๒) ปรับปรุงระบบ Web Administration
(๓) พฒันาส่วนแสดงผลเชือ่มโยงกบัระบบสารสนเทศ สคบ . เพื่อการ
ให้บริการประชาชนโดยการเชือ่มโยงบริการขอ้มูลจากระบบ

- ศูนยส่ื์อ สคบ.
- ระบบ KMS
- ระบบบริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ
- ระบบขอ้มูลกฏหมาย

แผนงานที่ ๓
• ระบบจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management System : 
KMS)

• ระบบห้องสมุด (e-Library)
• ระบบส่ือการเรียนการสอน (e-Learning)

๓.๒ ระบบจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management System:KMS)
 และระบบส่ือการเรียนการสอน (e-Learning)

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

การบูรณาการและพฒันาต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยพฒันาและบูรณาการไดเร็กทอร่ีของระบบดังนี้

ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ใช้ ICT ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้เปน็ผู้บริโภคที่เข้มแข็งโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอยา่งต่อเน่ือง เปน็ธรรม
และตรวจสอบได้

- ๙๓ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๒

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใชไ้ปจริง หมายเหตุ

๑.๓ โครงการบูรณาการและพฒันาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) บูรณาการระบบกบัระบบฐานขอ้มูลด าเนินคดีแทนผู้บริโภค และ
ระบบทะเบียนผู้ประกอบการขายตรงและตลาดแบบตรง

(๒) บริการให้ผู้ร้องเรียนตรวจสอบสถานภาพการร้องเรียนรายบุคคล
(๓) บริการให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบประวัติการถกูร้องเรียนราย
สินค้าและรายผู้ประกอบการได้

- ๙๔ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๒

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใชไ้ปจริง หมายเหตุ

๑.๔ โครงการน าเขา้ขอ้มูลการร้องเรียนเพื่อสนุนการจดัท าสถติิและการ
วิเคราะห์เชงิลึก (ด าเนินการปีละ ๒-๓ ชว่งปี)

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ขอ้มูลเร่ืองร้องเรียน
(๒) ขอ้มูลสรุปสถานภาพการร้องเรียน

แผนงานที่ ๓
๓.๑ การพฒันาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ

ในส่วนของการติดตามสถานภาพภายในกองและฝ่ายต่าง ๆ ได้
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ระบบการท างานที่เกีย่วขอ้งกบัการรับเร่ืองร้องเรียนภายในแต่ละ
กอง

(๒) บริการให้เจา้หน้าที่แต่ละกองและฝ่าย (ตามสิทธิ์) ตรวจสอบ
สถานภาพการร้องเรียนรายบุคคล

(๓) บริการให้เจา้หน้าที่แต่ละกองและฝ่าย(ตามสิทธิ์) สามารถ
ตรวจสอบประวัติการร้องเรียนรายสินค้าและรายผู้ประกอบการได้

(๔) ฝึกอบรมและชว่ยเหลือเจา้หน้าที่ในการน าเขา้ขอ้มูล
แผนงานที่ ๖

๖.๑ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที่ ๑
ยทุธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมมูลค่าทรัพยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารภายใน สคบ. ด้านบคุคลากร อุปกรณค์อมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ด้วยแผนพัฒนาต่อเน่ือง
การบูรณาการและพฒันาต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภายในส านักงาน โดยศึกษา พฒันา เชือ่มต่อ ขยายผลการท างานของระบบ BackOffice ที่มีอยู่

พฒันาต่อยอดระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จให้สามารถติดตามสถานภาพภายในกองและฝ่ายต่าง ๆ ได้

บูรณาการรายงานขอ้มูลเชงิวิเคราะห์แบบหลายมิติโดยใชซ้อฟต์แวร์เคร่ืองมือ Business Intelligent (BI Tool) ส าหรับสนับสนุนงานวิเคราะห์และการเสนอแนะนโยบายด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค

- ๙๕ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๒

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใชไ้ปจริง หมายเหตุ

๑.๔ ศึกษาและเชือ่มโยงระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์กบัระบบของ
ศูนยบ์ริการเบ็ดเสร็จ (เฉพาะเร่ืองร้องทุกข)์ โดยเทคโนโลยใีช ้Web 
Sevice

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- ๙๖ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๒

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใชไ้ปจริง หมายเหตุ

แผนงานที่ ๓ เตรียมความพร้อมของฮาร์ดแวร์และอปุกรณ์ภายในศูนยส์ารสนเทศฯ 
เพื่อรองรับการเชือ่มโยงเครือขา่ยที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานตาม
นโยบายรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ เชน่ เครือขา่ย GIN และ ระบบ Back 
Office กลางภาครัฐ

ด าเนินการจดัเตรียมส่วนเชือ่มต่อ Web Service กบัระบบของ
หน่วยงานภาครัฐอืน่ (ถา้มี)

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที่ ๔ วางแผนและเตรียมการทดแทนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล ระบบ
คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ที่ล้าสมัย ตลอดจนเคร่ืองแม่ขา่ยที่ไม่รองรับ
การเชือ่มโยงระบบด้วยเทคโนโลยเีว็บเซอร์วิส

๔.๒ โครงการปรับปรุงระบบการใชง้านทดแทนและส ารองขอ้มูลในระบบ
คอมพวิเตอร์รายปี

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔.๓ การบ ารุงรักษาระบบเครือขา่ย ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ ธ.ค. 
๒๕๕๑ โดยบริษัท ไอที สแควร์ จ ากดั

๔.๔ มีเครือขา่ยส ารอง (Internet Backup Line) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที่ ๗ จา้งที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ให้ค าปรึกษาและปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัยในแต่ละปี (กรณีที่
มีการปรับเปล่ียน)

- ๙๗ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๒

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร์ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๒

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใชไ้ปจริง หมายเหตุ

(๒) ด าเนินการติดตามการพฒันาโครงการด้าน ICT ของ สคบ. ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานด้าน ICT และตามวัตถปุระสงค์
ของโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บท ICT ของ สคบ. โดยภาพรวม

(๓) ออกแบบและจดัการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

- ๙๘ -



๑ โครงการจา้งเหมาบริการเช่าสัญญาอนิเทอร์เน็ต ๖๔๓,๒๗๘.๖๕
๒ โครงการจา้งบ ารุงรักษาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๓ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการให้บริการศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข์ ๓,๘๒๘,๘๘๘.๐๐
๔ โครงการจดัหาอปุกรณ์จดัเกบ็บันทึกขอ้มูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Traffic

 Data)
๑,๘๘๒,๑๓๐.๐๐

๕ โครงการจดัหาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์แม่ขา่ย ๑,๗๔๔,๙๕๖.๐๐

๖ โครงการพัฒนาระบบส่ือสารขอ้มูลเพื่อการทดสอบสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๗ การจา้งขนยา้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ ๓๙๕,๐๐๐.๐๐
๘ จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ Flash Drive ๗๙,๑๘๐.๐๐

สัญญาเลขที่ ๔๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๒ โดยส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.)

สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๒ โดยส านักบริการเทคโนโลยสีารสนเทศภาครัฐ 
(สบทร.)

สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๕๒ ไม่ได้ระบุวันที่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี - ระยะที่ ๑
สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๒ โดยบริษัท ไอที สแควร์ จ ากดั
โดยบริษัท นิวเทคโนโลย ีอนิฟอร์เมชั่น จ ากดั

โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทของปี ๒๕๕๒ แต่ได้รับงบมาด าเนินการ
สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๑ โดยบริษัท ทีโอที จ ากดั
สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๑ โดยบริษัท ซอฟต์แวร์ ปาร์ค จ ากดั
สัญญาเลขที่ ๔๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๒ โดยบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) - ระยะที่ ๒

- ๙๙ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๓

(๑) ข้อมูลด้านกฎหมาย เช่น กฏหมาย ร่างกฎหมายระเบียบ ประกาศ 
เป็นต้น

(๒) ส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ ์เช่น ภาพ เสียง แผ่นพบั ใบปลิว ข่าว
(๓) ส่ือของห้องสมุด
(๔) ส่ือวชิาการ เช่น งานวจิัย
(๕) หลักสูตรพื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
(๖) ส่ือที่ใช้ในการอบรมสัมมนา

๑.๑ โครงการพฒันาระบบศูนย์ส่ือความรู้และมัลติมีเดียของ สคบ. ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- จัดเกบ็และน าเข้าส่ือประชาสัมพนัธ์
- ออกแบบและพฒันาระบบจัดเกบ็ส่ือประชาสัมพนัธ ์ประเภท ภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว

- ออกแบบและพฒันาระบบเผยแพร่ส่ือประชาสัมพนัธ ์ประเภท ภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว ผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ต (เชือ่มโยงกบั
เวบ็ไซต์ของ สคบ.)

๑.๒ โครงการบูรณาการส่ือและองค์ความรู้ด้านกฏหมายของ สคบ. ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- ศึกษาจัดท าหมวดหมู่ข้อมูลด้านกฎหมายของ สคบ.
- จัดท าข้อมูลด้านกฏหมายให้อยูบ่นระบบศูนย์ส่ือความรู้และ
มัลติมีเดีย ของ สคบ.

สรปุการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร ์ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๓

แผนงาน ยุทธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ การใช้ ICT บรูณาการสือ่ความรู้โดยการจดัเก็บรวบรวม เผยแพร ่และสนับสนุนการเข้าถึงองค์ความรู้ดา้นการคุ้มครองผู้บรโิภคภายในส านักงาน

- ๑๐๐ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๓

สรปุการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร ์ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๓

แผนงาน ยุทธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง หมายเหตุ

แผนงานที่ ๒
๒.๒ โครงการพฒันา Portal Web และเคร่ืองมือสืบค้นข้อมูลเพื่อ

ให้บริการและสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างเวบ็ไซต์
(๒) ปรับปรุงระบบ Web Administration
(๓) พฒันาส่วนแสดงผลเชือ่มโยงกบัระบบสารสนเทศ สคบ. เพื่อการ
ให้บริการประชาชนโดยการเชือ่มโยงบริการข้อมูลจากระบบ

- ศูนย์ส่ือ สคบ.
- ระบบ KMS
- ระบบบริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ
- ระบบข้อมูลกฏหมาย

แผนงานที่ ๓
• ระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management 
System:KMS)

• ระบบห้องสมุด (e-Library)
• ระบบส่ือการเรียนการสอน (e-Learning)

๓.๑ ระบบห้องสมุดอเิล็กทรอนิกส์ (e-Library) ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓.๒ ระบบจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management System:KMS)
 และระบบส่ือการเรียนการสอน (e-Learning)

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บูรณาการรายงานสารสนเทศจากระบบอืน่ๆ ให้สามารถแสดงผลผ่านการค้นหา และจัดท าหมวดหมู่ของข้อมูลเป็นไดเร็กทอร่ีข้อมูลเพื่อใช้สารสนเทศร่วมกนัได้

การบูรณาการและพฒันาต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยพฒันาและบูรณาการไดเร็กทอร่ีของระบบดังนี้

- ๑๐๑ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๓

สรปุการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร ์ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๓

แผนงาน ยุทธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง หมายเหตุ

๑.๓ โครงการบูรณาการและพฒันาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) บูรณาการระบบกบัระบบฐานข้อมูลด าเนินคดีแทนผู้บริโภค และ
ระบบทะเบียนผู้ประกอบการขายตรงและตลาดแบบตรง

(๒) บริการให้ผู้ร้องเรียนตรวจสอบสถานภาพการร้องเรียนรายบุคคล
(๓) บริการให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบประวติัการถูกร้องเรียนราย
สินค้าและรายผู้ประกอบการได้

๑.๔ โครงการน าเข้าข้อมูลการร้องเรียนเพื่อสนุนการจัดท าสถิติและการ
วเิคราะห์เชิงลึก (ด าเนินการปีละ ๒ - ๓ ช่วงปี)

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ข้อมูลเร่ืองร้องเรียน
(๒) ข้อมูลสรุปสถานภาพการร้องเรียน

แผนงานที่ ๓
๓.๑ การพฒันาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ

ในส่วนของการติดตามสถานภาพภายในกองและฝ่ายต่าง ๆ ได้
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ระบบการท างานที่เกีย่วข้องกบัการรับเร่ืองร้องเรียนภายในแต่ละ
กอง

(๒) บริการให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองและฝ่าย (ตามสิทธิ)์ ตรวจสอบ
สถานภาพการร้องเรียนรายบุคคล

ยทุธศาสตรท์ี่ ๒ ใช้ ICT สง่เสรมิสนับสนุนประชาชนให้เปน็ผู้บรโิภคที่เข้มแข็งโดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บรกิารในการคุ้มครองสทิธิผู้บรโิภคอยา่งตอ่เน่ือง เปน็ธรรมและ
ตรวจสอบได้

พฒันาต่อยอดระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จให้สามารถติดตามสถานภาพภายในกองและฝ่ายต่าง ๆ ได้

- ๑๐๒ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๓

สรปุการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร ์ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๓

แผนงาน ยุทธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง หมายเหตุ

(๓) บริการให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองและฝ่าย(ตามสิทธิ)์ สามารถ
ตรวจสอบประวติัการร้องเรียนรายสินค้าและรายผู้ประกอบการได้

(๔) ฝึกอบรมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการน าเข้าข้อมูล

- ๑๐๓ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๓

สรปุการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร ์ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๓

