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บทที่ 1 
บทนำ 

 

➢ หลักการและเหตุผล 

➢ วัตถุประสงค์ของโครงการ 

➢ ภาพรวมของกรมสรรพสามิต 

➢ โครงสร้างกรมสรรพสามิต 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ด้วยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2564) ได้กำหนดทิศทาง  
ในการยกระดับภาครัฐไทยสู ่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที ่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการทำงาน  
แบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง  
รวมถึงการเพิ ่มขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยให้เป็นเอกภาพและเป็นรูปธรรม โดยการ 
เพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยจากนโยบายและแผนการพัฒนาดังกล่าว 

กรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จึงมีความตระหนัก
ในความสำคัญของการจัดทำแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต เพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัต ิในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด ิจิท ัลภายในหน่วยงานให้มีความทันสมัยเท่าทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีอีกทั้งนโยบายภาครัฐ และความต้องการ 
ในหลากหลายมิติของผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ภายในหน่วยงานตามรูปแบบภารกิจงานที่แตกต่างกันไป  
ตามเขตพื้นที ่ในการกำกับดูแล ซึ ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) ซอฟต์แวร์ ข้อมูล 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร และสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ไม่อาจสนับสนุนความต้องการ  
ของกรมสรรพสามิตได้ ประกอบกับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2561-2563 ได้สิ้นสุด
ลงในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิตไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทำโครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2564 ขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.2.1 เพ่ือศึกษากรอบนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
1.2.2 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 
1.2.3 เพื่อให้มีกรอบ แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต  

ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ที่สามารถนำไปปฏิบัติได ้

1.2.4 เพ่ือจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต (Digital Excise Plan) 
 

1.3 ภาพรวมของกรมสรรพสามิต 

1.3.1 ภารกิจ 
กรมสรรพสามิต เป ็นหน่วยงานในสังก ัดกระทรวงการคลัง ม ีภารกิจในการจัดเก็บ 

ภาษีสรรพสามิตเพื ่อเป็นรายได้ให้แก่ภาครัฐ จากสินค้าและบริการที ่มีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะอย่าง  
รวมถึงดำเนินการตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพาสามิต 

1.3.2 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
เพื ่อให้การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตาม

เป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1)  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงิน
ภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผน และขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บ 

2) ตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ 
3) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีท่ีอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิตต่อกระทรวง 
4) ดำเนินการเกี ่ยวกับการประสานแผนงาน การกำกับเร่งรัด ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรมสรรพสามิต 
5) บริหารกิจการขององค์การสุรา และโรงงานไพ่ 
6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวง 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.3.3 วิสัยทศัน์ (Vision) 
ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (The leader of tax collection 

for society, environment and energy) 

1.3.4 พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมนโยบายภาษีเพ่ือสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2) เก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสถียรภาพทางการคลัง 
3) ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4) พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม 
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1.3.5 ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (5 ปี) (พ.ศ.2564 - 2568)  
1) ขับเคลื่อนนโยบายภาษีในการสร้างความเจริญและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี สนับสนุนเสถียรภาพทางการคลัง 
3) ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารการจัดการ ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 
4) พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

1.3.6 ความหมายค่านิยมกรมสรรพสามิต 
1) S : Standardization (ความมีมาตรฐาน) 
2) T : Transparency (ความโปร่งใส) 
3)  A : Accountability (จิตสำนึกความรับผิดชอบ) 
4)  R : Rapid & Simplicity (ความรวดเร็วและเรียบง่าย) 
5) S : Satisfaction (ความพึงพอใจ) 

1.3.7 วัฒนธรรมองค์กร (Excise Culture) 
1)  ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นธรรม 
2) พัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง บูรณาการงานเครือข่ายและหมั่นศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
3) ยึดมั ่นในมาตรฐานการบริการ โดยคำนึงถึงความพอใจที ่เก ินกว่าความคาดหวัง  

ของผู้รับบริการ 
4)  กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงผลกระทบอย่างครบถ้วน 
5)  มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง รับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนร่วมงาน 
6)  เคารพผู้อาวุโสและเพ่ือนร่วมงาน รวมไปถึงประชาชนผู้รับบริการ 
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1.4 โครงสร้างกรมสรรพสามิต  
กรมสรรพสามิตมีการจัดอัตรากำลังคนตามโครงสร้างหน้าที่การทำงาน ดังนี้ 

 

 
รูปที ่1-1 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมสรรพสามิต 

 



แผนการพัฒนาดจิิทัลของกรมสรรพสามิต บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการพัฒนาดจิิทัลของกรมสรรพสามิต 
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 

 

➢ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล 

➢ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัล 

➢ แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญในการพัฒนาดิจิทัล 
 

2.1 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล 
ที่ปรึกษาได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและศึกษากรอบนโยบายภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำ  

แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้มี
ความช ัดเจนเก ี ่ยวก ับท ิศทางการพัฒนาในระด ับประเทศที ่สอดคล ้องก ันระหว ่างท ุกหน ่วยงาน  
โดยความสอดคล้องของแผนพัฒนาระดับชาติกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1) แผนระดับที่ 1 

ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ตุลาคม 2561) ซึ่งนับเป็น
แผนระดับที่ 1 จัดทำขึ้นตามมาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่กําหนดให้รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื ่อใช้เป็นกรอบ  
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560  
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ถือเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  ซึ ่งจะต้องนําไปสู ่การปฏิบัต ิเพื ่อให้ประเทศไทยบรรลุ ว ิส ัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีภาครัฐ  
ของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  

1.1)  ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสังคมไทย 
1.2)  ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
1.3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
1.4)  ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
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1.5) ความหลากหลายทางช ีวภาพ ค ุณภาพส ิ ่ งแวดล ้อม และความย ั ่ งย ืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.6)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
(2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย ์
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ชาติด ้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีว ิตที ่ เป ็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

จากนโยบายและแผนระดับชาติ ระดับที ่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาประเทศ ให้ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคม  
เป็นธรรมและฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในส่วนของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ จะเชื่อมโยงกับ 5 ยุทธศาสตร์ 

1.1)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
มีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  การพัฒนา

ศักยภาพของประเทศให้พร ้อมเผช ิญภัยคุกคามที ่กระทบต่อความมั ่นคงของช าติสำหร ับประเด็น 
ของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (CyberSecurity) และการป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ในอนาคต 

1.2)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีแนวทางของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่จะตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและกระจายรายได้ 

1.3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีแนวทางในการสนับสนุนการปฏิร ูปกระบวนการเร ียนร ู ้ท ี ่ตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงในคริสต์ศตวรรษที่ 21 และการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี เพื่อมุ่งสู ่การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

1.4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ม ีแนวทางในการดำเน ินงานเพ ื ่อตอบสนองต ่อการลดความเหล ื ่อมล้ำ  

สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือมุ่งสู่ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคม 

1.5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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มีแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสามารถที่จะดำเนินการเพื ่อตอบสนอง  
ต่อการให้บริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริหารงานแบบบูรณาการ การปรับปรุงขนาดของภาครัฐ  
ให้เล็กลงเหมาะสมกับภารกิจ การพัฒนาภาครัฐให้มีความทันสมัย มีบุคลากรที่เป็นคนดีและมีความสามารถ 
และภาครัฐต้องมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการเข้าถึง  
การให้บริการภาครัฐ ซึ่งในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับแผนย่อยในการพัฒนาบริการประชาชน แผนย่อยการปรับ
สมดุลภาครัฐ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ และแผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ซึ่งเป็นส่วนที่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโดยตรง 

2) แผนระดับที่ 2 
ในโครงการนี ้ ที ่ปรึกษาเน้นการทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ ่งเป็น 

แผนระดับที่ 2 ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ และแปลงไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนระดับที่ 3 
โดยประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มที ่ เก ี ่ยวข้อง 
ของแผนแม่บท เป้าหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ห้วงเวลา ห้วงละ 5 ปี 
รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี1 ประกอบไปด้วย 23 ประเด็น แผนแม่บท 
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 

2.1) ประเด็น ความมั่นคง 
2.2) ประเด็น การต่างประเทศ 
2.3) ประเด็น การพัฒนาการเกษตร 
2.4) ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.5) ประเด็น สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
2.6) ประเด็น การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
2.7) ประเด็น โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
2.8) ประเด็น พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 
2.9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2.10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2.11) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2.12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
2.13) ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
2.14) ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
2.15) ประเด็น การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
2.16) ประเด็น การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
2.17) ประเด็น การสร้างหลักประกันทางสังคม 

 
1 อ้างอิง แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ พฤษภาคม พ.ศ.2562 
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2.18) ประเด็น การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
2.19) ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
2.20) ประเด็น การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 

กลไกของภาคร ัฐจ ึง เป ็น เคร ื ่ องม ือสำค ัญท ี ่จะสามารถช ่วยข ับเคล ื ่อน 
การพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกประเด็น เพื ่อบูรณาการทั ้งในเชิงประเด็น  
เช ิงภารกิจ และเช ิงพื ้นที่  ม ีการเช ื ่อมโยงการทำงานทุกระดับให้สอดร ับกับเป ้าหมายที ่กำหนดไว้  
ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องบูรณาการกันอย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน  
มีการประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ 
ภาคประชาชน และภาคส่วนอื่นในสังคม ระบบการเงินการคลังของประเทศจะต้องสนับสนุนการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่วนและมีเป้าหมายร่วมกัน 
ทั้งในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมินผลสำเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุลในความสัมพันธ์
ของพื้นที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ ในการติดตามประเมินผล 
และในการพัฒนาบริการสาธารณะ  

ประกอบด้วยเป้าหมาย  
(1) เป้าหมาย 1 “บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ใช้บริการ” 
ตัวชี้วัด คือ “ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ” 

(2) เป้าหมาย 2 “ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้” 

ตัวชี ้ว ัด คือ “ดัชนีร ัฐบาลอิเล ็กทรอนิกส์ในการจ ัดลำดับขององค์การ
สหประชาชาติ”  

2.21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 
เพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต 
เพื ่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั ้นตอนการดำเนินงาน  
เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และ 
ชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่การลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
ภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด  
เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริต
ให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู ้การทุจริต 
เป็นเป้าหมายในการดำเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตในปี พ.ศ.2580 อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก  
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ประกอบด้วยเป้าหมาย  
(1) เป้าหมาย 1 “ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” 

ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)” 
2.22) ประเด็น การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว กำหนดให้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที ่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื ่องมือ  
ในการใช้อำนาจรัฐอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือของประชาชนทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม 
ลดความเหลื ่อมล้ำ และไม่เล ือกปฏิบัติ โดยมีแนวทางการพัฒนาที ่ให ้ความสำคัญกับการมีส ่วนร่วม 
ของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรมเพื ่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ  
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง  

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) เป ้าหมาย 1  “กฎหมายเป ็นเคร ื ่องม ือให ้ท ุกภาคส ่วนได ้ประโยชน์  

จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม” 
ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ)” 

(2) เป้าหมาย 2 “การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส  
เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ” 

ตัวชี้วัด คือ “ดัชนีนิติธรรม (คะแนน/อันดับ)” 
2.23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

โดยแต่ละประเด็นมีค่าเป้าหมายในช่วงของการดำเนินงานตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ถึง 2580 ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 2-1 ถึง ตารางที่ 2-3
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ตารางท่ี 2-1  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการของภาครัฐ  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 95 

2. ภาครัฐมีการดำเนินการ 
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ในการจัดลำดับขององค์การ
สหประชาชาติ 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

