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1. บทน ำ 
ตามที่กรมสรรพสามิตได้มีการจัดท าแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต โดยมีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ด าเนินการทบทวนภาพรวมเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  รวมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพโดยรวมของกรมสรรพสามิต ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กรมสรรพสามิตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้ในการจัดท าแผนการพัฒนาดิจิทัลของ
กรมสรรพสามิต (Digital Excise Plan) จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT 
Analysis) อีกทั้งพระราชบัญญัติการบริการงานและการให้บริการภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัล พ.ศ.  2562 
ได้มีการก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อรองรับการด าเนินการปรับเปลี่ยน
กระบวนการให้บริการและการท างานของภาครัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
ซึ่งรวมทั้งการปรับกระบวนการท างานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) รองรับกับพฤติกรรม
และสถานการณ์ในปัจจุบันมคีวามต้องการบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ของประชาชน และภาคธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
 ในการด าเนินงานจัดท าแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิตให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตงาน ที่ปรึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตทั้งในระดับปฏิบัติงาน และระดับ
ผู้บริหารในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ทั้ง 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) ด้านซอฟต์แวร์ ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) 
การบูรณาการ และความสามารถในการใช้งานข้อมูลร่วมกัน (Data integration and Interoperability) 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบุคลากร รวมถึงการจัดท าแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
และข้อคิดเห็น ซึ่งท าให้ทราบถึงอุปสรรคในการปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตในด้านต่าง ๆ  
ซึ่งทีมที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูล ประเด็นปัญหาอุปสรรค และผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบัน ดังรายงาน
ผลการศึกษาเพื่อน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2565 - 2568 
 ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตของกรมสรรพสามิตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อพันธกิจขององค์กร กรมสรรพสามิตต้องได้รับการสนับสนุนทั้งใน
ด้านงบประมาณจากกระทรวงการคลัง และการก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าที่การดูแล การบริหารจัดการ 
และการก ากับโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมกับการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของ
กรมสรรพสามิตให้มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
เพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้อง ลดเวลาในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป 
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2. แผนกำรพัฒนำดิจิทัลของกรมสรรพสำมิต 
พ.ศ. 2565-2568 

 

เนื่องด้วยรัฐบาลไทยตระหนักถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล เพื่อให้สามารถรองรับการท างานในโลกที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.  2562 เพื่อเป็นกลไกหลัก 
ในการขับเคลื่อนให้การบริหารงานของภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล และสามารถยกระดับการให้บริการ
ประชาชน พระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อก าหนดกรอบและ 
ทิศทางการบริหารงานภาครัฐ และการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทลั ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้เริ่มด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2566 – 2570 โดยครอบคลุมขีดความสามารถของรัฐบาลดิจิทัลใน 6 ด้านส าคัญ (Focus areas) 
ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านสวัสดิการประชาชน ด้านความโปร่งใสและ
การมีส่วนร่วม และด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยกรอบแนวคิดเบื้องต้น
ดังกล่าว ในการศึกษาและทบทวนยุทธศาสตร์หน่วยงานจะเป็นไปตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์เดิม เพื่อให้
สอดคล้องต่อแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้จริง มีความเหมาะสมต่อแนวทางในปัจจุบัน 
 

2.1 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำดิจิทัลของกรมสรรพสำมิต 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทีมที่ปรึกษาจึงก าหนดให้มีกรอบแนวทางการจัดท าแผนการพัฒนา

ดิจิทัลของกรมสรรพสามิต โดยได้ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน ดังรูปที่ 1 
 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวทางการจัดท าแผนการพฒันาดิจิทลัของกรมสรรพสามิต 
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จากรูปที่ 1 แสดงกรอบแนวทางการจัดท าแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ซึ่งที่ปรึกษา 
ได้ก าหนดข้ันตอนในการด าเนินงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพโดยรวมของกรมสรรพสามิต ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ โดยรวมของกรมสรรพสามิต และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมสรรพสามิต
ในปัจจุบัน รวมถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