แผนงาน ยุทธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง หมายเหตุ

แผนงานที่ ๖
๖.๑ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูล ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที่ ๑
๑.๑ โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ข้อมูลองค์กร
(๒) เชือ่มโยงข้อมูลกฏหมาย สิทธปิระโยชน์และการคุ้มครอง
(๓) ข้อมูลบริการที่เกีย่วข้องกบั สคบ.
(๔) ข้อมูลการรับและส่งต่อเร่ืองร้องเรียน

แผนงานที่ ๑
๑.๓ โครงการพฒันาต่อยอดฐานข้อมูลเพื่อเชือ่มโยงระบบบริหารบุคคล 

และประเมินผล
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) บริหารความเส่ียง
(๒) พฒันาระบบงานเพื่อการด าเนินงานธรุกจิและการตรวจสอบสาระ
ข้อมูลในด้าน

- วงจรโครงการ
- วงจรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

บูรณาการรายงานข้อมูลเชิงวเิคราะห์แบบหลายมิติโดยใช้ซอฟต์แวร์เคร่ืองมือ Business Intelligent (BI Tool) ส าหรับสนับสนุนงานวเิคราะห์และการเสนอแนะนโยบายด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ยทุธศาสตรท์ี่ ๓ ใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาเครอืข่ายการคุ้มครองผู้บรโิภคโดยการจดัท าข้อมูลสมาชิกบคุคลและองค์กรเครอืข่ายคุ้มครองผู้บรโิภค
พฒันาระบบข้อมูลเกีย่วกบัองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก ่องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ เครือข่าย
สถาบันการศึกษา และเครือข่ายองค์กรอืน่ ๆ เช่น สมาคม ชมรม ฯลฯ

ยทุธศาสตรท์ี่ ๔ เพ่ิมมูลค่าทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารภายใน สคบ. ดา้นบคุคลากร อุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วรด์ว้ยแผนพัฒนาตอ่เน่ือง
การบูรณาการและพฒันาต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภายในส านักงาน โดยศึกษา พฒันา เชือ่มต่อ ขยายผลการท างานของระบบ BackOffice ที่มีอยู่

- ๑๐๔ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๓

สรปุการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร ์ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๓

แผนงาน ยุทธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง หมายเหตุ

- การบริหารทรัพยากรบุคลากรรายโครงการ
(๓) พฒันารายงานสารสนเทศแบบ Dynamic Report เพื่อการ
บริหารจัดการและก าหนดนโยบายมุ่งผลสัมฤทธิ์

- ๑๐๕ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ป)ี

ปี ๒๕๕๓

สรปุการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบบัที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยทุธศาสตร ์ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๓

แผนงาน ยุทธศาสตร์ / โครงการ / กจิกรรม
ได้รับ

งบประมาณ
ไม่ได้รับ

งบประมาณ
 วงเงินที่ใช้ไปจริง หมายเหตุ

แผนงานที่ ๓
๓.๑ บ ารุงรักษาระบบเครือข่ายส่ือสารและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

ด าเนินการจัดเตรียมส่วนเชือ่มต่อ Web Service กบัระบบของ
หน่วยงานภาครัฐอืน่ (ถ้ามี)

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที่ ๔
๔.๒ โครงการปรับปรุงระบบการใช้งานทดแทนและส ารองข้อมูลในระบบ

คอมพวิเตอร์รายปี
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔.๓ การบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๕๓ ลงวนัที่ ๙ พ.ย. 
๒๕๕๒ โดยบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)

๔.๔ มีเครือข่ายส ารอง (Internet Backup Line) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานที่ ๗ จ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ให้ค าปรึกษาและปรับปรุงแผนแม่บทให้ทันสมัยในแต่ละปี (กรณีที่
มีการปรับเปล่ียน)

(๒) ด าเนินการติดตามการพฒันาโครงการด้าน ICT ของ สคบ. ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานด้าน ICT และตามวตัถุประสงค์
ของโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บท ICT ของ สคบ. โดยภาพรวม

(๓) ออกแบบและจัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เตรียมความพร้อมของฮาร์ดแวร์และอปุกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศฯ เพื่อรองรับการเชือ่มโยงเครือข่ายที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ เช่น เครือข่าย GIN 
และ ระบบ Back Office กลางภาครัฐ

วางแผนและเตรียมการทดแทนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล ระบบคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ที่ล้าสมัย ตลอดจนเคร่ืองแม่ข่ายที่ไม่รองรับการเชือ่มโยงระบบด้วยเทคโนโลยีเวบ็เซอร์วสิ

- ๑๐๖ -



๑ โครงการจา้งเหมาบริการเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต ๖๖๖,๗๘๑.๒๐
๒ ค่าเช่าใช้บริการ GE Port ๑๕,๘๒๒.๐๙
๓ โครงการจา้งบ ารุงรักษาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔ โครงการจา้งบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๕ โครงการจา้งปรับปรุงห้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ๘,๒๗๐,๐๐๐.๐๐
๖ โครงการพัฒนาระบบส่ือสารขอ้มูลเพื่อการทดสอบสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๗ จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ ๘๑๐,๗๙๗.๐๐
๘ จดัจา้งซ่อมเคร่ืองระบบรับเร่ืองราวร้องทุกข ์๑๑๖๖ (Call Center) ๒๓,๕๔๐.๐๐

สัญญาเลขที่ ๖๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี - 
ระยะที่ ๒

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๕๓ โดยบริษัท ไบท์ลายน์คอมพิวเตอร์ จ ากดั
โดยบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)

โครงการที่ไม่ได้อยูใ่นแผนแม่บทของปี ๒๕๕๓ แต่ได้รับงบมาด าเนินการ
สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๒ โดยบริษัท ทีโอที จ ากดั
โดยบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)
สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๑ โดยบริษัท ซอฟต์แวร์ ปาร์ค จ ากดั
สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๒ โดยบริษัท ซีดีจ ีซิสเต็มส์ จ ากดั
สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๓ โดยบริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)

- ๑๐๗ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

(๑) ข้อมูลด้านกฎหมาย เช่น กฏหมาย ร่างกฎหมายระเบียบ ประกาศ
 เป็นต้น

(๒) ส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ภาพ เสียง แผ่นพับ ใบปลิว ข่าว
(๓) ส่ือของหอ้งสมุด
(๔) ส่ือวิชาการ เช่น งานวิจยั
(๕) หลักสูตรพื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภค
(๖) ส่ือที่ใช้ในการอบรมสัมมนา

๑.๑ โครงการพัฒนาระบบศูนยส่ื์อความรู้และมัลติมีเดียของ สคบ. ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- จดัเก็บและน าเข้าส่ือประชาสัมพันธ์
- ออกแบบและพัฒนาระบบจดัเก็บส่ือประชาสัมพันธ์ ประเภท ภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว

- ออกแบบและพัฒนาระบบเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ ประเภท ภาพ 
เสียง ภาพเคล่ือนไหว ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (เชือ่มโยงกับ
เว็บไซต์ของ สคบ.)