60 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

50 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

40 อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีการพัฒนาสูงสุด 

30 อันดับแรก 

 
ตารางท่ี 2-2  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.2561-2565 ปี พ.ศ.2566-2570 ปี พ.ศ.2571-2575 ปี พ.ศ.2576-2580 
ประเทศไทย 

ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า  

50 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 
และ/หรือได้คะแนน 

ไม่ต่ำกว่า  57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 32 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า  

 62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/
หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า   

73 คะแนน 
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ตารางท่ี 2-3  เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ.2561-2565 ปี พ.ศ.2566-2570 ปี พ.ศ.2571-2575 ปี พ.ศ.2576-2580 
1. กฎหมายเป็นเครื ่องมือให้ท ุกภาคส่วน 
ได ้ ป ระ โ ยชน ์ จ า กกา รพ ัฒนาปร ะ เ ท ศ 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ดัชนีนิติธรรม 
(คะแนน/อันดับ) 

   คะแนนของ 4 ปัจจัย 
จากทั้งหมด 8 ปัจจัย 
1. การจำกัดอำนาจรัฐ 
2. รัฐบาลโปร่งใส 
3. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
4. ความเป ็นระเบ ี ยบ
แ ล ะ ค ว า ม ม ั ่ น ค ง 
ไม่ต่ำกว่า 0.65 

คะแนนในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ำกว่า 0.65 

 

คะแนนในทุกปัจจัย 
ไม่ต่ำกว่า 0.75 

 

คะแนนทุกปัจจัย 
ไม่ต่ำกว่า 0.87 และ 
อยู่ใน 10 อันดับแรก

ของโลก 2.  การอำนวยความย ุต ิธรรมเป ็นไปโดย 
ความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั ่วถึง  
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
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2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 13 (พ.ศ.2566-2570) เป็นแผนพัฒนา 
ฉบับแรกที่เริ ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบ 
เพื่อกำหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ  ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นหลักนำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ  ไปสู่การบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  เพื ่อเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13  
จึงได้กำหนดเป้าหมายหลัก 4 ประการ และ 13 หมุดหมาย ประกอบด้วย 

 

 
รูปที่ 2-1 องคป์ระกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศ 

 

1) ประการที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูงที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (High Value-Added 
Economy) 

1.1) หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรร ูปการเกษตรของไทยกำลังเผช ิญกับ 
ความท้าทายหลายประการที่อาจลดทอนความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้น 
ในกลุ่มสินค้าที ่มีมูลค่าเพิ ่มต่ำ การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับ
นานาชาติที่เข้มงวดขึ้น ต้นทุนในการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกัน 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล จะเป็ น
เครื่องมือสำคัญที่ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสามารถนำมาใช้จัดการกับความเสี่ยงและ
ข้อจำกัดข้างต้น และยังเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับรายได้ของเกษตรกร
และผู้ประกอบการแปรรูป รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 
 ประกอบด้วยเป้าหมาย 

(1) เพ่ิมมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป 
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(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการของภาคเกษตร 
(3) เพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตร  

1.2) หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่าง

ต่อเนื่อง แต่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ
ภาคบริการที่เกี ่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวหยุดชะงักทั่วโลก และอาจทำให้รูปแบบของตลาดการท่องเที่ยว 
ต้องเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาว เมื่อพิจารณาประกอบกับบริบทความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ในระดับโลกที่ส่งผลให้รูปแบบการเดินทางและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดโอกาสในการใช้
จุดเด่นและความสร้างสรรค์เพื ่อพลิกฟ้ืนรูปแบบการท่องเที ่ยวไทยสู่ท่องเที ่ยวที ่มีมูลค่าสูง มีเอกลักษณ์ 
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดร้ับการฟ้ืนฟู อันเป็นการมุง่เน้นสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) ยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  
(2) เพ่ิมการพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและกระจายรายได้สู่พื้นที่ 
(3) บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

1.3) หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์สันดาปภายในที่สำคัญแห่งหนึ ่งของโลก 

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นภาคการผลิตที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พลิกผันที่สุด 
ประกอบกับแนวโน้มความพยายามในการลดก๊าซเรือนกระจกระดับโลก ส่งผลให้หลายประเทศมีนโยบายที่จะ
ยกเลิกการใช้ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการสนับสนุนให้เกิดการปรับนิเวศของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า จะเป็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ ่มการจ้างงานในอนาคต นอกจากนี้การเปลี ่ยนผ่านของการใช้รถยนต์ภายในประเทศไปสู่การใช้ 
ยานยนต์ไฟฟ้า ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยมลพิษอากาศและก๊าซเรือนกระจกได้อีกดว้ย 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) สร้างอุปสงค์ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 
(2) สนับสนุนการลงทุนและการปรับตัวของผู้ประกอบการเดิม 
(3) สร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

1.4) หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
  อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์และสุขภาพครบวงจรเป็นการต่อยอดจาก
ธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรงและมีห่วงโซ่อุปทาน
เชื ่อมโยงต่อเนื ่องครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 
ครบวงจรของไทยมีศักยภาพที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต โดยสามารถใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่มาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระแสความตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะ 
รวมถึงการเข้าสู่ส ังคมสูงวัยทั ่วโลกที ่ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าและบริการทางการแพทย์และ 
การดูแลสุขภาพมีความเฉพาะทางและมีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนการลงทุนในงานวิจัยและ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากล รวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้และ 
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื ่อยกระดับการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพขั ้นสูง 
อย่างต่อเนื ่อง พร้อมทั ้งพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของระบบสาธารณสุขในภาพรวมให้ เพียงพอและ 
มีการกระจายตัวบุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) สร้างมูลค่าจากสินค้าและบริการสุขภาพ 
(2) สร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(3) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ ให้มีความพร้อมรองรับ 

ภัยคุกคามสุขภาพ 

1.5) หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ 
ทีส่ำคัญของภูมิภาค 
 ความได้เปรียบด้านภูมิรัฐศาสตร์และศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และ
แนวโน้มการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนความปกติใหม่ภายใต้แนวคิดภูมิภาคนิคม (Regionalism) ประกอบกับ 
ไทยเป็นประเทศที่มีแนวระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคพาดผ่ านมากที่สุด มีเส้นทางคมนาคมขนส่งและ 
โลจิสติกส์ที ่ครอบคลุมได้มาตรฐาน และโครงสร้างพื ้นฐานที ่ม ีค ุณภาพเชื ่อมโยงพื ้นที ่ เศรษฐกิจหลัก 
ทั้งในประเทศและแนวชายแดนรอบด้าน มีฐานเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าโลก พร้อมทั้งมีความพร้อม
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนา 
สู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคหากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการเชื่อมโยง
โครงข่ายโลจิสติกส์ในอาเซียนอย่างไร้รอยตอ่ 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) มุ่งสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนภูมิภาค 
(2) ส่งเสริมให้ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค 

1.6) หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ
อาเซียน 

 ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็ง โดยมีการส่งออกสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์คิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ 15.4 ของการส่งออกทั ้งหมด มีโครงสร้างพื ้นฐานด้านดิจิทัล 
ที่ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและมีคุณภาพสูง รวมทั้งมีตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการ
ด้านดิจิทัลขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน โดยที่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
ได้ผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องมีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ
และในชีวิตประจำวันมากขึ้น ในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงเป็นโอกาสที่สำคัญของประเทศ
ในการปรับบทบาทจากหนึ่งในห่วงโซ่ที่เปราะบางและสร้างมูลค่าได้ต่ำสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้าขั้นสูงและ
บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม และเกื้อหนุนการเปลี่ยนแปลง
ทางดิจิทัลในทุกภาคส่วน 
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ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) ส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 
(2) เพ่ิมการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

 
2) ประการที่ 2 สังคมแหง่โอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 

2.1) หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได ้
 เศรษฐกิจไทยขับเคล ื ่อนโดย SMEs ถึงร้อยละ 43.2 และมีการจ้างงานกว่า  

11 ล้านคน แต่ SMEs ส่วนใหญ่มีข้อจำกัดทั้งในด้านการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน การจัดหาแรงงาน และการแข่งขัน
กับธุรกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวยังเป็นปัจจัยเสี ่ยงสำคัญที่ส่งผลให้ SMEs  
จำนวนมากได้ร ับผลกระทบและมีแนวโน้มต่อการปิดกิจการ ส่งผลต่อการจ้างงาน และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในที ่สุด การเพิ ่มโอกาสและเร่ งพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้สามารถใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจตลอดกระบวนการ และสามารถปรับตัวสู่ ธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความต้องการ 
มากขึ้นและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ อาทิ สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยลดทอน 
ความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ ความมั่งค่ัง เพ่ิมการแขง่ขันในตลาดซึ่งเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะนำไปสู่การยกระดับผลิตภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื ่อง และเสริมสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขันของประเทศในระยะยาว 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการเติบโตและแข่งขัน 
(2) พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการปรับตัวของ SMEs สู่การแข่งขัน

ใหม ่

2.2) หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัย และนา่อยู่ 

 ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ  
ภาคตะวันออก โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยว ซึ่งมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐานที่สูงกว่าเมืองหลักอื่น ๆ ของประเทศอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ อย่างไรก็ดี พ้ืนที่ 
ในภาคต่าง ๆ ของประเทศก็มีศักยภาพและโอกาสที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสนับสนุนการขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจของภูมิภาคและประเทศโดยรวม ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยให้การ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปได้ง่ายขึ ้น การย้ายถิ ่นฐานของแรงงานกลั บสู ่ท้องถิ ่นต่างจังหวัด  
จากวิกฤตโควิด-19 และกระแสการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regionalization) จะเป็น 
ทั้งโอกาส และแรงผลักดันในการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งในแง่ของการส่งเสริมการค้าการลงทุน การเสริมสร้างศักยภาพ
ของท้องถิ่น และชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพของบริการสาธารณะในพื้นที่ 
และการพัฒนาพ้ืนที่ให้น่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) เพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 
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(2) ลดความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภูมภิาค 
(3) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ยั่งยืน พร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

2.3) หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง
ทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 

 แม้ว่าสัดส่วนคนจนโดยรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศไทยยังคงมีคนจน
จำนวนหนึ่งที่ติดอยู่ในกับดักความยากจนเรื้อรังและ/หรือข้ามรุ่น โดยที่ผลประโยชน์จากการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจกระจายไปไม่ถึง จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองที่เพียงพอเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงและ 
สร้างความมั่นคงทางรายได้ ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบข้อมูลสารสนเทศถือเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยระบุกลุ่มเป้หมาย ปัญหา และความจำเป็น นำไปสู่การออกแบบนโยบายช่วยเหลือ
ครอบครัวยากจนข้ามรุ่นได้อย่างเฉพาะเจาะจง แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และสามารถสร้างแต้มต่อ 
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถออกแบบระบบประกันสังคมให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการและ
รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) เพ่ิมโอกาสให้ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน 
(2) จัดความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแก่คนไทยทุกช่วงวัย 

 
3) ประการที่ 3 วิถีชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-Friendly Living) 

3.1) หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
เนื่องจากปริมาณขยะและน้ำเสียที่มีปริมาณสูงเกินกว่าความสามารถในการกำจัด 