2) ด าเนินการศึกษาแนวโน้มทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย และสถานการณ์รัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทยในเวทีโลก ศึกษาแนวโน้มและทิศทางที่ส าคัญในอนาคตของการพัฒนาและน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (Public sector) และการศึกษาวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัล
ในระดับสากล 
  3) ส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพ ในด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(ฮาร์ดแวร์) ด้านซอฟต์แวร์ ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบูรณาการและความสามารถในการใช้งานข้อมูลร่วมกัน (Data integration and Interoperability)  
 4) ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มต่าง  ๆ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้งานระบบ
ส่วนกลาง และกลุ่มผู้ใช้งานระบบส่วนภูมิภาค ความต้องการของของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5) การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต โดยการน า
ข้อมูลที่ได้ส ารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และน ามาสรุปเพื่อก าหนดปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน แล้วน า
ข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เพื่อน าไปสู่การหาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ต่อจากนั้นก็จะน าผลการวิเคราะห์ SWOT ไปสู่การวิเคราะห์
และการก าหนดกลยุทธ์ (Strategies) เชิงยุทธศาสตร์  

6) ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต โดยการน า 
การวิเคราะห์ที่ได้จากการสัมภาษณ์และท าแบบสอบถาม 

7) ก าหนดแนวทางพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ที่ประกอบด้วย ช่ือแผนงานหรือโครงการ  
ความสอดคล้องหรือการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  หลักการและเหตุผลความจ าเป็น 
วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่จะได้รับ กิจกรรม/ขอบเขตการด าเนินงาน ระยะเวลาในการด าเนินงาน งบประมาณ 
ความคุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

8) ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ที่ปรึกษาจะก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงาน โดยจะเสนอ
มาตรการแนวทางที่เหมาะสม 
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2.2 โครงสร้ำงกำรแบ่งงำนภำยในกรมสรรพสำมิต 

 
        รูปท่ี 2 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมสรรพสามิต 
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2.3 โครงสร้ำงอัตรำก ำลังของศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมสรรพสำมิต 
 

 
 

2.4 วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1) วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานราชการช้ันน า ด้วยการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการให้เกิดประโยชน์
แก่ประชาชนโดยทั่วถึง (Being a leading government agency by creating innovations in service for 
the benefit of general public) 
 2) พันธกิจด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1) สร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการดิจิทัล และระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับบริบทของ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) (Innovation of Digital Services and Management System) 

2.2) เช่ือมโยงข้อมูลและบริการอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนา เพื่อพร้อมเติบโตอย่างยัง่ยนื 
(Borderless of Data and Services) 

2.3) ก ากับดูแล และสนับสนุนระบบบริหารจัดการบรกิารของกรมสรรพสามิตให้พัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Supervise and Support the Service Management System Toward Government 4.0) 

2.4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Building Resilience) 
 3) ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัล 
 3.1) สร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการดิจิทัล และระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับบริบทของ
ชีวิตวิถีใหม่ (Innovation of Digital Services and Management System) 

กลยุทธ์ 1.1 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในเชิงเศรษฐกจิ
และสังคมจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
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กลยุทธ์ 1.2 ผลักดันและยกระดับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 
 3.2) เช่ือมโยงข้อมูลและบริการอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Borderless of Data and Services) 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูลและเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร้รอยต่อ 

กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชนให้สามารถเช่ือมโยง   
ในลักษณะ Cross Digital Platform 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรอง 
ทางมาตรฐาน 
  3.3) ก ากับดูแล และสนับสนุนระบบบริหารจัดการบรกิารของกรมสรรพสามิตให้พัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Supervise and Support the Service Management System Toward Government 4.0) 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมการใช้งาน (Volume)  มาตรฐานด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กลยุทธ์ 3.2 สร้างความเช่ือมั่นด้วยการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของ
มาตรฐานบังคับและมาตรฐานแนะน า 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในมิติของ    
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 
 3.4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Building Resilience) 

กลยุทธ์ 4.1 สร้างความตระหนักรู้และการสร้างก าลังคน (Manpower) โดยการสนับสนุน
การเข้าถึง Digital Content จากต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 4.2 ผลักดันให้เกิดแนวทางส าหรับการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย
และพัฒนาเพื่อการมองภาพอนาคต 

 4) ค่ำนิยมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.1)  EX :  Excellent and Citizen-centric Services ( ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ที่ เ ป็ น เ ลิ ศและ 

ยึดประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) 
4.2) C : Collaboration for BCG Economy (การส่งเสริมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) 
4.3) I : Innovation and Data Driven (การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและนวัตกรรม) 
4.4) S :  Smart People (การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทัน

เทคโนโลยีดิจิทัล) 
4.5)  E : Ensured Security (การสร้างความเช่ือมั่นต่อเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้รับบริการ)
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2.5 ภำพรวมงบประมำณยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสำมิต 

ยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
งบประมำณ (ล้ำนบำท) 