๑.๒ โครงการบูรณาการส่ือและองค์ความรู้ด้านกฏหมายของ สคบ. ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- ศึกษาจดัท าหมวดหมู่ข้อมูลด้านกฎหมายของ สคบ.

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การใช ้ICT บูรณาการสื่อความรู้โดยการจัดเก็บรวบรวม เผยแพร่ และสนับสนุนการเขา้ถึงองค์ความรู้ดา้นการคุ้มครองผู้บริโภคภายในส านักงาน

- ๑๐๘ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

- จดัท าข้อมูลด้านกฏหมายใหอ้ยูบ่นระบบศูนยส่ื์อความรู้และ
มัลติมีเดียของ สคบ.

- ๑๐๙ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

แผนงานท่ี ๒
๒.๒ โครงการพัฒนา Portal Web และเคร่ืองมือสืบค้นข้อมูลเพื่อ

ใหบ้ริการและสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์
(๒) ปรับปรุงระบบ Web Administration
(๓) พัฒนาส่วนแสดงผลเชือ่มโยงกับระบบสารสนเทศ สคบ . เพื่อการ
ใหบ้ริการประชาชนโดยการเชือ่มโยงบริการข้อมูลจากระบบ

- ศูนยส่ื์อ สคบ.
- ระบบ KMS
- ระบบบริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ
- ระบบข้อมูลกฏหมาย

แผนงานท่ี ๓
• ระบบจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management 
System:KMS)

• ระบบหอ้งสมุด (e-Library)
• ระบบส่ือการเรียนการสอน (e-Learning)

๓.๑ ระบบหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บูรณาการรายงานสารสนเทศจากระบบอืน่ๆ ใหส้ามารถแสดงผลผ่านการค้นหา และจดัท าหมวดหมู่ของข้อมูลเป็นไดเร็กทอร่ีข้อมูลเพื่อใช้สารสนเทศร่วมกันได้

การบูรณาการและพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการองค์ความรู้ภายในองค์กร โดยพัฒนาและบูรณาการไดเร็กทอร่ีของระบบดังนี้

- ๑๑๐ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

๓.๒ ระบบจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management 
System:KMS) และระบบส่ือการเรียนการสอน (e-Learning)

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 

- ๑๑๑ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

๑.๓ โครงการบูรณาการและพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศระบบ
คุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) บูรณาการระบบกับระบบฐานข้อมูลด าเนินคดีแทนผู้บริโภค และ
ระบบทะเบียนผู้ประกอบการขายตรงและตลาดแบบตรง

(๒) บริการใหผู้้ร้องเรียนตรวจสอบสถานภาพการร้องเรียนรายบุคคล
(๓) บริการใหผู้้บริโภคสามารถตรวจสอบประวัติการถูกร้องเรียนราย
สินค้าและรายผู้ประกอบการได้

๑.๔ โครงการน าเข้าข้อมูลการร้องเรียนเพื่อสนุนการจดัท าสถิติและการ
วิเคราะหเ์ชิงลึก (ด าเนินการปีละ ๒ - ๓ ช่วงป)ี

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ข้อมูลเร่ืองร้องเรียน
(๒) ข้อมูลสรุปสถานภาพการร้องเรียน

แผนงานท่ี ๓
๓.๑ การพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จ

ในส่วนของการติดตามสถานภาพภายในกองและฝ่ายต่าง ๆ ได้
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช ้ICT ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้เป็นผู้บริโภคที่เขม้แขง็โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคอย่างตอ่เน่ือง 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้

พัฒนาต่อยอดระบบคุ้มครองผู้บริโภคเบ็ดเสร็จใหส้ามารถติดตามสถานภาพภายในกองและฝ่ายต่าง ๆ ได้

- ๑๑๒ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

(๑) ระบบการท างานที่เกีย่วข้องกับการรับเร่ืองร้องเรียนภายในแต่ละ
กอง

(๒) บริการใหเ้จา้หน้าที่แต่ละกองและฝ่าย (ตามสิทธิ์) ตรวจสอบ
สถานภาพการร้องเรียนรายบุคคล

(๓) บริการใหเ้จา้หน้าที่แต่ละกองและฝ่าย(ตามสิทธิ์) สามารถ
ตรวจสอบประวัติการร้องเรียนรายสินค้าและรายผู้ประกอบการได้

(๔) ฝึกอบรมและช่วยเหลือเจา้หน้าที่ในการน าเข้าข้อมูล

- ๑๑๓ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

แผนงานท่ี ๖
๖.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหข์้อมูล ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานท่ี ๑
๑.๑ โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูลองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภมูิภาค ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ข้อมูลองค์กร
(๒) เชือ่มโยงข้อมูลกฏหมาย สิทธิประโยชน์และการคุ้มครอง
(๓) ข้อมูลบริการที่เกีย่วข้องกับ สคบ.
(๔) ข้อมูลการรับและส่งต่อเร่ืองร้องเรียน

๑.๒ โครงการจดัท าระบบฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคอืน่ๆ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ข้อมูลองค์กร
(๒) เชือ่มโยงข้อมูลกฏหมาย สิทธิประโยชน์ และการคุ้มครอง
(๓) ข้อมูลบริการที่เกีย่วข้องกับ สคบ.
(๔) ข้อมูลการรับและส่งต่อเร่ืองร้องเรียน

แผนงานท่ี ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ใช ้ICT สนับสนุนการพัฒนาเครือขา่ยการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการจัดท าขอ้มลูสมาชกิบุคคลและองค์กรเครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาระบบข้อมูลเกีย่วกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภมูิภาค เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 
เครือข่ายสถาบันการศึกษา และเครือข่ายองค์กรอืน่ ๆ เช่น สมาคม ชมรม ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพ่ิมมลูค่าทรัพยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใน สคบ. ดา้นบุคคลากร อุปกรณค์อมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ดว้ยแผนพัฒนาตอ่เน่ือง
เตรียมความพร้อมของฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ภายในศูนยส์ารสนเทศฯ เพื่อรองรับการเชือ่มโยงเครือข่ายที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
เครือข่าย GIN และ ระบบ Back Office กลางภาครัฐ

บูรณาการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะหแ์บบหลายมิติโดยใช้ซอฟต์แวร์เคร่ืองมือ Business Intelligent (BI Tool) ส าหรับสนับสนุนงานวิเคราะหแ์ละการเสนอแนะนโยบายด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค

- ๑๑๔ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

ด าเนินการจดัเตรียมส่วนเชือ่มต่อ Web Service กับระบบของ
หน่วยงานภาครัฐอืน่ (ถ้ามี)

๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานท่ี ๔
๔.๒ โครงการปรับปรุงระบบการใช้งานทดแทนและส ารองข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์รายปี
๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔.๓ การบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ P ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ สัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒
 ธ.ค. ๒๕๕๓ โดยบริษัท นิวเทคโนโลยี
 อินฟอร์เมชัน่ จ ากัด