และไดเ้ล็ดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมจนเป็นผลเสียต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตในทะเล ในขณะเดียวกัน 
มลพิษอากาศ PM 2.5 ซึ่งมีแหล่งที่มาสำคัญจากการจราจรและเผาพื้นที่เกษตรส่งผลให้หลายพื้นที ่ของ 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาคุณภาพอากาศที ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้  
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลายประการได้ส่งผลให้การจัดการ
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ประการ อย่างยั่งยืนสามารถทำได้ด้วยต้นทุนที่ลดลงเรื่อย ๆ และยังเป็นโอกาส 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ในอีกทางหนึ่งด้วย โดยเทคโนโลยีการรีไซเคิลและการบำบัดน้ำเสีย 
ทำให้สามารถนำวัสดุหลายประเภทและน้ำที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ใหม ่เทคโนโลยีชีวภาพสามารถ
นำมาใช้เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดความจำเป็นในการเผาพื้นที่ของเกษตรกร นอกจากนี้ 
พล ังงานหมุนเว ียนและยานยนต์ ไฟฟ้าจะเป็นโอกาสในการลดก๊าซเร ือนกระจกและมลพิษอากาศ 
ไดอ้ย่างมหาศาล 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) เพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
(3) สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและยั่งยืน 
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3.2) หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มที ่จะส่งผลให้ภัยธรรมชาติประเภท 
อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย ไฟป่า เกิดความถี่ และระดับความรุนแรงเพิ ่มขึ ้น โดยการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศยังอาจทำให้ภัยธรรมชาติประเภทอ่ืน ๆ ที่ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากเท่าใดนักในปัจจุบัน 
กลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในอนาคต อาทิ การเกิดน้ำท่วมพื ้นที่ชายฝั่งอันเนื ่องมาจากระดับน้ำทะเล 
ที่เพิ่มสูงขึ้น และสภาพอากาศร้อนจัด นอกจากนี้ แนวโน้มการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นอาจยิ่งซ้ำเติมให้  
ความเสี่ยงของภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้นได้ หากขาดการควบคุมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนาสิ่งก่อสร้าง
อย่างเหมาะสม ดังนั้น การลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ทั้งในมิติของการป้องกันและบรรเทาภัย รวมทั้งการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ จึงเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศในระยะต่อไป 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) ลดความเสียหาย และผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(2) ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(3) สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
4) ประการที่ 4 ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s 

Transformation) 
4.1) หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 

การพัฒนาแห่งอนาคต 
คนเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยคุณภาพการศึกษา

และระบบการพัฒนาทักษะแรงงานของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังประสบกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง 
ส่งผลให้ขาดแคลนกำลังแรงงานที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การขาดความพร้อมทางเทคโนโลยี
และความแตกต่างระหว่างพื้นที่ยังอาจทำให้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและทักษะเพิ่มสูงมากขึ้น 
อย่างไรก็ดีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลดลงของประชากร และการขยายตัวของความเป็นเมือง 
จะนำมาซึ ่งโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไปสู่การเปน็ Hi-Value and Sustainable Thailand ต่อไป 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งสมรรถนะ คุณลักษณะ และภูมิคุ้มกัน 
(2) พัฒนากำลังคนให้ตรงความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย 
(3) ส่งเสริมการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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4.2) หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
ปัจจุบันภาครัฐของไทยมีขนาดใหญ่ ขาดความคล่องตัว และมีรายจ่ายประจำมาก 

อีกทั้งยังมีโครงสร้างการบริหารงานแบบรวมศูนย์ แต่ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และมีกฎหมายจำนวนมากที่ยังล่าสมัยและขาดการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ในระยะต่อไป 
ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที ่จะขยายตัวไปสู่ปัญหาภาระทางการคลังที ่เพิ ่มขึ ้นจากการเข้าสู่ส ังคมสูงวัย  
ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากความล่าช้าในการปรับตัวให้เทา่ทันกับเศรษฐกิจฐานเทคโนโลยีและการทำงาน
รูปแบบใหม่ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างและการบริหารงานให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและ 
มีสมรรถนะสูง โดยอาศัยโอกาสจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนทำงาน พัฒนาระบบ
ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนมุ่งปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการปรับโครงสร้างและพลิกโฉมประเทศในมิติต่าง ๆ และส่งเสริมศักยภาพของทุกภาคส่วนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประกอบด้วยเป้าหมาย 
(1) ยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
(2) พัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง และคล่องตัว 

 
2.1.3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

นโยบายและแผนระด ับชาต ิว ่ าด ้วยการพ ัฒนาด ิจ ิท ัล เพ ื ่ อ เศรษฐก ิจและส ังคม  
จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่  
การเป็นประเทศที่ขับเคลื ่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

การพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ ่งเน้นการพัฒนาระยะยาว  
อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพื่อกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ดังรูปที่ 2-2 
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รูปที ่2-2 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนด
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ที ่ 1 “พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจ ิท ัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม 
ทัว่ประเทศ”  

กล ่าวถ ึงการพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื ้นฐานด ิจ ิท ัล (Digital Infrastructure) ซ ึ ่ ง เป็น 
การวางรากฐานด้านโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยทั ้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
ซึ่งมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนเมืองธรรมดาสู่การพัฒนาให้มีความเจริญมากยิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”  
กล่าวถึงการพัฒนา SMEs ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพและผลิตภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Manufacturing) สู ่อุตสาหกรรม 4.0 
(Industry 4.0) ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขัน
กับตลาดต่างประเทศได้อย่างมีศักยภาพ การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture) 
ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตของภาคการเกษตรไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย  
ลดข้อจำกัดในการดำเนินงานจากการนำระบบอัตโนมัติไปช่วยเพิ่มผลผลิตของภาคเกษตร การเพิ่มมูลค่ า 
ให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) ซึ่งเป็นการมุ่งเปลี่ยนผ่านจากการให้บริการแบบเดิม 
(Traditional Services) สู่การสร้างมูลค่าสูง (High Value Services) ในภาคบริการ และการส่งเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Technology and Content Industries) 
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”  
กล่าวถึงการพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community) ซึ่งเป็น 

การช่วยลดความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ในประเทศไทยระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเมืองและ
ในชนบท และผลักดันให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน  
ในชุมชน การพัฒนาการศึกษาและการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตด้วยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ( Digital Learning & 
Knowledge) ซึ่งเป็นการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแก้ปัญหา  
การเข้าถึงระบบการศึกษาและเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป และการพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health) ซึ่งมุ ่งใช้ประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อพัฒนาบริการด้านสุขภาพ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพ  
ดูแลประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยดูแลผู้สูงอายุ 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”  
กล่าวถึงการยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government 

Services) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐเพื่อยกระดับบริการภาครัฐให้ตอบสนอง
ประชาชนและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร อีกทั้ง
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และการ มีส่วนร่วมของ
ประชาชน การปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For Government 
Management) ซึ ่งมุ ่งเน้นการขับเคลื ่อนสู่ร ัฐบาลดิจิทัล เร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ 
มีการบูรณาการข้อมูลและระบบงานระหว่างหน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”  
กล่าวถึงการพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And Digital 

Literacy) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนและประชาชนเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อแก้ปัญหากำลังคนของประเทศไทย  
ที่ขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลในทุกระดับ รวมไปถึงการพัฒนาประชาชนทั่วไปให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ และรู้เท่าทันสื่อ 

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล”  
กล่าวถึงการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งมุ ่งเน้น 

การสร้างความเชื ่อมั ่นด้วยการป้องกัน และปราบปรามภัยคุกคามทางไซเบอร์ที ่มีความรุนแรงมากขึ้น 
และบางครั้งถึงขั้นสร้างความเสียหายแก่ระดับบุคคลและระดับประเทศ รวมถึงเร่งแก้ปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรง
ของประเทศไทยในเรื่องของการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรด้าน Cybersecurity ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน การขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital Law & Regulation) ซึ่งมุ่งปรับปรุง 
และพัฒนาให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ทันสมัยชัดเจน และมีมาตรฐานข้อมูลที ่เป็นสากลเพื ่ออำนวย  
ความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิตของประชาชน รองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
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2.1.4 แผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 
ในปี พ.ศ.2561 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่  

และทำการเปลี ่ยนชื ่อเป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และได้มีการจัดทำ  
ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยเป็นแผนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ประกอบด้วย  
4 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ “ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” กล่าวถึง
การพัฒนาบริการดิจิทัลที ่ ่ม ีคุณภาพสำหรับประชาชน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ้หน่วยงานรัฐ  
มีีทัศนคติด้านดิจิทัล (Digital Mindset) มีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาบริการดิจิทัลที่่มีีประสิทธิภาพ 
การจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน  
ของรัฐ รวมทั้งการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการดิจิทัลของประชาชน ด้วยการปกป้องคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลสำหรับการทำธุรกรรมทางดิจิทัล 

2) ยุทธศาสตร์ “อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” กล่าวถึง 
การให้ ้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกภาคธุรกิจไทย ซึ ่งถือเป็นหนึ่งใน  
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อให้ภาคธุรกิจสามารถลดต้นทุน และลดระยะเวลา 
ในการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาชว่ย
ตลอดกระบวนการธุรกิจ 

3) ยุทธศาสตร์ “ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของรัฐ” 
กล่าวถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้สามารถพัฒนาบริการ
ประชาชนหรือบริหารจัดการภายในภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ โดยเป็นการส่งเสริม และ
ผลักดันตั้งแต่ต้นกระบวนการคือ การจัดทำข้อมูลภาครัฐให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงในการให้บริการประชาชน การปรับปรุงหรือแก้้ไขกฎหมายเพื่อให้้สามารถเปิดเผย แลกเปลี่ยนข้อมูล
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐจนถึงกระบวนการการส่งเสริมให้้ภาครัฐเปิดเผย
ข้อมลูผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

4) ยุทธศาสตร์ “พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล” 
กล่าวถึงการมุ ่งเน้นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ผ่านการแสดง  
ความคิดเห็น หรือเสนอแนวทาง หรือนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านช่องทางดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยครอบคลุมการเสนอความคิดเห็นและการติิดตามผลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการปรับปรุง 
หรือแก้ไขกฎหมายที่ ่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยเป้าหมายและตัวชี้วัดจะยึดหลัก
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้้รับประโยชน์์สูงสุดจากการนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช ้ในการบริหารและ
การให้บริการของหน่วยงานรัฐทุกแห่ง เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพ และให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ ้มค่า 
และเต็มศักยภาพ 
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รูปที ่2-3 เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 

 
2.1.5 นโยบายประเทศไทย 4.0 

นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมุ ่งเน้น 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) 
เพื ่อพาประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื ่อมล้ำทางสังคม และกับดัก  
ความไม่สมดุลในการพัฒนา รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุ ่มใ ห้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ ผู ้ด้อยโอกาส หรือผู ้ที ่กำลังประสบกับปัญหา  
ความยากจนอย่างมาก โดยเน้นการป้องกันความเสี่ยงให้หลุดพ้นกับดักความยากจน ด้วยการสร้างแต้มต่อและ
สร้างโอกาส พร้อม ๆ ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพไปที่ตัวบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
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รูปที ่2-4 นโยบายประเทศไทย 4.0 ฝ่ากับดักประเทศ สู่ทางออกของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
โดย “พิมพ์เขียว” หรือ แผนที่ที่จะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน

ผ่านนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้ นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจมาสู ่ระบบเศรษฐกิจที ่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-Based Economy) เพื ่อพา 
ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำทางสังคม และกับดักความไม่สมดุล 
ในการพัฒนา โดยมีการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติ ดังนี้ 

1) มิติ ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) 
โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  

โดยมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยเปลี่ยนจากเน้นภาคการผลิต
สินค้ามาสู่ภาคบริการมากข้ึน ปัจจัยเหล่านี้จะนำไปสู่ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2) มิติ ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings) 
ความเหลื่อมล้ำเป็นเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

ประเทศชาติ จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันลดระดับความเหลื ่อมล้ำ  รวมทั้งส่งเสริม 
ให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น ยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน
ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม สร้างระบบสวัสดิการสังคมภายใน 20 ปี 