2565 2566 2567 2568 รวม 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 สร้างนวัตกรรมด้านการ
ให้บรกิารดจิิทลั และระบบบริหารจัดการ    
เพื่อรองรับบรบิทของชีวิตวิถีใหม่ 

 66.08  78.70  40.00   45.00  229.78 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 เช่ือมโยงข้อมลูและบริการ
อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชนจ์ากฐานข้อมลูในการวิเคราะห์ปญัหา 
ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการ
พัฒนาเพือ่พรอ้มเตบิโตอย่างยัง่ยืน 

44.78 123.94 24.00 89.00 281.72 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ก ากับดูแล และสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการบริการของกรม
สรรพสามิตให้พฒันาสูร่ะบบราชการ 4.0  

178.68 265.41 126.96 60.00 631.05 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้
และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทลั 
และสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อ
เปลี่ยนแปลง  

 -     -     5.00   42.00   47.00  

รวมงบประมำณตำมปี 289.54 465.05 195.96 236.00 1,189.55 
หมายเหต ุ: ทีป่รึกษาด าเนินการจดัตัง้เสนอโครงการในปี 2567-2568 
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2.6 ยุทธศำสตร์ของแผนกำรพัฒนำดิจิทัลของกรมสรรพสำมิต 
1) ยุทธศำสตร์ท่ี 1 สร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรให้บริกำรดิจิทัล และระบบบริหำรจัดกำร เพ่ือรองรับ

บริบทของชีวิตวิถีใหม่ (Innovation of Digital Services and Management System) 
เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

สร้างนวัตกรรมด้านการ
ให้บรกิารดจิิทลัและการ
บรหิารจัดการที่มีมาตรฐาน 
เพื่อการบริการที่รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย 
และคุ้มค่าต่องบประมาณ 

 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ในเชิงเศรษฐกิจ
และสงัคมจากโครงสร้างพื้นฐานดจิิทลั 
โดยมุง่เน้นการใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยี 
5G Smart Machine/ AI และ 
Blockchain เพื่อเสรมิประสิทธิภาพการ
ท างานของกรมสรรพสามิต 
 ผลักดันและยกระดบัความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัของกรมสรรพสามิต 
โดยเฉพาะในด้านการสร้างความเช่ือมั่น
และความมั่นคงปลอดภัย (Trust and 
Security Services Infrastructure) 
เพื่อรองรับการท าธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์อย่างมปีระสทิธิภาพ 

 ร้อยละของจ านวนการยื่นแบบ
ผ่านบริการอิเลก็ทรอนิกส ์
 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหรือผู้ประกอบการที่ใช้
บริการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

 
โครงการและกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 
2565 2566 2567 2568 

1.1) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดลการวิเคราะห์
ข้อมูลส าหรับระบบฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic 
Model for Big Data) 

 
   

1.2) โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บภาษีสรุาสามทบั  
   

1.3) โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่รองรบัการจดัเก็บภาษี
สุรา ยาสบู ไพ่ 

 
   

1.4) โครงการปรับปรงุประสทิธิภาพระบบงานคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี
สรรพสามิต 

 
 

  

1.5) โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนกิส์ใหม่ และการ
ปฏิบัติงานทัง้ในและนอกสถานที ่

    

1.6) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมลูทีป่รึกษากลางของกรมสรรพสามิต 
  

 
 

1.7) โครงการปรับปรงุระบบการบรหิารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analytics) ส าหรบักรม
สรรพสามิต 

  
  



บทสรุปผู้บริหารของแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต Executive Summary Report 

โครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2564 9 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 
2565 2566 2567 2568 

1.8) โครงการพัฒนาระบบขออนมุัติสทิธิการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ
ออนไลน์เชิงรุก 

   
 

 
2) ยุทธศำสตร์ท่ี 2 เชื่อมโยงข้อมูลและบริกำรอย่ำงไร้รอยต่อ รวมถึงกำรเปิดเผยและใช้ประโยชน์

จำกฐำนข้อมูลในกำรวิเครำะห์ปัญหำ ควำมต้องกำร ศักยภำพ และวำงแผนกำรพัฒนำเพ่ือพร้อมเติบโต
อย่ำงยั่งยืน (Borderless of Data and Services) 

เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เช่ือมโยงบรกิารและข้อมลู 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) รวมทัง้เปิดเผยข้อมลู
ในรูปแบบ Open 
Government Data เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสุดแก่
ผู้รบับริการ 