๔.๔ มีเครือข่ายส ารอง (Internet Backup Line) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานท่ี ๕
๕.๒ จดัท าแผนแม่บท ICT ฉบับต่อไป (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

แผนงานท่ี ๗ จา้งที่ปรึกษาเพื่อการบริหารจดัการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

(๑) ใหค้ าปรึกษาและปรับปรุงแผนแม่บทใหท้ันสมัยในแต่ละปี (กรณี
ที่มีการปรับเปล่ียน)

วางแผนและเตรียมการทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ล้าสมัย ตลอดจนเคร่ืองแม่ข่ายที่ไม่รองรับการเชือ่มโยงระบบด้วยเทคโนโลยเีว็บ
เซอร์วิส

พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของศูนยส์ารสนเทศส านักงานฯ

- ๑๑๕ -



 งบประมาณ 
(ล้านบาท/ปี)

ปี ๒๕๕๔

สรุปการประเมนิผลแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔
แยกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔

แผนงาน ยทุธศาสตร์ / โครงการ / กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ

ไม่ได้รับ
งบประมาณ

 วงเงินที่ใช้ไป
จริง

หมายเหตุ

(๒) ด าเนินการติดตามการพัฒนาโครงการด้าน ICT ของ สคบ. ให้
เป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินงานด้าน ICT และตามวัตถุประสงค์
ของโครงการต่าง ๆ ตามแผนแม่บท ICT ของ สคบ. โดยภาพรวม

(๓) ออกแบบและจดัการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

- ๑๑๖ -



๑ โครงการจ้างเหมาบริการเช่าสัญญาอินเทอร์เน็ต ๖๔๐,๗๘๐.๒๐
๒ โครงการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๓ โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบคุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๔ โครงการจ้างบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๘๓๐,๐๐๐.๐๐
๕ โครงการพัฒนาศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ๑๑๖๖ ๔,๗๕๖,๖๘๕.๐๐
๖ โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏบิัติงาน ๘๕๙,๖๓๘.๐๐
๗ ค่าเช่าบริการรายเดือนโครงข่าย E1 ๙๖,๐๐๐.๐๐

โครงการที่ไมไ่ดอ้ยูใ่นแผนแมบ่ทของปี ๒๕๕๔ แตไ่ดร้บังบมาด าเนินการ

สัญญาเลขที่ ๔๓/๒๕๕๔ ลงวนัที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ โดยบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากัด
สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๕๔ ลงวนัที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๔ โดยบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)
สัญญาเลขที่ ๕๓/๒๕๕๔ ลงวนัที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๔ โดยบริษัท จอย วชิั่น จ ากัด
บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)

สัญญาเลขที่ ๒๗/๒๕๕๔ ลงวนัที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๓ โดยบริษัท ทีโอที จ ากัด
สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๕๔ ลงวนัที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๓ โดยบริษัท ไอที สแควร์ จ ากัด
สัญญาเลขที่ ๒๙/๒๕๕๔ ลงวนัที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๓ โดยบริษัท ว ีเอเวอร์ จ ากัด

- ๑๑๗ -



ได้รับ
อนมุติั

ไมไ่ด้
รับ

อนมุติั

ได้รับ
อนมุติั

ไมไ่ด้
รับ

อนมุติั

ได้รับ
อนมุติั

ไมไ่ด้
รับ

อนมุติั

ได้รับ
อนมุติั

ไมไ่ด้
รับ

อนมุติั

ได้รับ
อนมุติั

ไมไ่ด้
รับ

อนมุติั

๑ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การใช ้ICT บรูณาการ
ส่ือความรู้โดยการจดัเกบ็รวบรวม 
เผยแพร่ และสนบัสนนุการเขา้ถงึองค์
ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคภายใน
ส านกังาน

- -

๒

- -

๓

- ๕

๘

- ๕

๘

- ๕

๗

๒ ยทุธศาสตร์ที่ ๒ ใช ้ICT ส่งเสริม
สนบัสนนุประชาชนใหเ้ปน็ผู้บริโภคที่
เขม้แขง็โดยการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อใหบ้ริการในการคุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคอยา่งต่อเนื่อง เปน็ธรรมและ
ตรวจสอบได้

๓ - - ๒ - ๔ - ๔ - ๔

๓ ยทุธศาสตร์ที่ ๓ ใช ้ICT สนบัสนนุการ
พฒันาเครือขา่ยการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
การจดัท าขอ้มลูสมาชกิบคุคลและองค์กร
เครือขา่ยคุ้มครองผู้บริโภค

- - - - - - - ๑ - ๒

๔ ยทุธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มมลูค่าทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ภายใน สคบ. ด้านบคุคลากร อปุกรณ์
คอมพวิเตอร์และซอฟต์แวร์ด้วย
แผนพฒันาต่อเนื่อง

๓ ๒ ๑ ๔ ๑ ๕ ๑ ๕ ๑ ๕
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๒๗
๓,

๔๓
๒.

๖๕
 บ

าท

 งบ
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 ๑
๔,

๑๘
๖,
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๒๙
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 งบ
ปร
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าณ

 ๙
,๓

๘๓
,๑

๐๓
.๒

๐ 
บา

ท

สรุปการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ขยายถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ แยกตามยทุธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๔

โครงการที่อยู่ใน
แผนแมบ่ทฯ 

(จ านวน)

โครงการที่
ไมไ่ด้อยู่ใน

แผนแมบ่ท แต่
ได้รับ

งบประมาณ 
(จ านวน)

โครงการที่
ไมไ่ด้อยู่ในแผน

แมบ่ท แต่
ได้รับ

งบประมาณ 
(จ านวน)

พ.ศ. ๒๕๕๒

โครงการที่อยู่ใน
แผนแมบ่ทฯ 

(จ านวน)

โครงการที่
ไมไ่ด้อยู่ในแผน

แมบ่ท แต่
ได้รับ

งบประมาณ 
(จ านวน)

พ.ศ. ๒๕๕๓

โครงการที่อยู่ใน
แผนแมบ่ทฯ 

(จ านวน)

โครงการที่
ไมไ่ด้อยู่ในแผน

แมบ่ท แต่
ได้รับ

งบประมาณ 
(จ านวน)

รายการตามยทุธศาสตร์ล าดับ

พ.ศ. ๒๕๕๑

โครงการที่อยู่ใน
แผนแมบ่ทฯ 

(จ านวน)

โครงการที่
ไมไ่ด้อยู่ใน

แผนแมบ่ท แต่
ได้รับ

งบประมาณ 
(จ านวน)

โครงการที่อยู่ใน
แผนแมบ่ทฯ 

(จ านวน)