3) มิติ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom) 
การพัฒนาทุนมนุษย์ จำเป็นต้องคำนึงถึงการพัฒนามาตรฐานของเด็กไทย ยกระดับ

คุณภาพของแรงงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
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4) มิติ การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 
การพัฒนาเศรษฐกิจควรควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่น่าอยู่ ดังนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมจึงเป็น

เรื่องสำคัญไม่แพ้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น ลดการปล่อยมลพิษ รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่ทางการเกษตรอินทรีย์ที ่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
มีระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ทั ้งน ี ้การปร ับเปล ี ่ยนโครงสร ้างของประเทศเพ ื ่อเด ินหน ้าเข ้าส ู ่ประเทศไทย 4.0  
ได้มี 5 ความท้าทายที่รัฐบาลต้องรับมือ ได้แก่ 

1) การเตรียมคนไทยให้พร้อมก้าวสู่ “ประเทศพัฒนา”  
    เป ็นการพ ัฒนาคนและส ่งเสร ิมค ุณภาพช ีว ิตให ้ด ีข ึ ้น ซ ึ ่ ง เป ้าหมายสำค ัญคือ  

การช่วยให้หลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำ และสร้างสรรค์สังคมที่มีความม่ันคงในทุกมิติ 
2) การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการปรับเปลี ่ยนจากระบบเศรษฐกิจที ่พึ ่งพาเทคโนโลยี  
จากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ มาเป็นระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม  
โดยแบ่งกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่ต้องพัฒนาออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

2.1) กลุ ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีช ีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)  
เป็นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านผลผลิตการเกษตรและอาหารระดับพรีเมียม ส่งออก
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ และวัคซีน 

2.2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and 
Bio-Med) เป็นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของอาเซียนภายในปี พ.ศ.2568 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 

2.3) กลุ่มเครื ่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส์ (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) เป็นการผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำของอาเซียนทางด้านระบบอัตโนมัติ 
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และหุ่นยนต์บริการ 

2.4) กลุ ่มดิจิทัล Internet of Things ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
(Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) เ ป ็ น ก า ร ยกร ะดั บ
ประสิทธิภาพและมาตรฐานของการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Internet of Things ความมั่นคงทางไซเบอร์ และระบบวิเคราะห์ผลข้อมูล 

2.5) กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) เป็นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creative Hub)  
ของอาเซียนภายใน 10 ปี ใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนในการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์และ
บริการร่วมกับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

3) การส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือสตาร์ทอัพ  
ร ัฐบาลได ้แบ ่ ง เป ้าหมายท ี ่ ต ้องปร ับเปล ี ่ ยน  และพ ัฒนาในแต ่ละกล ุ ่ มอาชีพ 

ให้มีความเหมาะสม ดังนี้ 
3.1) เปลี ่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmers เปลี ่ยนจากการเกษตรแบบดั ้งเดิม 

(Traditional Farmers) สู ่การเกษตรสมัยใหม่ที ่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farmers)  
สร้างระบบนิเวศที ่เอื ้อต่อการเกษตรสมัยใหม่ และสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของเกษตรให้มีรายได้ที่มั่นคงและหลุดพ้นจากความยากจน 
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3.2) ติดนวัตกรรมให้ธุรกิจ SMEs ปูพื ้นฐานโรงงาน 4.0 เน้นการพัฒนาธุรกิจ SMEs 
สมัยใหม่ตามศักยภาพธุรกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ระบบอุตสาหกรรม 4.0 ภายใน 10 ปี และตั้งเป้า  
ของการเพิ่มรายได้และสัดส่วนใน GDP ของ SMEs 

3.3) เปลี่ยนธุรกิจบริการแบบดั้งเดิมเป็น High Value Services ยกระดับธุรกิจบริการ 
ที่มีศักยภาพอยู่แล้ว มาสู่ธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงด้วยความคิดสร้างสรรค์  และเพิ่มคุณค่าด้วยวัฒนธรรม  
เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยพ่ึงพาภาคบริการได้มากข้ึน 

3.4) การส่งเสริมพัฒนาสตาร์ทอัพ ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง (High 
Potential Startups) ให้เป็นทัพหน้าที ่จะขับเคลื ่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต พร้อมกับสร้างระบบนิเวศ  
ที่เหมาะกับสตาร์ทอัพในทุกด้าน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางและปลายทางการลงทุน  
สตาร์ทอัพในอาเซียน” 

4) การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  
เป็นการส่งเสริมการจ้างงาน การลงทุนในภูมิภาค และการกระจายผลประโยชน์  

ทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม โดยจัดสร้างโครงสร้างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจและระบบตลาดของประเทศ  
ให้แข็งแกร่ง และเข้าถึงได้ตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 

5) การบูรณาการอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก  
เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและกำหนดยุทธศาสตร์

เชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกในอาเซียน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างทัดเทียม 
โดยมีตัวอย่างโครงการจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มีความเกี ่ยวข้องโดยตรงกับ

แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต ดังตารางที่ 2-4 
 
ตารางที ่2-4 โครงการจากนโยบายประเทศไทย 4.0 

โครงการ คลัสเตอร์ เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา 
โครงการพัฒนา
เจ้าพนักงานรัฐ
แบบ Active 

Public Servant 

กลุ่มคนวัยทำงาน 
ในภาครัฐ 

1. เรียนรู้เพ่ือตอบโจทย์ใน 
ความต้องการเฉพาะขององค์กร 
(Specialized skill learning) 
2. เรียนรู้การทำงานร่วมกัน 
(Sharing Incentive) 
3. คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ใหม่ ๆ (Generative Learning) 
4. เรียนรู้ในการสร้างงานให้เป็น 
(Working Labor at Home) 
5. เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือสร้าง
ประโยชน์ (Re-productive 
Learning Engine) 

เพ่ิมความรู้ ทักษะของคนวัย
ทำงานผ่านการสร้างแรงจูงใจ
ผ่านมาตรการลดหย่อน 
การฝึกอบรม/ผ่านมาตรการ 
ของภาครัฐ และสนับสนุน 
คนไม่ได้ทำงานประจำ สามารถ
ทำงานอยู่บ้านได้ เพ่ิมความรู้ 
ทักษะของพนักงานของรัฐ 
โดยการสร้างแรงจูงใจ 
ผ่านมาตรการเลื่อนขึ้นตำแหน่ง 
หรืออัตราเงินเดือน 

โครงการใช้ศูนย์
ข้อมูล (Data 

Center) สำหรับ
ข้อมูลภาครัฐ 

   กลุ่มเทคโนโลยี
ดิจิตอลเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ 

   สร้างผู้ประกอบการ Startup  
ที่พัฒนาอุปกรณ์ท่ีตอบปัญหา
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต
และการบริการ 

   คัดเลือกในการพัฒนาสร้าง
ผู้ประกอบการ Startup จาก
กลุ่มท่ีมีศักยภาพเพ่ือการต่อยอด 
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โครงการ คลัสเตอร์ เป้าหมาย แนวทางของการพัฒนา 
ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกล 
ฝังตัว (Digital, IoT, 
Artificial 
Intelligence) 

 
2.1.6 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล พ.ศ.2560-2564 

แผนขับเคลื ่อนกระทรวงการคลังสู ่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิท ัล เป็นแผนปฏิบัติ  
อันส ืบเน ื ่องมากจากนโยบายและแผนระดับชาติว ่าด ้วยการพัฒนาดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  
พ.ศ.2561-2580 ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 โดยมีความเก่ียวข้อง
โดยตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งกล่าวถึงการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลภาครัฐ แผนขับเคลื ่อนดังกล่าว ถูกสร้างขึ ้นภายใต้
ยุทธศาสตร์แนวคิด “Big DEAL” ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2-5 

 
รูปที ่2-5 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล พ.ศ.2660-2564 
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ตารางท่ี 2-5 แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญ สิ่งท่ีได้รับ 

Big Data 
1. ยกระดับการใช้ประโยชน์จาก
การบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเงินการคลังด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

การพัฒนา Fiscal Big Data และ 
MOF Open Data Service 

1) กระทรวงการคลังมีข้อมูล 
และระบบสารสนเทศ 
เพ่ือใช้ประกอบการวางแผน และ
กำหนดนโยบายที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
และทันต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ 
2) ประชาชนได้รับบริการ 
ด้านการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึง 

Digital Operation 
2. ยกระดับกระบวนการทำงาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดทำแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และพัฒนา
ระบบ Tax Single Sign On 
ระบบ Tax Search Engine 
ระบบ New GFMIS Thai  
ระบบ e-Social Welfare และ
ระบบ e-Payment 

1) กระทรวงการคลังนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้พัฒนาการทำงาน 
2) ประชาชนได้รับบริการ 
ที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในรูปแบบ 
e-Service 

Ensured Security 
3. สร้างความเชื่อม่ันในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

การสร้างระบบเฝ้าระวัง 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ 
การทดแทนอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ายและป้องกันภัยคุกคาม
ระบบสารสนเทศ 

1) กระทรวงการคลังมีระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มั่นคง 
ปลอดภัย และมีระบบเฝ้าระวัง 
ภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
2) ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้
บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

Advanced Infrastructure 
4. บูรณาการและยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและสำรอง 
และบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์
กระทรวงการคลัง (MOF Cloud) 

หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลังมีการเชื่อมโยง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกันในทุกพ้ืนที่ ช่วย
ลดทรัพยากรและงบประมาณ 

Literacy 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Data 
Analytics และผู้เชี่ยวชาญ 
ยุค Digital Economy รวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

บุคลากรกระทรวงการคลัง 
มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (IT Literacy) เพ่ือสร้าง
เสริมความรู้และประสิทธิภาพใน
การทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 
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รูปที ่2-6  ความสอดคล้องระหว่างแผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิ ทัล  

(Digital MOF) กับนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ      
ที่มา: แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) สำนักงานปลัด 
      กระทรวงการคลัง 

  

แผนขับเคลื ่อนกระทรวงการคลังส ู ่การเป ็นกระทรวงการคลังด ิจ ิท ัล (Digital MOF)  
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจ ิท ัล” โดยมุ ่งเน้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา 
ประกอบกับภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี ได้กำหนดว่าในระยะที่ 2 ของแผนพัฒนาดิจิทัลฯ  
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งกรอบระยะเวลา
ในระยะที่ 2 สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์
ของการขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) คือ 

“มุ่งสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัลในปี 2565” 
ซึ่งภายใต้แผนขับเคลื่อนกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดิจิทัล (Digital MOF) 

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์ “ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Big Data)” กล่าวถึงการกำหนดและสร้างมาตรฐานข้อมูลกลางระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผน และแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.1) มีระบบมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูล 
1.2) มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) และความปลอดภัยของข้อมูล 
1.3) เพ่ิมมูลค่าของข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
1.4) มีการบริการและเผยแพร่ข้อมูลอย่างท่ัวถึงอย่างเท่าเทียม 
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1.5) บ ู รณาการข ้อม ูล เศรษฐก ิจ  การ เง ิน  และการคล ั ง  ระหว ่ างหน ่ วยงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ย ุทธศาสตร ์  “ยกระด ับกระบวนการทำงานด ้วยเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลให ้ เป ็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ (Digital Operation)” กล่าวถึงการพัฒนากระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ  
ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจ
และการเข้าถึงบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีเป้ าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

2.1) พัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการให้อยู่ในระบบดิจิทัล 
2.2) ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสู่ e-Service 
2.3) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.4) เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และอย่างทั่วถึง 
2.5) มีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบดิจิทัล 

3) ยุทธศาสตร์ “สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Ensured Security)” กล่าวถึง
การสร้างกลไกการกำกับดูแลการบริการดิจิทัล ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปรับปรุง
กฎ ระเบียบให้เหมาะสมและมีความทันสมัย พัฒนากลในการมีส ่วนร่วมของผู ้ใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล  
โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