 ส่งเสริมการเช่ือมโยง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ เพือ่
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ไร้รอยต่อ 
 สนับสนุนระบบการบริการ
อิเลก็ทรอนิกส์ของภาคเอกชนให้
สามารถเช่ือมโยงในลักษณะ Cross 
Digital Platform พร้อมทั้งเช่ือมต่อได้
กับระบบการบริการอเิล็กทรอนิกส์ของ
กรมสรรพสามิตได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
 ส่งเสริมใหเ้กิดการใช้งานระบบการ
บริการอิเล็กทรอนกิสท์ี่ได้รับรอง
มาตรฐาน พร้อมทั้งจัดใหม้ีกระบวนการ
ประชาสมัพันธ์และการสร้างเครอืข่าย
ระหว่างผู้ทีเ่กี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มลูค่า 
(Value Chain) 

 ร้อยละการบูรณาการเพือ่ท าการ
เช่ือมโยงข้อมลูภายในกรมสรรพสามิต 
 จ านวนชุดข้อมูลทีเ่ผยแพร่ใน
ลักษณะ Open Data 
 ร้อยละในการจัดท าชุดข้อมูลที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานบนระบบ
บัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

 
โครงการและกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 

2565 2566 2567 2568 
2.1) โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิต  

   

2.2) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูการน าเข้า
และการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single Window 
(NSW) ระยะที่ 2 

 
   

2.3) โครงการพัฒนาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศหลักของกรม
สรรพสามิต ประจ าปี พ.ศ. 2565 

    

2.4) โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบรกิารข้อมูล เพือ่ผูป้ระกอบการ
และประชาชน (Open Data) 
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โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 

2565 2566 2567 2568 
2.5) โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยง ระบบงานสารสนเทศหลกัของกรม
สรรพสามิตกับศูนย์บรกิารข้อมลูภาครัฐ (Excise Data Integration) 

 
 

  

2.6) โครงการปรับเปลี่ยนระบบบรหิารจัดการเว็บไซต์ กรมสรรพสามิต 
 

 
  

2.7) โครงการออกแบบและพฒันาระบบการบรหิารจัดการตาม
มาตราการสนบัสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

 
 

  

2.8) โครงการน าร่องเพือ่สง่เสรมิระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลผ่าน
ระบบ Blockchain  

  
 

 

2.9) โครงการพัฒนาระบบใหบ้รกิารผ่าน ChatBot บนระบบไลนแ์อพ
พลิเคชันบญัชีทางการ (Official) 

  
  

2.10) โครงการพัฒนาระบบ Blockchain เพื่อยกระดบัคุณภาพองค์กร
ของกรมสรรพสามิต 

   
 

2.11) โครงการศึกษาและพฒันาการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ Open 
API (Application Programming Interface) 

   
 

 
3) ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ก ำกับดูแล และสนับสนุนระบบบริหำรจัดกำรบริกำรของกรมสรรพสำมิตให้

พัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 (Supervise and Support the Service Management System Toward 
Government 4.0) 

เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
บรหิารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อใหบ้รกิารของ
หน่วยงานเข้าถึงประชาชน
มากขึ้น ผ่านช่องทางการ
ให้บรกิารที่หลากหลาย ด้วย
มาตรฐาน Cyber Security 
และ Blockchain เพื่อความ
ปลอดภัย และความเช่ือถือได้
ของข้อมูล 

 พัฒนาและส่งเสริมการใช้งาน 
(Volume) มาตรฐานด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนกิส์ ทัง้ในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับ
สากลและแข่งขันได้ในเชิงเศรษฐกจิ 
 สร้างความเช่ือมั่นด้วยการก ากับดูแล
ตามมาตรฐานสากล ทัง้ในส่วนของ
มาตรฐานบงัคับและมาตรฐานแนะน า 
 พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีดิจิทลั ทั้งในมิติของ
ธรรมาภิบาลข้อมลู (Data Governance) 
การมีมาตรฐานของแพลตฟอร์มให้ความ
ยินยอมในการด าเนินการ (Consent 
Platform) และการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Data Privacy) 

 ร้อยละความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ของกรมสรรพสามิต 
 ร้อยละความส าเร็จของแนวทาง
ในการด าเนินการทีส่อดรบักบั
นโยบายและแผนการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกบั
เทคโนโลยีดิจิทลั 
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โครงการและกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 

2565 2566 2567 2568 
3.1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลเพิ่มเติม ส าหรับระบบสารสนเทศ กรมสรรพสามติ 

 
   

3.2) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบ้ริการผู้เสียภาษีสรรพสามิต 

 
   

3.3) โครงการปรับปรงุระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์     
3.4) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการระบบปอ้งกันและรกัษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 