พ.ศ. ๒๕๕๐

- ๑๑๘ -



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๑๙ - 

ภาคผนวก 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร ์

 
สรุปแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และรองรับสู่ระดับสากล 
 
๑. โครงการจัดท าระบบข้อมูลกลางของสินค้าและบริการ 

เป็นโครงการจัดท าระบบข้อมูลกลางของสินค้าและบริการ ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลกลางของสินค้า
และบริการ และโปรแกรมการใช้งานซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อย่างน้อย ได้แก่ 

- ก าหนดหมวด, ชนิด, ประเภท และรายละเอียดของสินค้าและบริการ 
- สามารถก าหนดผู้ประกอบการ, ชื่อเจ้าของ หรือยี่ห้อได้ (เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบข้อมูล

ผู้ประกอบการ) 
- สามารถเลือกแสดงผลการเปรียบเทียบของสินค้าและบริการที่อยู่ในประเภทเดียวกันได้ เพ่ือใช้

ประกอบการตัดสินใจเลือกซ้ือ 
- สามารถเสนอรายการสินค้าและบริการที่มีลักษณะและ/หรือคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันกับสินค้า

และบรกิารที่ก าลังให้ความสนใจได ้
- สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าและบริการ โดยบุคคลนั้นจะต้องมีการระบุ

ข้อมูลเพื่อแสดงความมีตัวตนของบุคคลนั้นได้ 
 

 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้มีระบบข้อมูลกลางของสินค้าและบริการ โดยสามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 
- เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

สินค้าและบริการ 
- เพ่ือรองรับการท างานได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

 
 ตัวช้ีวัด 

- จ านวนข้อมูลของสินค้าและบริการ (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๐ - 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ จ านวนอย่างน้อย ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวนอย่างน้อย ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนอย่างน้อย ๒๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนอย่างน้อย ๒๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 

 
 งบประมาณ 

- ปี ๒๕๕๗ ๓.๕ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๒.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๑ - 

๒. โครงการจัดท าระบบข้อมูลของผู้ประกอบการ 
เป็นโครงการจัดท าระบบข้อมูลของผู้ประกอบการ ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ และ

โปรแกรมการใช้งานซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อย่างน้อย ได้แก่ 
- ก าหนดประเภทผู้ประกอบการ 
- ก าหนดรายละเอียดของผู้ประกอบการ โดยแบ่งตามประเภทผู้ประกอบการได้ 
- สามารถก าหนดแสดงสถานที่ตั้ง หรือสถานประกอบการของผู้ประกอบการ โดยใช้เทคโนโลยี GIS 

ได ้
- สามารถเชื่อมโยงผู้ประกอบการมาจากหน่วยงานอื่น 

 
 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้มีระบบข้อมูลของผู้ประกอบการ และสามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 
- เพ่ือให้รับทราบถึงข้อมูลผู้ประกอบการ และใช้ประโยชน์ได้ 
- เพ่ือรองรับการท างานได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

 
 ตัวช้ีวัด 

- จ านวนข้อมูลของผู้ประกอบการ (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ จ านวนอย่างน้อย ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวนอย่างน้อย ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนอย่างน้อย ๒๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนอย่างน้อย ๒๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 

 
 งบประมาณ 

- ปี ๒๕๕๗ ๒.๕ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๑.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๒ - 

๓. โครงการจัดท าระบบข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
เป็นโครงการจัดท า ปรับปรุง ระบบข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสินค้าและ

บริการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ และโปรแกรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ต่าง ๆ อย่างน้อย ได้แก่ 

- ข้อมูลที่ได้รับแจ้ง เช่น ข้อมูลร้องเรียน หรือข้อมูลเบาะแส 
- ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเยียวยา 
o การคัดกรองปัญหา และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
o การจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าเป็นกรณีตัวอย่าง 
o น าข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา หรือตัดสินได้ 

- การจัดท า Work Flow 
- ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และเยียวยา เช่น ๑๑๖๖, หนังสือร้องเรียน, Smart Device, 

Web, Mail, Sound/Video Recorder หรืออ่ืน ๆ เป็นต้น 
 

 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือปรับปรุง เพิ่มเติมระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ และสามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 
- เพ่ือเพ่ิมจ านวนช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- เพ่ือรองรับการท างานได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

 
 ตัวช้ีวัด 

- จ านวนช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ จ านวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง 
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง 
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนอย่างน้อย ๑ ช่องทาง 

 
 งบประมาณ 

- ปี ๒๕๕๗ ๒.๕ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๒.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๓ - 

๔. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
เป็นโครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม เพ่ือรายงานผลสรุปให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารได้รับ

ทราบ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างระบบ 
เพ่ือตอ้งการทราบรายละเอียดหรือตรวจสอบหรือติดตามการท างาน โดยผ่าน User Interface ที่เข้าใจได้
ง่าย และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ 

 
 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ ติดตาม และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ 
- เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยในการบริหารงาน 

 
 ตัวช้ีวัด 

- ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๘ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๙ ระดับดีมากท่ีสุด 
- ปี ๒๕๖๐ ระดับดีมากท่ีสุด 
 

 งบประมาณ 
- ปี ๒๕๕๗ ๑.๒ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๑.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๔ - 

สรุปแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล 
เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งภาครัฐ และประชาชน 

 
๑. โครงการจัดท าระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

เป็นโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และโปรแกรมการท างานซึ่งประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ อย่างน้อย ได้แก่ 

- ก าหนดประเภท เรื่อง หรือรายละเอียดของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อมวลชน หรือ 
สคบ. สาร เป็นต้น 

- ก าหนดการลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือเป็นสมาชิก เพ่ือรับข่าวสาร และเป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับทาง สคบ. ได ้

- สามารถเปิดให้แสดงความคิดเห็นส่วนตัว โดยบุคคลนั้นจะต้องมีการระบุข้อมูลเพ่ือแสดงความมี
ตัวตนของบุคคลนั้นได้ 

- สามารถแสดง และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ สคบ. ให้กับสมาชิกรับรู้ได้ เช่น ผ่าน
ช่องทาง e-mail, วารสาร, Web, Web Board, Smart Device เป็นต้น 

- สามารถตรวจสอบและติดตามการท างานได้ 
 

 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้มีระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 
- เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ และการแจ้งเตือนได้ 
- เพ่ือรองรับการท างานได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 

 
 ตัวช้ีวัด 

- จ านวนหน่วยงานราชการ องค์กร หรือภาคเอกชน (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ค่าความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๕ - 

 ค่าเป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด (จ ำนวนหน่วยงำนรำชกำร องค์กร หรือภำคเอกชน) 

- ปี ๒๕๕๗ จ านวนอย่างน้อย ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวนอย่างน้อย ๔๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนอย่างน้อย ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

 
- ตัวชี้วัด (ค่ำควำมพึงพอใจในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร และประชำสัมพันธ์) 

- ปี ๒๕๕๗ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๘ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๙ ระดับดีมากท่ีสุด 
- ปี ๒๕๖๐ ระดับดีมากท่ีสุด 