3.1) พัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
3.2) ปรับปรุงกฎ ระเบียบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมมีความทันสมัย 
3.3) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย 
3.4) สร้างกลไกการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
3.5) สร้างสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของหน่วยงาน 

4) ยุทธศาสตร์ “บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล (Advanced 
Infrastructure)” กล่าวถึงการพัฒนาเชื ่อมโยงและบริหารจัดการโครงสร้างพื ้นฐานเทคโนโลยีดิจ ิทัล  
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามภารกิจ บูรณาการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ ต และโครงข่ายสื่อสารไร้สาย 
เข้าด้วยกัน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

4.1) พัฒนาและส่งเสร ิมให ้ม ีการใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลร ่วมกันระหว ่างหน่วยงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร 

4.2) บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกระทรวงการคลัง 
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง ประหยัดงบประมาณด้าน ICT 

4.3) บูรณาการโครงสร้างพื ้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้ครอบคลุมทุกพื ้นที่  
ตามภารกิจ 

4.4) เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงโครงข่ายสื่อสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
5) ยุทธศาสตร์ “พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Literacy)” กล่าวถึง

การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู ้และความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทักษะ ความชำนาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถ
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ดังนี้ 

5.1) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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5.2) ยกระดับคุณภาพบุคลากรในสายอาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีทักษะความชำนาญ
เชี่ยวชาญ 

5.3) พัฒนาทักษะ ทัศนคติของบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างรอบรู ้

5.4) บุคลากรสามารถเพ่ิมพูนความรู้ได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ์ 

โดย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเกี่ยวข้อง โดยตรงกับแผนการพัฒนา 
ของกรมสรรพสามิต โดยมีตัวอย่างโครงการขับเคลื ่อน ดังแสดงในตารางที่ 2-6 และ 2-7 ตามลำดับ และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีความเกี่ยวข้องโดยอ้อมกับแผนการพัฒนาดิจิทัล
ของกรมสรรพสามิต 
ตารางท่ี 2-6  ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มีความเก่ียวข้องกับกรมสรรพสามิต 

โครงการสำคัญ แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน 
โครงการพัฒนาระบบ
บริการ Tax Single 
Sign On (Tax SSO) 

บูรณาการข้อมูล 
ผู้เสียภาษีให้สามารถ 
เข้าทำธุรกรรมผ่าน 3 
กรมภาษีได้ โดยใช้รหัส
ผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียว 
เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้เสียภาษี  
สามารถชำระภาษี  
ณ จุดบริการเดียว (Tax 
One Stop Service) 

1) เพ่ืออำนวย 
ความสะดวกให้ 
ผู้เสียภาษีสามารถเข้าทำ
ธุรกรรมผ่าน 3 กรมภาษี 
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
2) เพ่ืออำนวยสะดวก
ให้กับผู้เสียภาษีสามารถ
ชำระภาษี ณ จุดเดียว 

หน่วยงานขับเคลื่อน
หลัก 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
กรมสรรพสามิต 

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบงานธุรกรรม
ทางอินเทอร์เน็ต 
(ส่วนพัฒนารูปแบบ  
e-Form ให้รองรับ
พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560) 

ปรับปรุงกฎหมาย
สรรพสามิตใหม่ 
ให้สอดคล้องกับ 
การบริหารการจัดเก็บ
ภาษีในปัจจุบัน และ
ปรับปรุงแบบฟอร์ม 
เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้เสียภาษี  
ขยายการให้บริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ให้กว้างขวางมากข้ึน 
และเพ่ิมบริการ 
การกรอกข้อมูลใน
รูปแบบ e-Form 

1) อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการ 
ในการกรอกแบบฟอร์ม
ของกรมสรรพสามิต 
2) เพ่ิมช่องทาง 
ในการให้บริการสำหรับ
ผู้ประกอบการ 
ในการกรอกแบบฟอร์ม
แบบ Offline 

หน่วยงานขับเคลื่อน
หลัก 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
กรมสรรพสามิต 

 
ตารางท่ี 2-7 ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ที่มีความเก่ียวข้องกับกรมสรรพสามิต 
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โครงการสำคัญ แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย หน่วยงาน 
พัฒนาระบบให้บริการ
กรมสรรพสามิต ผ่าน 
Mobile Application 
(Excise Smart 
Service) 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบให้บริการธุรกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 
Mobile Application 
เพ่ิมเติม และรองรับกับ 
พระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 
โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
บริการของ 
กรมสรรพสามิต 
 โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัล 
เพ่ือสร้างบริการของ 
กรมสรรพสามิตใน 
รูปแบบใหม่ผ่าน 
เทคโนโลยี Mobile และ 
Cloud Technology 

1) เพ่ือพัฒนาระบบ
ให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ 
กรมสรรพสามิต ผ่าน 
Mobile Application 
2) เพ่ือพัฒนาระบบ
ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร 
กรมสรรพสามิต ข้อมูล
สถิติภาษี สถิติคดี และ
บริการการติดตาม
สถานะแบบรายการภาษี 
การชำระภาษี และ
ระบบช่วยเตือน 
การชำระภาษี  
การต่อใบอนุญาต 
3) เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
ให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านการบริหารจัดการ
ของกรมสรรพสามิต 

หน่วยงานขับเคลื่อน
หลัก 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรม
สรรพสามิต 

 
2.1.7 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมสรรพสามิต พ.ศ.2561-2563 

แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมสรรพสามิต  เป็นแผนการพัฒนาอันสืบเนื ่องมาจาก 
แผนดิจิทัลกระทรวงการคลัง และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
ที่เหมาะสม เพื ่อสร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการ และการบริหารจัดการ เชื ่อมโยงบริการและข้อมูล  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัยอย่างเป็นมาตรฐานสากล 

แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมสรรพสามิต ปี พ.ศ.2561-2563 ถูกกำหนดภายใต้ 
5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศาสตร์ “สร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการ และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
อย ่างเหมาะสม (Innovation of Services and Management)” กล ่าวถึงการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่ทันสมัย นำมาประยุกต์ใช้กับงานบริการและการบริหารจัดการภายในกรมสรรพสามิตให้เกิดนวัตกรรม  
ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงาน 

2) ยุทธศาสตร์ “การเชื่อมโยงข้อมูลและบริการอย่างไร้รอยต่อ (Borderless of Data and 
Services)” กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเปิดเผยข้อมูล และการให้บริการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
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เพ ื ่อให ้ประชาชนสามารถทำธ ุรกรรม หร ือหน ่วยงานอื ่นสามารถใช ้ต ่อยอดประโยชน ์ก ับข ้อมูล  
ของกรมสรรพสามิต 

3) ยุทธศาสตร์ “การให้บร ิการระบบไอซีท ีได ้อย ่างม ีค ุณภาพตามมาตรฐานสากล 
(International Standard of Service Level Agreement)” กล่าวถึงการดำเนินงานให้ระบบสารสนเทศ 
กรมสรรพสามิตเป็นที่เชื่อมั่นและยอมรับมาตรฐานในการให้บริการที่เป็นสากล ซึ่งจะทำให้กรมสร รพสามิต 
เป็นผู้นำแนวหน้าในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

4) ยุทธศาสตร์ “พัฒนา ควบคุม กำกับดูแล และบริหารการบริการของกรมสรรพสามิต 
รองรับตามกฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Compliant with Electronic Transaction Law)” กล่าวถึง 
การดำเนินงานให้ระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตสามารถบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ได้มาตรฐานในการให้บริการและถูกต้องตามข้อกำหนดทางกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย 

5) ยุทธศาสตร์ “พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (ICT Knowledge and Change Management)” กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากร 
ของกรมสรรพสามิตทั้งองค์กรให้สามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
พื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ไปสู่เทคโนโลยีใหม่ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาของการทำงานและการให้บริการของกรมสรรพสามิตรอบด้านให้เกิดนวัตกรรมและความคุ ้มค่า  
ในการใช้เทคโนโลยี 

โดยแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมสรรพสามิต ปี พ.ศ.2561-2563 ในทุกยุทธศาสตร์  
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2564 
โดยมีตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ดังนี้ 

ตารางท่ี 2-8 แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมสรรพสามิต ปี พ.ศ. 2561-2564 

โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการและการบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
(Innovation of Services and Management) 
โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรมสรรพสามิต
ผ่าน Mobile Application (Excise Smart Service) 

    

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิต 
เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ 

    

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis and Data Modeling) 

    

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกฎหมายสรรพสามิต พ.ศ.2560 และ
การตอบข้อหารือ 

    

โครงการติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับ
สำนักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
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โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบรวมศูนย์  
(Unified Communication) 

    

โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ  
(Project Tracking System) 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเชื่อมโยงข้อมูลและบริการอย่างไร้รอยต่อ (Borderless of Data and Services) 
โครงการบูรณาการคลังข้อมูลเพื่อรองรับกฎหมายใหม่ และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 

    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า 
และการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่านระบบ National Single 
Window (NSW) 

    

โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดลการวิเคราะห์
ข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data 
Analytics Model for Big Data) 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการระบบไอซีทีได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล (International Standard 
of Service Level Agreement) 
การจัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบ SSL 
(Secure Socket Layer) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมสรรพสามิต 

    

โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)     
โครงการจัดทำมาตรฐาน ISO 27001 ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ อาคารศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center and DR Site 
Infrastructure Management) (DCIM) และระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล 

    

โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster 
Recovery System) ระยะที่ 2 

    

โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

    

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ทดแทน พ.ศ.2563     
โครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่าย (Application Performance Monitoring : APM) 

    

โครงการจัดซื้อโน้ตบุ๊คและแท็บเล็ตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

    

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง
สำหรับอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต 
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โครงการ 
ระยะเวลาดำเนินการ (พ.ศ.) 