 
   

3.5) โครงการจัดเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (1,200 เครื่อง) 

    

3.6) โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเตมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายศูนย์ข้อมลูสารสนเทศหลัก (Data Center) กรมสรรพสามิต 

    

3.7) โครงการจัดซื้อทดแทนและเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง
แม่ข่าย (Application Server) 

    

3.8) โครงการส ารองข้อมูลส าหรับระบบจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตและ
แสตมป์ภาษีสรุา ยาสูบ และระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานผ่าน
ระบบ VPN 

    

3.9) โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มเติม 
 

 
  

3.10) โครงการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมลู (Data Governance)  
กรมสรรพสามิต 

 
 

  

3.11) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กทดแทน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

    

3.12) โครงการจัดหาและติดตัง้ระบบป้องกันข้อมลูส าคัญรั่วไหล (Data 
Loss Prevention) 

    

3.13) โครงการจัดซื้อแท็บเล็ต (Tablet) เพื่อรองรับการปฏิบัติงานนอก
สถานที ่

    

3.14) โครงการทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ของกรมสรรพสามิต 

    

3.15) โครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้ระบบงานกรมสรรพสามิต 
ระยะที่ 2 (Application Performance Monitoring: APM 2) 

    

3.16) โครงการปรับปรงุประสทิธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ 
(Data Center) อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมสรรพสามติ 

    

3.17) โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอรท์ดแทนเครือ่งเดิมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (1,200 เครื่อง) 
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4) ยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมสำมำรถเท่ำทันเทคโนโลยีดิจิทัล และ
สร้ำงควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Building Resilience) 

เป้ำหมำย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติ
ราชการใหม้ีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว เช่ือมโยงระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานและสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เท่าทัน 

 สร้างความตระหนกัรู้และการสร้าง
ก าลังคน (Manpower) โดยการสนับสนุน
การเข้าถึง Digital Content จากต่างประเทศ 
เพื่อพฒันาบุคลากรให้รูเ้ท่าทันต่อพลวัต
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทีจ่ าเป็น
ต่อการพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์
สมัยใหม ่
 ผลักดันให้เกิดแนวทางส าหรบัการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงร่วมมอืกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้
เกิดมาตรการสิทธิประโยชน์ส าหรับการ
ดึงดูดผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ 
 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพือ่การมองภาพอนาคต (Foresight) 
รวมทั้งมีการบรหิารจัดการข้อมลูจากการ
ท าธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ (e-
Transaction Data Management) 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 จ านวนงานสัมมนาวิชาการ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลัภายใน
กรมสรรพสามิต 
 ร้อยละของจ านวนบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ทดสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาชีพที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากล 
 ร้อยละของจ านวนปัญหาพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ลดลงจาก
การรบัแจง้ของ Help desk 

 
โครงการและกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงกำร/กิจกรรม 
ปีงบประมำณท่ีด ำเนินกำร 

2565 2566 2567 2568 
4.1) โครงการศึกษาปัญหาเพื่อการพัฒนานวัตกรรมระบบงานของกรม
สรรพสามิต 

  
 

 

4.2) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบคุลากร
เพื่อสง่เสรมิรฐับาลดิจิทลั (Government Digital Skills) ของกรม
สรรพสามิต 

  
  

4.3) โครงการต่อยอดพฒันานวัตกรรมเพื่อแก้ปญัหาและสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบัติได้จริง 

   
 

4.4) โครงการคลินิกข้อมูล 
   

 
4.5) โครงการกระจายความรู้ด้านไอทีสูผู่้ประกอบการ 4.0 
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2.7 กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมและประเมินผล 
เพื่อให้การน าแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิตไปสูก่ารปฏิบัติ ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดบั

จะต้องให้ความส าคัญ มีความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมต่อการผลักดัน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ การด าเนินงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ตามแผน ตลอดจนมีการพัฒนากลไก
และระบบในการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สามารถน ากลยุทธ์ที่ก าหนดข้ึนมาขับเคลื่อนกรมสรรพสามิต ให้สามารถบรรลุเป้าหมายความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งสามารถด าเนินงาน ดังนี ้

1) การก าหนดนโยบายหรือข้อบังคับให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
ดูแลและก ากับทุกกระบวนการในการจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกหน่วยงานภายใน 
กรมสรรพสามิต 

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรทุกคนให้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  

3) การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
4) การพัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน 

รวมทั้งมีการก าหนดดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของทั้งในระดับกระทรวงการคลังและระดับชาติ 

การพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผล เช่น การจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นรายไตรมาสอย่างสม่ าเสมอ  การผลักดันให้มีการน าผล 
การติดตามมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าแผนงาน /โครงการครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 
 
  



บทสรุปผู้บริหารของแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต Executive Summary Report 

โครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2564  14 

3. ข้อเสนอแนะ 
 

3.1 กำรด ำเนินงำนด้ำนธรรมำภิบำลข้อมูล 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกรมสรรพสามิตมีความปลอดภัย โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับ 

กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ อีกมาตรการหนึ่งที่ส าคัญในการจัดการข้อมูลคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูล  
ส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
จึงมีการเสนอแนะให้มีโครงสร้างคณะท างานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ดังรูปที่ 3  และมีเหตุผล
ความจ าเป็นในการจัดต้ังคณะท างานในส่วนของการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1) เพื่อจัดท าวิธีการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูล ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562  

2) เพื่อด าเนินการจัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล รวมถึงการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ครอบครองข้อมูล
หรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวในทุกขั้นตอน  

3) เพื่อให้มีการก าหนดมาตรการในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพข้อมูล  
4) เพื่อให้มีการก าหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจน

รวมทั้ง มีการก าหนดมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด  

5) เพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าของข้อมูล โดยก าหนดวิธีการที่ผู้ดูแลข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูล 
สามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือส่งผ่านข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ชุดข้อมูลหรือฐานข้อมลู
บางแหล่ง มีผู้ดูแล ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของข้อมูลหลายคนหรือหลายหน่วยงาน  

6) เพื่อก าหนดค าอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) ของข้อมูล ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้คือ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอะไร สามารถน าไปใช้งานอย่างไร และมีข้อจ ากัดอะไร โดยมีมาตรฐานของค าอธิบาย 
ชุดข้อมูลที่เหมาะสมกับการใช้งาน  

7) เพื่อจัดท าชุดข้อมูล (Datasets) ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือให้บริการข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก  

8) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านรองรับการตรวจประเมิน มีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้  
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมาย เช่น การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เป็นต้น 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลในการจัดการองค์กรในรูปแบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่งเสริมให้มีการใช้งานเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพ รองรับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี/ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยงานการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
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รูปท่ี 3 โครงสร้างคณะกรรมการด้านการบรหิารธรรมาภิบาลข้อมลู 

 

3.2 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรในกรมสรรพสามิตพร้อมรับมือกับ          

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี จึงควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้สามารถสร้างทักษะใหม่ ๆ  ที่จ าเป็นต่อการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการในสายงาน (Reskill) และ
เสริมสร้างพัฒนาทักษะเดิมใหด้ีข้ึนเพื่อเพิ่มความสามารถในการท างาน (Upskill) โดยความรู้และทักษะที่ควรมี
ส าหรับการท างานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ประกอบด้วย การวางแผน การสร้างและพัฒนาระบบ การบริหารและ
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สนับสนุนผู้ใช้งาน การบริหารระบบเทคโนโลยี และการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหา นอกจากนีก้รมสรรพสามิต
ควรก าหนดความรู้และทักษะความสามารถที่ชัดเจนให้เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพื่อให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ที่ปรึกษาจึงขอแนะน าหลักสูตรส าหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจทิลั 
จากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) และหลักสูตรการสอบวัดความรู้ได้รับใบรับรอง (Certificate) ตาม
มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ทักษะต่าง ๆ  ที่
เหมาะสมกับแต่ละต าแหน่งงาน ดังนี ้

1) หลักสูตรการอบรมส าหรับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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 1.1) หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน      

1.2) หลักสูตรความม่ังคงปลอดภัยทางดิจิทัล
ส าหรับผู้บริหาร   - - - -

1.3) หลักสูตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร์ส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 

- - - -  - 

P
D

P
A

 / 
D

G
F

 

1.4) หลักสูตรหลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลส าหรับผู้บริหารภาครัฐ   - - - -

1.5) หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 

- -     

1.6) หลักสูตรการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภายใน
หน่วยงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 

- -    - 

1.7) หลักสูตรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล 

- -     
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 1.8) หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้
ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร   - - - -

1.9) หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่
ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ      - 
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 1.10) หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลด้วยภาพ 

- -   - -

1.11) หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล - - -  - -
1.12) หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับการ
บริการด้านดิจิทัลภาครัฐ 

- - -  - -

P
M

 