 
 งบประมาณ 

- ปี ๒๕๕๗ ๒.๕ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๑.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๖ - 

๒. โครงการจัดท าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสาร 
เป็นโครงการจัดท าระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อย่างน้อย 

ได้แก่ 
- การบริหารจัดการการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร เช่น StatXML, Web 

Services, หรือ Text File เป็นต้น 
- การบริหารจัดการระบบแจ้งเตือน (Alert System) รองรับ AEC และ APEC 
- ระบบ Video Conference ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

 
 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร และรองรับได้อย่างน้อย ๒ ภาษา 
- เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการแจ้งเตือน (Alert System) 
- เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศมาที่ MOC และ PMOC 

 
 ตัวช้ีวัด 

- จ านวนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กร และ
ภาคเอกชน (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 

- มีระบบบริหารจัดการแจ้งเตือน (Alert System) 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด (จ านวนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กร และ

ภาคเอกชน) 
- ปี ๒๕๕๗ จ านวนอย่างน้อย ๒๐ – ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวนอย่างน้อย ๔๐ – ๖๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนอย่างน้อย ๑๐ – ๔๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

 
- ตัวชี้วัด (มีระบบบริหารจัดการแจ้งเตือน) 

- ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ระบบ 
- ปี ๒๕๕๘ - 
- ปี ๒๕๕๙ - 
- ปี ๒๕๖๐ - 

 
 งบประมาณ 

- ปี ๒๕๕๗ ๓.๕ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๓.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๑.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๗ - 

๓. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
เป็นโครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม เพ่ือรายงานผลสรุปให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารได้รับ

ทราบ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างระบบ 
เพ่ือต้องการทราบรายละเอียดหรือตรวจสอบหรือติดตามการท างาน โดยผ่าน User Interface ที่เข้าใจได้
ง่าย และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ 

 
 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ ติดตาม และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ 
- เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยในการบริหารงาน 

 
 ตัวช้ีวัด 

- ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๘ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๙ ระดับดีมากท่ีสุด 
- ปี ๒๕๖๐ ระดับดีมากท่ีสุด 
 

 งบประมาณ 
- ปี ๒๕๕๗ ๑.๒ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๑.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๘ - 

สรุปแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อบริหารจัดการงานภายใน สคบ. อย่างมีธรรมาภิบาล ม่ันคง และปลอดภัย 

 
๑. โครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในส านักงาน 

เป็นโครงการบริหารข้อมูลกลางในส านักงาน โดยประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้ 
- ระบบข้อมูลส่วนบุคคล 
- ระบบบริหารจัดการการลงเวลาราชการ 
- ระบบ KPI ส านักงานฯ, หน่วยงาน และ บุคคล 
- ระบบค้นหา เผยแพร่กฎ ระเบียบ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ภายในส านักงานฯ 
- ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) 
- ระบบจัดการเอกสาร (Document Control) 
- ระบบบริหารงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
- ระบบบริหารจัดการห้องประชุม 
- ระบบบริหารจัดการจองรถ 
- ระบบบริหารทรัพยากรภายในส านักงานฯ 
- ระบบแผนงานและโครงการ 
- ระบบตรวจสอบและติดตาม 

 
 วัตถุประสงค์ 

- มีระบบบริหารข้อมูลกลาง เพื่อการท างานภายในส านักงาน 
- เพ่ือให้การท างานผ่านระบบงานต่าง ๆ ท าได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยผ่านทาง 

Intranet ของส านักงาน 
 

 ตัวช้ีวัด 
- จ านวนระบบงานของโครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในส านักงาน 

 
 ค่าเป้าหมาย 

- ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๕ ระบบ 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๕ ระบบ 
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนที่เหลือ 
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 
 

 งบประมาณ 
- ปี ๒๕๕๗ ๖.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๕.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๒.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๒๙ - 

๒. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบจัดเก็บข้อมูล 
เป็นโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือทดแทน และเพ่ิมเติม ให้เพียงพอกับ

การท างานในปัจจุบัน คิดท่ีจ านวนมี่มีใช้อยู่ในปัจจุบันที่ ๒๔๕ เครื่อง ดังนี้ 
 
จัดซื้อเมื่อปี ๒๕๕๐ ๑๐๐ 
จัดซื้อเมื่อป ี๒๕๕๑ ๐ 
จัดซื้อเมื่อปี ๒๕๕๒ ๐ 
จัดซื้อเมื่อป ี๒๕๕๓ ๓๑ 
จัดซื้อเมื่อป ี๒๕๕๔ ๒๔ 
จัดซื้อเมื่อป ี๒๕๕๕ ๙๐ 

รวม ๒๔๕ 
 

 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือทดแทนเครื่องที่มีอายุใช้งานมานากว่า ๕ ปี 
- เพ่ือเพ่ิมเติมให้เพียงพอต่อการท างาน 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และการให้บริการแก่ประชาชน 

 
 ตัวช้ีวัด 

- จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และจ านวนระบบจัดเก็บข้อมูล 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๑๐๐ หน่วย, จ านวนอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑๐๐ หน่วย  
- ปี ๒๕๕๘ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๓๑ หน่วย, จ านวนอุปกรณ์ต่อพ่วง ๓๑ หน่วย  
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๒๔ หน่วย, จ านวนอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒๔ หน่วย  
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๙๐ หน่วย, จ านวนอุปกรณ์ต่อพ่วง ๙๐ หน่วย  
 

 งบประมาณ 
- ปี ๒๕๕๗ ๔.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๑.๓ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๓.๖ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๓๐ - 

๓. โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย 
เป็นโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ให้มีประสิทธิภาพ และมั่นคง

ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจะท าการจัดหาอุปกรณ์ Core Switch, Switch, Network Monitoring และอุปกรณ์
รักษาความปลอดภัย 

 
 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือทดแทน และเพ่ิมอุปกรณ์เครือข่าย ให้มีเสถียรภาพ และการจัดการที่ดีขึ้น  
- เพ่ือเพ่ิมระดับขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับส านักงาน 

 
 ตัวช้ีวัด 

- ค่าความพึงพอใจในเสถียรภาพของระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๘ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๙ ระดับดีมากที่สุด 
- ปี ๒๕๖๐ ระดับดีมากท่ีสุด 
 

 งบประมาณ 
- ปี ๒๕๕๗ ๕.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๓.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๒.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๓๑ - 

๔. โครงการระบบส ารองข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DR Site) 
เป็นโครงการจัดท าระบบส ารองข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อป้องกันระบบงาน

ต่าง ๆ ของส านักงาน ให้มีการท างานได้ต่อเนื่อง และปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 

 วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือจัดท าระบบส ารองข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
- เพ่ือท าการส ารองข้อมูล, การท างานได้อย่างต่อเนื่อง และปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง 