2561 2562 2563 2564 
โครงการจ้างบริหารจัดการและดูแลรักษาทรัพยากร     
โครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน/เพิ่มเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายสื่อสารพ้ืนฐานสำหรับอาคารกรมสรรพสามิต 

    

โครงการจัดหาระบบโปรแกรมเพ่ิมเติมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายหลักและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองกรมสรรพสามิต 

    

โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สายและ
ระบบบริหารจัดการการฝึกอบรมกรมสรรพสามิต 

    

โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ค  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ควบคุม กำกับดูแล และบริหารจัดการบริการของกรมสรรพสามิต รองรับตาม
กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Compliant with Electronic Transaction Law) 
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา (ICT Knowledge and Change Management) 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล ความรู้ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560 ระยะที่ 1 

    

โครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
ระยะที่ 1 

    

 
2.2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการพัฒนาดิจิทัล 

แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิท ัลของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2565-2568 ได้จัดทำภายใต้แนวทาง 
ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานหรือ
การให้บริการของหน่วยงาน โดยอาศัยจัดกรอบแนวคิดการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในการจัดทำนโยบาย 
และโครงการที ่เหมาะสมตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่นเดียวกับการเลือกนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสมมาปรับใช้ในแต่ละช่วงของการพัฒนารัฐบาลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สมบูรณ์ 

โดยรูปที่ 2-7 แสดงกรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล สามารถสรุปและแบ่งออกเป็น     
5 ระดับ และสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
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รูปที่ 2-7 กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล 

                       ที่มา: Gartner (2015). Introducing the Gartner Digital Government   
                         Maturity Model. 22 September 2015 

 
ระดับที่ 1: E-Government รัฐบาลอิเล ็กทรอนิกส์เป็นจุดเริ ่มต้นของการมุ ่งสู ่ร ัฐบาลดิจิทัล  

โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการให้บริการต่าง  ๆ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่เป็นเพียงการบริการ 
เฉพาะด้านหรือบางส่วน  

ระดับที่ 2: Open Government ซึ่งการพัฒนาสู่ระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในขั้นนี้ จำเป็นต้อง
อาศัยแรงผลักดันจากผู้บริหาร เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐจะเพิ่มอัตราการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ และ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเริ่มดำเนินการเปิดเผยข้อมูล
สู่สาธารณะ (Open Public Data) 

ระด ับท ี ่  3: Data-Centric Government เพื ่อยกระดับการให ้บร ิการและการทำงานภาครัฐ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างเว็บไซต์หรือระบบที่ให้บริการและตอบสนองผู้ใช้บริการ (ประชาชน ภาคธุรกิจ และ
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง) ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เปิดเผย รวมถึงการวางแผนในการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลขององค์กร เช่นเดียวกับการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
โดยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้มากยิ่งขึ้น 

ระด ับที่  4:  Fully Digital Government เป ็นการนำเทคโนโลยีที่สำค ัญมาปร ับใช้  เพ ื ่อเ พ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบกับการสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน  
จะส่งผลให้สภาพแวดล้อมเชิงดิจิทัลของประเทศเกิดการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องอาศัยการบูรณาการ
ข้ามหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีหรือโครงสร้างพ้ืนฐานกลางร่วมกัน  

ระดับที่ 5: Smart Government มุ่งสู ่การเป็นรัฐบาลอัจฉริยะ โดยการขับเคลื่อนผ่านการนำเอา
เทคโนโลยี Smart Machines มาปรับใช้กับการดำเนินงานและการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย 
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ไม่เว้นแต่จากตัวผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ หากแต่รวมถึงนโยบายผลักดันจากรัฐบาล 



แผนการพัฒนาดจิิทัลของกรมสรรพสามิต บทที่ 2 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนการพัฒนาดจิิทัลของกรมสรรพสามิต 

โครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2564  2-32 

สภาพแวดล้อมเช ิงด ิจ ิท ัลของประเทศ ตลอดจนภาคธ ุรก ิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน  
ที่มีความต้องการใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐ 

แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2565-2568 มีจุดมุ ่งหมายสูงสุดเพื ่อขับเคลื ่อน 
กรมสรรพสามิตให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต   
ทำหน้าที ่เป็นกลไกในการชี ้ประเด็นที ่มีลำดับความสำคัญสูงต่อภารกิจในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต  
เพื ่อเป็นรายได้ให้แก่ภาครัฐ และเพื ่อผลักดันให้กรมสรรพสามิตสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ  
เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน 

แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2565-2568  ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมาย 
ของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 6 ประการ ได้แก่ แนวคิด 3L คือ (1)  Less Cost 
เพื่อให้มีความประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มค่าแก่การลงทุน (2)  Less Time เพื่อประหยัดเวลาในการดำเนินงาน 
ในขั้นตอนต่าง ๆ และ (3)  Less Complexity เป็นการลดความซับซ้อนยุ่งยากในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน 
และแนวคิด 3H คือ (1)  High Value โดยการเพิ่มมูลค่าในการทำงาน ทำน้อยได้มาก มีประโยชน์คุ ้มค่า  
(2)  High Performance เพ่ือมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน และการทำงานด้านต่าง ๆ  
และ (3)  High Innovation ซึ่งเป็นการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศ นอกจากนี้ การจัดทำแผนการ
พ ัฒนาด ิจ ิท ัลของกรมสรรพสาม ิต ย ั งคำน ึ งถ ึ ง เง ื ่ อนไขและข ้อจำก ัดของการพ ัฒนาประเทศ  
ที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

 

2.3 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่สำคัญในการพัฒนาดิจิทัล 
แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที ่สำคัญที ่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาและจุดอ่อนต่าง ๆ  

ของกรมสรรพสามิตจากการศึกษา SWOT Analysis และจากการศึกษาแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในโลกปัจจุบันรวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 การใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ (Big Data and Data Analytics)  
เป็นการบูรณาการข้อมูลภายในของกรมสรรพสามิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณมาก
ที่เกิดขึ้นอยู ่ตลอดเวลาของกรมสรรพสามิต เพื ่อให้ได้ระบบที ่สามารถเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล  
ดังกล่าวได้อย่างรวดเร ็วและถูกต้อง การที ่สามารถเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลได้น ั ้นจะช่วยให้  
กรมสรรพสามิตสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์  (data analytics) เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
และวางแผนนโยบายหรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเทคโนโลยีทางด้าน Big Data และ Data Analytics นั้นประกอบด้วยเทคโนโลยีทางด้าน
ข้อมูลอีกหลายเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในหัวข้อ  Data Management เช่น  Data Governance,  
Data Architecture, Data Warehouse ซึ ่งเป็นกลุ ่มเทคโนโลยีในการบริหารจัดการข้อมูลและสามารถ 
บูรณาการกับเทคโนโลยีทางด้าน Big Data ได้ด้วย 

นอกจากนี ้ การใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ต่าง ๆ นั ้นจำเป็น 
ที่จะต้องมีข้อมูลตั้งต้นและนำมาใช้ในการเรียนรู้ของระบบเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 
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ดังนั้นการใช้เทคโนโลยี Big Data จึงมีความจำเป็นต่อกรมสรรพสามิตเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการวิเคราะห์  
SWOT ของกรมสรรพสามิตพบว่าจุดแข็งของกรมสรรพสามิตอยู่ที่บุคลากรและแผนงานที่เอ้ือต่อการบูรณาการ
ข้อมูลดังกล่าว ด้วยเหตุผลนี ้เทคโนโลยีในกลุ ่ม Big Data และ Data Analytics ต่าง ๆ จึงเหมาะสมต่อ 
กรมสรรพสามิตเช่นเดียวกัน 

2.3.2 การบูรณาการข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลแบบ Open Government Data นั้นเป็นแนวโน้ม
ที่สำคัญในปัจจุบันเนื่องมาจากการบูรณาการของข้อมูลข้ามหน่วยงานนั้นเป็ นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ 
การพัฒนาเศรฐกิจและสังคมของประเทศสามารถขับเคลื ่อนไปได้อย่างรวดเร ็วและมีประสิทธิภาพ  
หน่วยงานรัฐต่าง ๆ ควรจะมีการกำหนดระบุข้อมูลที่เหมาะสมที่จะเผยแพร่ต่อหน่วยงานอื่น ๆ และควรจะมี
ระบบที่ทำให้การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน แนวโน้มเทคโนโลยี 
ในหัวข้อนี้จะมุ่งเน้นไปที่ระบบต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลทั้งในรูปแบบสำหรับการใช้งานโดยคน และ  
ในรูปแบบการใช้งานโดยระบบคอมพิวเตอร์ (Machine-to-Machine) ตัวอย่างเช่น การใช้งาน Open API 
ในการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ หรือการใช้งาน Blockchain รวมถึง Digital Dashboard และ Data Analytics 
Tools ต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูล นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางด้าน  Data Management ต่าง ๆ เช่น Data 
Governance, Data Warehouse ก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกับหัวข้อ 2.3.1 ด้วยเช่นกัน 

2.3.3 การทำงานแบบ  Distributed Enterprise หมายถ ึง การออกแบบกระบวนการทำงาน 
พร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานของการทำงานให้เหมาะสมต่อการทำงานนอกสถานที่รวมถึงการไม่ยึดติดกับ  
การเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ ในส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อเทคโนโลยีที่สำคัญได้แก่  

1) Anywhere Operation ซ ึ ่ งหมายถ ึง  การทำให ้ก ิจกรรมการงานทั ่วไป (operation)  
ของหน่วยงานนั้นสามารถกระทำได้จากที่ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทำงานในสถานที่ การออกแบบระบบหรือ
กระบวนการนั้นต้องมีเป้าหมายให้ธุรกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ  นั้นสามารถทำได้จากที่ใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงการทำ
กิจกรรมโดยทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเองและผู้ประกอบการ รูปแบบการทำงานของ  Anywhere 
Operation นั ้นมีแนวคิดหลักคือ “digital first, remote first” ซึ ่งหมายถึง การทำงานใด ๆ ให้ตั ้งเป้า 
ของการทำงานหรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นดิจิทัลเป็นหลัก และมีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานดังกล่าวนั้น  
สามารถทำนอกสถานที่ได้ (remote) โดยไม่จำเป็นต้องมีการพบปะกันทางกายภาพหรือให้มีน้อยที่สุด  

2) Cloud Computing ซ ึ ่งหมายถึงการใช ้งาน  Cloud ในการให้บร ิการต่าง ๆ รวมถึง 
การเก็บรวบรวม เรียกใช้งาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ การออกแบบระบบทางด้าน IT นั้นควรจะดำเนินการ
โดยยึดหลัก Cloud first เพ่ือให้ระบบที่ออกแบบมานั้นสามารถใช้ประสิทธิภาพของระบบ Cloud ได้อย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการใช้งาน Cloud Computing นี้มีข้อดีที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐาน 
ต่าง ๆ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบที่ไม่ใช้ Cloud นอกจากนี้ Cloud 
Computing ยังช่วยตอบสนองต่อแนวทาง Anywhere Operation ซึ่งทำให้การทำงานนอกสถานที่นั้นเป็น
เรื่องปกติได ้

3) Cybersecurity ซึ ่งหมายถึง การรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระบบต่าง ๆ ที่เป็น Cloud ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกสถานที่ การนำเอา Cloud  
มาใช้ และแนวทางการทำงานแบบ Anywhere Operation นั้นทำให้การรักษาความปลอดภัยของระบบ 
ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของการให้บริการ การยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นเรื่องที่ต้อง
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ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาถึงกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว  ยิ่งทำให้
เทคโนโลยีทางด้าน Cybersecurity นั้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว ทั้งสามหัวข้อดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั ้น  เป็นแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที ่สำคัญ 
ที่เหมาะสมต่อการวางแผนพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต โครงการการพัฒนาต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต
นั้นควรจะต้องคำนึงถึงแนวโน้มที่สำคัญเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา โดยควรจะพิจารณาว่าแนวโน้มเหล่านี้สามารถ
นำมาใช้ปรับปรุงหรือกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการได้หรือไม่ รวมถึงการพิจารณาทำโครงการ  
ที่ใช้งานแนวโน้มเทคโนโลยีเหล่านี้โดยตรง 
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บทที่ 3 
สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 

 

➢ ทบทวนสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

➢ ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

3.1 ทบทวนสถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในปัจจุบันสถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต สามารถนำไปพัฒนาและมุ่งไปสู่ 

การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร 
การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื ่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กร 
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมุ่งไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยสถานภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ได้แก่ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) การบูรณาการและความสามารถในการใช้งานข้อมูลร่วมกัน 
(Data integration and Interoperability) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
และด้านบุคลากร (Peopleware) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.1 ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) 
สถาป ั ต ยกร รมอ งค ์ ก ร ด ้ า น โ ค ร งส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ า น  ( Infrastructure Architecture)  

ของกรมสรรพสามิตในปัจจุบันประกอบด้วย ระบบบริหารงานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (Facility) และ
ความมั่นคงสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบปฏิบัติการ      4 รายการ 
2) คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์     3 รายการ 
3) เครื่องแม่ข่ายเสมือน     28 รายการ 
4) ระบบเครือข่าย      6 รายการ 
5) ระบบบริหารงานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ   6 รายการ 

3.1.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
ในภาพรวมด้านซอฟต์แวร์ของกรมสรรพสามิตมีการใช้งานอยู ่ทั ้งหมด 86 โปรแกรม  