1.13) หลักสูตรการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อ
การปรับสู่องค์กรดิจิทัล   - - - -

1.14) หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล - -  -  -
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2) หลักสูตรการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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.1  2.1) Information Technology Professional Examination 
(ITPE) การวัดความรู้พื้นฐานด้านไอที      

M
ic

ro
s

o
ft

2  

2.2) Microsoft Technology Associate (MTA)   
การทดสอบความรู้พื้นฐานทางไอที เก่ียวกับ IT Auditors 
ผู้ดูแลเครือข่าย ความม่ันคงปลอดภัย 

- - - -  -

2.3) Microsoft Office Specialist (MOS) 
การทดสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office       

IS
C

3  2.4) Certified Information Systems Security 
Professional (CISSP) 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูล 

- - - -  -

IT
IL

3  2.5) ITIL4 Foundation 
หลักพื้นฐานของการจัดการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

-     -

C
o

m
p

T
IA

3  

2.6) CompTIA Fundamental - - - -  - 
2.7) CompTIA A+ - - - -  - 
2.8) CompTIA Network+ - - - -  - 
2.9) CompTIA Security+ - - - -  - 
2.10) CompTIA Server+ - - - -  -

หมายเหตุ  1ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.)  ที่มา https://www.career4future.com/itpe/ 
 2ที่มา https://www.arit.co.th/index 
 3ที่มา https://www.trainingcenter.co.th/certifications/ 
  

3.3 เทคโนโลยี Blockchain 
Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและน่าเช่ือถือโดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง เปรียบเสมือน

ฐานข้อมูลที่อนุญาตให้ทุกคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมีสว่นร่วมในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท โดยพิจารณาจากข้อก าหนด ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่าย ประกอบด้วย 

1) Blockchain แบบเปิดสาธารณะ (Public Blockchain) คือ Blockchain วงเปิดที่อนุญาตให้ทุก
คนสามารถเข้าใช้งาน หรือท าธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่จ าเป็นขออนุญาต 

2) Blockchain แบบปิด (Private Blockchain) คือ Blockchain วงปิดที่เข้าใช้งานได้เฉพาะผู้ที่ได้รบั
อนุญาตเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในองค์กร ดังนั้น ข้อมูลการท าธุรกรรมต่าง ๆ จะถูกจ ากัดอยู่
เฉพาะภายในเครือข่าย 

3) Blockchain แบบเฉพาะกลุ่ม (Consortium Blockchain) เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่าง 
Public Blockchain และ Private Blockchain ซึ่งส่วนมากเป็นการรวมตัวกันขององค์กรที่มีลักษณะธุรกิจ
เหมือนกัน และต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ อาทิ เครือข่ายระหว่างธนาคารที่ใช้ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการท าธุรกรรม 
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โดยเทคโนโลยี Blockchain ที่เหมาะสมกับกรมสรรพสามิตควรใช้เป็น Blockchain ระบบปิด ที่มีการ
ประยุกต์ใช้เพื่อเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่ไม่ต้องการเผยแพร่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กรทราบ 
อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่มีการสร้าง Blockchain แบบปิดเป็นของตนเองจ าเป็นต้องมีการลงทุนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ของอุปกรณ์ ระบบเครือข่ายในการเช่ือมต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับ ระบบ Blockchain 
ที่น ามาใช้งาน รวมทั้งการดูแลรักษาเพื่อให้ระบบ สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดย
ส่วนมากมักใช้ในงานระหว่างองค์กรธุรกิจหรือระหว่างองค์กรภาครัฐ โดยตัวอย่างของระบบ Blockchain แบบปิด 
อาทิ Hyperledger, Corda, Tendermint 

กรณีศึกษาของโครงการการพัฒนาระบบต้นแบบ e-Referral จากการใช้เทคโนโลยี Blockchain 
โดยใช้ Blockchain แบบปิดรูปแบบ Hyperledger เกิดจากแนวคิดในการพัฒนาระบบเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ  ที่ เ ช่ือมต่อทุกหน่วยงานด้าน Healthcare เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
โรงพยาบาล คลินิก หน่วยงานประกันสุขภาพ หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้แบบเรียลไทม์ภายใต้มาตรฐานข้อมูล
สุขภาพเดียวกัน อีกทั้งยังจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วยเป็นส าคัญ  
โดยระบบนี้สามารถเขียน Smart Contract (สัญญาอัจฉริยะโดยจะเก็บเงื่อนไขอยู่ในระบบ Blockchain) 
เพื่อให้ท างานตามเงื่อนไขได้ โดยบรรจุข้ันตอนการตรวจสอบต่าง ๆ  ยกตัวอย่างเช่น การเรียกดูข้อมูลผู้ป่วย 
ประวัติการรักษา การนัดหมาย รวมถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรบัการสง่ต่อผูป้่วยของโรงพยาบาลที่เกีย่วข้อง โดยใช้ 
Smart Contract ในการควบคุมขั้นตอนการตรวจสอบต่าง ๆ 

การเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของระบบราชการ เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้งานได้นั้น 
เป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ส าคัญในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย วิธีการเผยแพร่ข้อมูลนั้น
มีหลายรูปแบบ ส าหรับข้อมูลที่มีความจ าเป็นที่จะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงการติดตามการ
แก้ไขข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งรักษาระดับความเช่ือถือได้ของข้อมูลให้ดีนั้น แนวทางหนึ่งที่เหมาะสมคือการใช้
เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล กรมสรรพสามติจึงควรศึกษาและพัฒนาตน้แบบ
ส าหรับการใช้งาน Blockchain ในการให้บริการข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลธุรกรรมต่าง  ๆ  ของกรมสรรพสามิต
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ เพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยต้อง
มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าว ดังนั้น  กรมสรรพสามิตจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการน าร่องเพื่อส่งเสริมระบบเผยแพร่และบริการข้อมูลผ่านระบบ Blockchain 

 
3.4 กำรจัดเช่ำคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 

ในปี 2564 กรมสรรพสามิตมีพนักงานและลกูจ้างจ านวนทั้งหมด 6,276 คน แต่มีเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่
ได้รับงบประมาณจัดสรรครั้งล่าสุดเมื่อปี 2564 จ านวนทั้งหมด 500 เครื่อง นอกเหนือจากนั้นเป็นเครื่องที่มี
อายุใช้งานเฉลี่ยมากกว่า 7 ปีข้ึนไป ซึ่งนับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานและเป็นปัญหาในการรองรับ
ระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นช่องโหว่ที่ในเรื่องของระบบการป้องกันการโจมตี
ของมัลแวร์ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ท าให้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับโปรแกรมที่พัฒนาข้ึนมาใช้ประโยชน์ ซึ่งการจัดหาโดยการเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้งานส าหรับหน่วยงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้
ปฏิบัติงาน รวมทั้งตอบรับกับโครงการที่ทางกรมสรรพสามิตได้ริเริ่มข้ึน เช่น โครงการ Big Data, BI, Data 
Lake และ Blockchain การใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีอายุมากกว่า 5 ปี จะท าให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่สามารถใช้งานได้เลย ดังนั้นการจัดหาโดยการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานจะเหมาะสม
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กับระบบการท างานที่มีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาของกรมสรรพสามิต โดยแนวทางในการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

ก าหนดช่วงเวลาในการท าสัญญากับผู้รับจ้างแบบสลับฟันปลา และกระจายการส่งมอบคอมพิวเตอร์
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการที่กระจาย
คอมพิวเตอร์รุ่นต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน ท าให้ในแต่ละหน่วยงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและรองรบัตอ่
การท างาน และในการท าสัญญาเช่าน้ันต้องระบุข้อก าหนดและเงื่อนไขให้ชัดเจน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท า
การเช่าน้ันต้องมีการติดตั้ง License Software พื้นฐานในการท างานที่ถูกลิขสิทธ์ิ และในกรณีที่คอมพิวเตอร์มี
มีปัญหาขัดข่องหรือช ารุด ต้องด าเนินการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้ภายใน 24 ช่ัวโมง เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อการท างานของบุคลากร 

โดยการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 30% ของการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่แล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
และค่าติดตั้ง License Software อีกด้วย โดยคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถรองรับการท างานแบบ 
Anywhere ในรูปแบบ New normal โดยไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่ส านักงานเพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถ
เช่ือมต่อการท างานในรูปแบบออนไลน์และยังคงสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม แต่ต้องมี
การก าหนดนโยบายการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ Cloud Drive เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบ
ออนไลน์ และเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูล ในกรณีที่หมดสัญญาการเช่าและต้องคืนคอมพิวเตอร์
ให้กับผู้เช่าน้ัน ข้อมูลทุกอย่างก็ยังปลอดภัยและอยู่ครบถ้วน ไม่ติดไปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจท าให้ข้อมูล
ที่มีความส าคัญรั่วไหลและส่งผลกระทบต่อกรมสรรพสามิต 
 

 

 

 

 
 

 

  