หรือเกิดภัยพิบัติ 
 

 ตัวช้ีวัด 
- จ านวนระบบในการส ารองข้อมูล 
- มีระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

 
 ค่าเป้าหมาย 

- ตัวชี้วัด (จ านวนระบบในการส ารองข้อมูล) 
- ปี ๒๕๕๗ จ านวนอย่างน้อย ๕ ระบบ 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวนอย่างน้อย ๕ ระบบ 
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนระบบที่เหลือ 
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

 
- ตัวชี้วัด (มีระบบป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ) 

- ปี ๒๕๕๗ - 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๑ ระบบ 
- ปี ๒๕๕๙ - 
- ปี ๒๕๖๐ - 

 
 งบประมาณ 

- ปี ๒๕๕๗ ๔.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๒.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๒.๐ ล้านบาท 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๓๒ - 

๕. โครงการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นโครงการจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนด

กรอบนโยบาย แนวทางด าเนินการ แนวทางบริหารจัดการ และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือเป็นกรอบนโยบาย แนวทางด าเนินการ และมาตรการเพ่ือการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- เพ่ือเป็นแนวทางบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 ตัวช้ีวัด 

- มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑ ระบบ 
- ปี ๒๕๕๘ - 
- ปี ๒๕๕๙ - 
- ปี ๒๕๖๐ - 
 

 งบประมาณ 
- ปี ๒๕๕๗ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ - 
- ปี ๒๕๕๙ - 
- ปี ๒๕๖๐ - 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๓๓ - 

๖. โครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
เป็นโครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม เพ่ือรายงานผลสรุปให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้บริหารได้รับ

ทราบ โดยเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างระบบ 
เพ่ือต้องการทราบรายละเอียดหรือตรวจสอบหรือติดตามการท างาน โดยผ่าน User Interface ที่เข้าใจได้
ง่าย และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ 

 
 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือช่วยในการตรวจสอบ ติดตาม และเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ 
- เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยในการบริหารงาน 

 
 ตัวช้ีวัด 

- ค่าความพึงพอใจในการใช้ระบบตรวจสอบติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ปี ๒๕๕๗ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๘ ระดับดีมาก 
- ปี ๒๕๕๙ ระดับดีมากท่ีสุด 
- ปี ๒๕๖๐ ระดับดีมากท่ีสุด 
 

 งบประมาณ 
- ปี ๒๕๕๗ ๑.๒ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๑.๐ ล้านบาท 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๓๔ - 

สรุปแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
บุคลากร ประชาชน และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

 
โครงการบริหารงานเครือข่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

เป็นโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลการบริหารงานเครือข่าย เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ และโปรแกรม
การท างานซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ อย่างน้อย ได้แก่ 

- ก าหนดประเภท และรายละเอียดของเครือข่าย 
- รองรับการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่าย 
- ก าหนดองค์ความรู้หรือหลักสูตรที่เผยแพร ่
- ระบบการฝึกอบรม และวัดผล 
- ระบบตรวจสอบและติดตาม 

 
 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้มีระบบบริหารงานเครือข่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ 
- เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะในการเรียนรู้ ทั้งระบบ IT พ้ืนฐานและระบบโปรแกรมท่ีใช้งานในองค์กร 
- เพ่ือให้ประชาชน หรือเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้หรือ

หลักสูตร และสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 

 ตัวช้ีวัด 
- จ านวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีลงทะเบียนใช้งานระบบ (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- จ านวนองค์ความรู้หรือหลักสูตร (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- จ านวนบุคลากรที่ผ่านการวัดผลทักษะ IT พ้ืนฐาน และระบบโปรแกรมที่ใช้งานในองค์กร (ตาม

แผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
 

 ค่าเป้าหมาย 
- ตัวชี้วัด (จ านวนเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคท่ีลงทะเบียนใช้งานระบบ) 

- ปี ๒๕๕๗ จ านวนอย่างน้อย ๒๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๘ จ านวนอย่างน้อย ๔๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๙ จ านวนอย่างน้อย ๔๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๖๐ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

 
- ตัวชี้วัด (จ านวนองค์ความรู้หรือหลักสูตร) 

- ปี ๒๕๕๗  จ านวนอย่างน้อย ๒๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๗  จ านวนอย่างน้อย ๔๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๗  จ านวนอย่างน้อย ๔๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๗  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

 



 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ๑๓๕ - 

- ตัวชี้วัด (จ านวนบุคลากรที่ผ่านการวัดผลทักษะ IT พ้ืนฐาน และระบบโปรแกรมที่ใช้งานใน
องค์กร) 
- ปี ๒๕๕๗  จ านวนอย่างน้อย ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๘  จ านวนอย่างน้อย ๔๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๕๙  จ านวนอย่างน้อย ๓๐% (ตามแผน ที่ทาง สคบ. ก าหนด) 
- ปี ๒๕๖๐  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

 
 งบประมาณ 

- ปี ๒๕๕๗ ๓.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๘ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๕๙ ๑.๐ ล้านบาท 
- ปี ๒๕๖๐ ๑.๐ ล้านบาท 

 



ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
โครงการจัดท าระบบข้อมูลกลางของสินค้าและบริการ ๓.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐
โครงการจัดท าระบบข้อมูลของผู้ประกอบการ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐
โครงการจัดท าระบบข้อมูลรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐
โครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑.๒๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐

โครงการจัดท าระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐
โครงการจัดท าระบบแลกเปล่ียนข้อมูลและติดต่อส่ือสาร ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐
โครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑.๒๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐

โครงการระบบบริหารข้อมูลกลางในส านักงาน ๖.๐๐ ๕.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐
โครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ต่อพ่วง และระบบจัดเกบ็ข้อมูล ๔.๐๐ ๑.๓๐ ๑.๐๐ ๓.๖๐
โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ๕.๐๐ ๓.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐
โครงการระบบส ารองข้อมูล และระบบป้องกนัความเส่ียงจากภัยพิบัติ (DR Site) ๔.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐ ๒.๐๐

โครงการแผนบริหารจัดการความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๐๐ - - -
โครงการจัดท าระบบตรวจสอบและติดตาม และรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร ๑.๒๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ประชาชน และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

โครงการบริหารงานเครือข่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ๓.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐

รวมงบประมาณในแต่ละปี ๔๑.๑๐ ๒๖.๓๐ ๑๘.๐๐ ๒๐.๖๐

สรุปงบประมาณของแผนงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบกลางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และรองรับสู่ระดับสากล

งบประมาณโครงการในแตล่ะปี (ลา้นบาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาฐานข้อมูลที่มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อ
เชื่อมโยงกบัเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง
ภาครัฐ และประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ
บริหารจัดการงานภายใน สคบ. อย่างมีธรร
มาภิบาล มั่นคง และปลอดภัย

แผนยทุธศาสตร์ ICT ของ สคบ. ฉบับที่ ๒ ชื่อโครงการ

- ๑๓๖ -