โดยจะใช้อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ  และสามารถแยกย่อยออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนี้  
1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ด้านบริการประชาชน    6 โปรแกรม 
- ด้านการจัดเก็บภาษี   13 โปรแกรม 
- ด้านควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม   3 โปรแกรม 
- ด้านการปราบปราม    3 โปรแกรม 
- ด้านบริหารองค์กร   16 โปรแกรม 
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2) สำนักงานตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม  
- ทางเรือ      8 โปรแกรม 
- ทางบก     10 โปรแกรม 
- อ่ืน ๆ      2 โปรแกรม 

3) สำนักบริหารการคลังและรายได้   10 โปรแกรม 
4) สำนักงานเลขานุการกรม    3 โปรแกรม 
5) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล     4 โปรแกรม 
6) สำนักมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1   2 โปรแกรม 
7) สำนักมาตรฐาน และพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2   3 โปรแกรม 
8) กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง    2 โปรแกรม 
9) กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค    1 โปรแกรม 

 โดยจะมหีน่วยงานที่ไม่ได้มีซอฟต์แวร์ที่ใช้เฉพาะหน่วยงาน ดังนี้ 
1) กองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต 
2) สำนักกฎหมาย 
3) สำนักแผนภาษี 
4) กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต 
5) กลุ่มตรวจสอบภายใน 

3.1.3 ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) 
 สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล (Data Architecture) สามารถจัดแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น          
17 หมวด โดยสามารถแบ่งรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
(Relational Database) และข้อมูลในรูปแบบแบบไฟล์ข้อมูล (File Data) ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3-1 ข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูล 
หมวดหมู่ของข้อมูล ฐานข้อมูล ไฟล์ข้อมูล 

1) งานจดทะเบียนสรรพสามิต 7 1 
2) หน่วยงานสรรพสามิต 1 - 
3) งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 1 - 
4) งานผู้ดูแลระบบสารสนเทศ 1 - 
5) งานสำนักงาน 2 1 
6) งานกฎหมาย 2 1 
7) สินค้า/บริการ 3 - 
8) งานรายได้ 6 2 
9) งานการชำระภาษี 10 3 
10) งานการแจ้งราคา 3 - 
11) งานการทำบัญชีและงบเดือน 11 - 
12) งานควบคุมโรงกลั่น 4 - 
13) งานควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม 4 4 
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หมวดหมู่ของข้อมูล ฐานข้อมูล ไฟล์ข้อมูล 
14) งานใบอนุญาตขาย นำเข้า/ส่งออก 11 6 
15) งานควบคุมและปราบปรามผู้กระทำผิด 5 - 
16) งานการควบคุมชำระภาษี 9 2 
17) งานการคืน ยกเว้น และลดหย่อนภาษี 14 6 

 

3.1.4 การบูรณาการและความสามารถในการใช้งานข้อมูลร่วมกัน (Data integration and 
Interoperability) 

หน่วยงานภาครัฐมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา 
ในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบกลาง เพื่อให้
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลของทุกหน่วยงานได้ในวงกว้าง โดยมีมาตรการในการควบคุมความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยทำบันทึกข้อตกลงและ
เชื่อมโยงแบบหน่วยงานต่อหน่วยงาน 

 โดยการบูรณาการและความสามารถในการใช้งานข้อมูลร่วมกันของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งหมด 49 ระบบ ซึ่งการบูรณาการข้อมูลทำให้มีความสามารถในการใช้งานได้ร่วมกัน ช่วยแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานของการใช้ระบบสารสนเทศหลัก ๆ ได้ นั้นก็คือ การลดความซ้ำช้อนของระบบข้อมูล นอกจากนี้
ยังช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ โดยสามารถสนับสนุน
การดำเนินงานและเป็นฐานข้อมูลได้อย่างดี ช่วยลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ภายในและกับข้อมูลของหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ 
การเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ระหว่างกัน  

3.1.5 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิตมีระบบความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวข้องกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยตามหลัก GRC ซึ่งได้แก่ ธรรมาภิบาล (Governance) การบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Risk management) และความสอดคล้องกับกฎระเบียบ (Compliance) ที่แบ่งออกเป็น  
4 ระดับคือ กฎหมาย (Law)  นโยบาย (Policy)  ข้อบังคับและระเบียบ (Regulation) และมาตรฐาน 
(Standard) 

โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนำระบบรักษาความปลอดภัยเครื่องมือที่ใช้สำหรับการป้องกัน
ระบบเครือข่ายจากการสื่อสารทั่วไปที่ถูกบุกรุกจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยใช้ระบบ Firewall เป็นการกำหนด
กฎเกณฑ์ในการควบคุมการเข้า-ออก หรือการควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โดยมีระบบอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ (Core Switch) ที่ช่วยทำให้การรับส่งข้อมูลไปยังเครื ่องแม่ข่ายมีประสิทธิภาพ และ 
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 



แผนการพัฒนาดจิิทัลของกรมสรรพสามิต บทที่ 3 สถานภาพด้านเทคโนโลยดีิจิทัลของกรมสรรมพสามิต 
 

โครงการทบทวนแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ของกรมสรรพสามิต พ.ศ.2564  3-4 
 

3.1.6 ด้านบุคลากร (Peopleware)   
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีการแบ่งโครงสร้างหน้าที่การทำงานตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป 
2) ส่วนนโยบายและบริหารสารสนเทศ 
3) ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ 
4) ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
5) ส่วนพัฒนาระบบงาน 
โดยมีการจัดอัตรากำลังคนสำหรับการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

 

รูปที ่3-1 แผนภูมิโครงสร้างและอัตรากำลัง 
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3.2 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 การว ิ เคราะห ์ป ัจจ ัยสภาพแวดล ้อมภายในและภายนอกเพ ื ่อจ ัดทำแผนการพัฒนาด ิจ ิทัล 
ของกรมสรรพสามิต ซ่ึงได้จากการสำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื ่อนำมากำหนดปัจจัย 
ด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก แล้วนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เพื่อนำไปสู่การหา 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยสรุปผล 
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-2 การวิเคราะห์กำหนดกลยุทธ์โดยใช้ตาราง TOWS MATRIX 
            
              ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) มีระบบ Database และ Data 
Architecture ที่พัฒนาขึ้นได้เอง
และสามารถนำไปเผยแพร่
ให้บริการต่อหน่วยงานอ่ืนรวมถึง
ประชาชน   
2) มีความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีมาพัฒนาระบบงาน 
โปรแกรมประยุกต ์และโมบาย 
แอปพลิเคชันเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารและ 
การบริการ 
3) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหาร  
การบริการ การปฏิบัติงาน ทั้งมี
ความเข้าใจถึงภัยคุกคามด้าน 
ไซเบอร์ที่จะมีผลกระทบต่อ
องค์กร  
4) มีแผนงานด้าน ICT และ
นโยบายในการจัดการทรัพยากร 
ที่เอ้ือต่อการบูรณาการ 
ด้านทรัพยากร และ 
ด้านงบประมาณ 
5) ทุกสายงานหลักของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้มี
ทีมงานที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อน
โครงการต่าง ๆ ในการพัฒนา
ระบบ ICT 

1) กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่ง Data Source ที่
มีความหลากหลายและมีลักษณะ
แตกต่างกันมาก ทำให้ส่งผลต่อ
การบูรณาการข้อมูล และ 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2) การมีหน่วยงานศูนย์ย่อย ๆ  
ทั่วภูมิภาค ซึ่งมีข้อจำกัด 
ด้านอุปกรณ ์ICT แตกต่างกัน 
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรและงบประมาณ  
3) นโยบายที่เข้มงวด 
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลให้โปรแกรมประยุกต์ท่ีมี 
ในระบบงาน รวมทั้งโมบาย 
แอปพลิเคชันบางส่วนทำงานผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้ 
4) การจัดสรรอัตรากำลังที่ไม่
เพียงพอต่อการมีภาระงานด้าน 
ICT ขององค์กรที่มีอย่างก้าว
กระโดด จะนำไปสู่ปัญหา 
ด้านแรงจูงใจในการทำงาน จน
นำไปสู่การขาดแคลนบุคลากร 
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้ 
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             ปัจจัยภายใน 

             (ต่อ) 
 
 
     ปัจจัยภายนอก 
          (ต่อ) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 5) กฎระเบียบทางราชการที่ขาด

ความยืดหยุ่นส่งผลกระทบด้าน
ลบต่อการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับฟังก์ชันการทำงานที่
หลากหลายในกรมสรรพสามิต 

โอกาส (Opportunities) SO (กลยุทธ์เชิงรุก) WO (กลยุทธ์เชิงแก้ไข/พลิกฟื้น) 
1) รัฐบาลมีนโยบายอย่างเป็น
รูปธรรมในการเป็น Open 
Government ที่เอ้ือต่อการสร้าง
ระบบฐานข้อมูลภาครัฐและ  
Big Data  
2) จากนโยบาย “โครงการประชา
รัฐ” ของรัฐบาลทำให้ประชาชน 
มีความตื่นตัว มีทักษะและ 
มีศักยภาพในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเข้าถึง
บริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและ
ประหยัด  
3) นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (DE) 
ของรัฐบาล กระตุ้นให้เกิดการใช้ 
ICT สร้างนวัตกรรมใหม ่ 
เพ่ือการบริหารจัดการ และ 
การให้บริการของภาครัฐ 
4) จากวิกฤตการณ์โควิด-19  
ทำให้เกิดแรงผลักดัน 
ในการพัฒนาด้าน ICT 

1) ผู้บริหารส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 5G Smart 
Machine/AI และ Blockchain 
เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
ของกรมสรรพสามิต 
2) ผู้บริหารส่งเสริม ผลักดัน และ
ยกระดับความพร้อมของ
โครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
สรรพสามิต โดยเฉพาะ 
ในด้านการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงปลอดภัย (Trust and 
Security Services 
Infrastructure) เพ่ือรองรับ 
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาและส่งเสริมการใช้งาน
มาตรฐานด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มี
คุณภาพทัดเทียมในระดับสากล
และแข่งขันได้ในเชิงเศรษฐกิจ 

1) ส่งเสริมการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างไร้รอยต่อ 
2) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
จากฐานข้อมูลและแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือการมองภาพอนาคต 
(Foresight) รวมทั้งมีการบริหาร
จัดการข้อมูลจากการทำธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Transaction Data 
Management)  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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อุปสรรค (Threats) ST (กลยุทธ์เชิงป้องกัน/คงท่ี) WT (กลยุทธ์เชิงรับ/การตัดทอน) 
1) ความต้องการใช้ข้อมูลที่
หลากหลายจากแต่ละหน่วยงาน 
ทำให้เกิดความยากในการ 
บูรณาการข้อมูล 
2) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีส่งผลให้ต้องมีการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ ICT ของหน่วยงานไปให้
ทันด้วยเช่นกัน 
3) กฎระเบียบราชการไม่เอ้ือต่อ
การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือแก้ไขข้อมูลที่
ผิดพลาดให้มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
4) กฎเกณฑ ์และระเบียบ
กฎหมาย ไม่เอ้ือต่อการเก็บ หรือ
แบ่งปันข้อมูลข้ามหน่วยงานแม้จะ
มีความจำเป็นต้องใช้ก็ตาม 

1) สนับสนุนระบบการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชนให้
สามารถเชื่อมโยง ในลักษณะ 
Cross Digital Platform พร้อม
ทั้งเชื่อมต่อได้กับระบบการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมสรรพสามิต  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ผลักดันให้เกิดแนวทางสำหรับ
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิด
มาตรการสิทธิประโยชน์สำหรับ
การดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ 
3) สร้างความตระหนักรู้และ 
การสร้างกำลังคน (Manpower) 
โดยการสนับสนุนการเข้าถึง 
Digital Content  
จากต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้รู้เท่าทันต่อพลวัต 
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ 
ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 

1) ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบ
การบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ
รองทางมาตรฐาน พร้อมทั้ง จัดให้
มีกระบวนการประชาสัมพันธ์และ
การสร้างเครือข่ายระหว่าง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่มูลค่า 
(Value Chain) 
2) พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์
ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทั้งในมิติของธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance) การมี
มาตรฐานของแพลตฟอร์มให้
ความยินยอมในการดำเนินการ 
(Consent Platform) และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data 
Privacy) 
3) สร้างความเชื่อมั่น ด้วยการ
กำกับดูแลตามมาตรฐานสากล 
ทั้งในส่วนของมาตรฐานบังคับ
และมาตรฐานแนะนำ 
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บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพฒันาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 

 

➢ ภาพรวมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 

➢ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

➢ กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

➢ เป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
4.1 ภาพรวมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 

4.1.1 วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นหน่วยงานราชการชั ้นนำ ด้วยการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการให้เกิดประโยชน์  

แก่ประชาชนโดยทั่วถึง (Being a leading government agency by creating innovations in service for 
the benefit of general public) 

4.1.2 พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
1) สร ้างนว ัตกรรมด ้านการให ้บร ิการด ิจ ิท ัลและการบร ิหารจ ัดการท ี ่ม ีมาตรฐาน  

เพ่ือการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และคุ้มค่าต่องบประมาณ 
2) เชื่อมโยงบริการและข้อมูล กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Open Government Data เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
3) บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้บริการของหน่วยงานเข้าถึงประชาชนมากขึ้น 

ผ ่านช ่องทางการให ้บร ิการท ี ่หลากหลาย ด ้วยมาตรฐาน CyberSecurity และ Blockchain เ พ่ือ 
ความปลอดภัย และความเชื่อถือได้ของข้อมูล 

4) ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการให้มีความยืดหยุ ่น คล่องตัว เชื ่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง  
ได้อย่างเท่าทัน 

4.1.3 ค่านิยมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เสนอให้เพิ่มค่านิยมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีชื่อว่า EXCISE โดยปรับเปลี่ยนบริการ 

สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ซ่ึงแต่ละตัวอักษรมีความหมาย ดังนี้ 
1) EX : Excellent and Citizen-centric Services (การให ้บร ิการท ี ่ เป ็นเล ิศและยึด

ประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง) 
2) C  : Collaboration for BCG Economy (การส่งเสริมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) 
3) I  : Innovation and Data Driven (การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและนวัตกรรม) 
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4) S  : Smart People (การพัฒนาบุคลากรให้ม ีความร ู ้และความสามารถเท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล) 

5) E  : Ensured Security (การสร้างความเชื่อมั่นต่อเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้รับบริการ) 

4.1.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมายโดยรวมของกรมสรรพสามิต คือ  3L - 3H ดังแสดงในรูปที่ 4-1 ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้ 
3L : 
1) Less Cost   คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มค่าแก่การลงทุน 
2) Less Time   คือ ประหยัดเวลา 
3) Less Complexity คือ ลดความซับซ้อน ยุ่งยาก 

3H : 
1) High Value  คือ เพ่ิมมูลค่า ทำน้อย ได้มาก มีประโยชน์คุ้มค่า 
2) High Performance คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ และการทำงาน 
3) High Innovation  คือ เพิ ่มการใช้เทคโนโลยีที ่เป็นนวัตกรรมที ่ทันสมัย 

เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ 

 
รูปที่ 4-1 เป้าหมายการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
โดยโครงการที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ จะต้องมีความสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์และจะต้องมีผลทำให้บรรลุเป้าหมาย 3L - 3H ข้างต้นด้วย ทั ้งนี ้ ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของ 
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต แบ่งออกเป็น 8 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) จำนวนรวมของบริการอัจฉริยะที่เป็นไปตามมาตรฐานบริการด้วยระบบดิจิทัล (Digital 
Service Standard) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

2) ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

3) จำนวนระบบบูรณาการฐานข้อมูลที่ เช ื ่อมต่อระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและ
หน่วยงานนอก เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 

4) ความสำเร็จในการออกมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นและอำนวย 
ความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ 

5) มีช่องทางการสื่อสารและให้คำปรึกษาทางด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้องกับ 
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ในแต่ละปีงบประมาณ 
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6) กระบวนการขอใบอนุญาตหรือเอกสารรับรองของภาคธุรกิจ มีจำนวนขั ้นตอนและ
ระยะเวลาในการดำเนินการลดลงอย่างต่อเนื่อง และได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ในแต่ละปีงบประมาณ 

7) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้วยแบบสอบถาม โดยได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในแต่ละปีงบประมาณ 

8) จำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ได้รับการจัดหาเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี 
 
4.2 ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
4.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการดิจิทัล และระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับ

บริบทของชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) (Innovation of Digital Services and Management System) 
4.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เชื่อมโยงข้อมูลและบริการอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนา  เพื่อพร้อมเติบโต 
อย่างยั่งยืน (Borderless of Data and Services) 

4.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  กำกับดูแล และสนับสนุนระบบบริหารจัดการบริการของกรมสรรพสามิต 
ให้พัฒนาสู ่ระบบราชการ 4.0 (Supervise and Support the Service Management System Toward 
Government 4.0) 

4.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล  และ
สร้างความสามารถในการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Building Resilience) 

 
รูปที ่4-2 ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ระดับชาติกับแผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 
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4.3 กลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการกำหนดกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต
ในมิติต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการดิจิทัล และระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับบริบท
ของชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) (Innovation of Digital Services and Management System) 

โครงสร้างพื ้นฐานและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะในด้านของ 
การสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัย (Trust and Security Services Infrastructure) นับว่าเป็น
เครื่องมือสำคัญของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงต้องให้
ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกและมาตรการด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่สำคัญและจำเป็น  
ในการผลักดันให้เกิดข้ึนจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ ์ 1.1 ส ่งเสร ิมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G Smart 
Machine/AI และ Blockchain เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการทำงานของกรมสรรพสามิต 

กลยุทธ์ 1.2 ผลักดันและยกระดับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต โดยเฉพาะในด้านการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคงปลอดภัย 
(Trust and Security Services Infrastructure) เพ ื ่ อ รอง ร ั บก ารทำธ ุ ร ก ร รมทา งอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ ก ส์  
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื ่อมโยงข้อมูลและบริการอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์  
จากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาเพื ่อพร้อมเติบโต  
อย่างยั่งยืน (Borderless of Data and Services) 

การแลกเปล ี ่ยนข ้อม ูลธ ุรกรรมทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส ์  (e-Transaction Data 
Exchange) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ผ่านการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีระบบฐานข้อมูลทั้งในด้านการจัดเกบ็
ภาษี และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล นับว่าเป็นกลไก
สำคัญของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื ่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และมั่นคงปลอดภัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาเพื่อพร้อม
เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
เพ่ือการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร้รอยต่อ 

กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเอกชนให้สามารถ
เชื ่อมโยงในลักษณะ Cross Digital Platform พร้อมทั ้งเชื ่อมต่อได้กับระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์  
ของกรมสรรพสามิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับรอง
มาตรฐาน พร้อมทั ้งจัดให้มีกระบวนการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 3 กำกับดูแล และสนับสนุนระบบบริหารจัดการบริการของกรมสรรพสามิต 
ให้พัฒนาสู ่ระบบราชการ 4.0 (Supervise and Support the Service Management System Toward 
Government 4.0) 

 มาตรฐานและกฎเกณฑ์การใช ้งานทางเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ  
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการทำงานของระบบให้มีการเชื่อมโยงกันอย่างมีความมั่นคง
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือในการให้บริการตามหลักสากล จำเป็นต้องอาศัยการกำกับดูแล
อย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุน (Logical Infrastructure) และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานและกฎเกณฑ์อย่างมีทิศทางสอดรับ
กับแนวทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาและส่งเสริมการใช้งาน (Volume) มาตรฐานด้านธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากลและแข่งขันได้  
ในเชิงเศรษฐกิจ 

 กลยุทธ ์ 3.2 สร ้างความเช ื ่อม ั ่นด ้วยการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล  
ทั้งในส่วนของมาตรฐานบังคับและมาตรฐานแนะนำ 

 กลยุทธ์ 3.3 พัฒนามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจ ิทัล  
ทั้งในมิติของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) การมีมาตรฐานของแพลตฟอร์มให้ความยินยอม 
ในการดำเนินการ (Consent Platform) และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล  และ 
สร้างความสามารถในการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Building Resilience) 

บุคลากร และการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นรากฐานและฟันเฟืองที่สำคัญ
ของการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดความพร้อมในการทำธุรกรรมออนไลน์ของทุกภาคส่วนให้มีความเท่าทันต่อ
สถานการณ์ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริม  
เพื ่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทั ้งในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนของประเทศ  
ให้มีทักษะทางด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้การมีความตระหนักรู้  
ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) รวมถึงการมีศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้เฉพาะด้าน 
ของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการข้อมูลจากการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Transaction Data Management) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการต่อยอดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่มีอยู่ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเป็นการมองภาพอนาคตในการกำหนดนโยบาย  
ที่สำคัญของประเทศและกลยุทธ์เชิงการค้าของภาคธุรกิจ และประโยชน์ต่อภาคการศึกษาและการเรียนรู้  
ตลอดชีวิตของคนไทย ซึ่งได้กำหนดกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้ 

กลย ุทธ ์  4.1 สร ้างความตระหนักร ู ้และการสร ้างกำล ังคน (Manpower)  
โดยการสนับสนุนการเข้าถึง Digital Content จากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รู ้เท่าทันต่อพลวัต 
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 

กลยุทธ์ 4.2 ผลักดันให้เกิดแนวทางสำหรับการแลกเปลี ่ยนบุคลากรระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดมาตรการสิทธิ
ประโยชน์สำหรับการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและแลกเปลี ่ยนความรู้  
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อการมองภาพอนาคต (Foresight) รวมทั้งมีการบริหารจัดการข้อมูลจากการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction Data Management) อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จะต้องมีเป้าหมายและตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น  การระบุตัวชี้วัด 
ผลความสำเร็จของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ สามารถใช้ประโยชน์ในการกำกับ ติดตาม และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการดิจิทัล และระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับบริบท
ของชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) (Innovation of Digital Services and Management System) 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 

1) จำนวนโครงการที่เป็นนวัตกรรมด้านการให้บริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

- 3 4 5 

2) ร้อยละจำนวนผู้ใช้งานในกรมสรรพสามิตด้านโครงการ 
ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

5% 15% 30% 50% 

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้ประกอบการที่
ใช้บริการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

70% 80% 90% 95% 

4) ร้อยละความสำเร็จในการนำนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 

70% 80% 90% 95% 

5) ร้อยละของจำนวนการยื่นแบบผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ 50% 60% 70% 80% 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื ่อมโยงข้อมูลและบริการอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์ 

จากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาเพื ่อพร้อมเติบโต  
อย่างยั่งยืน (Borderless of Data and Services) 

 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 

1) ร้อยละการบูรณาการเพ่ือทำการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน 
กรมสรรพสามิต 

10% 20% 35% 50% 

2) จำนวนระบบงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกกรมสรรพสามิต 

1 2 3 5 

3) ร้อยละการใช้งานฐานข้อมูลภายในเพ่ือเกิดประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

20% 30% 40% 50% 
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ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 

4) จำนวนชุดข้อมูลที่เผยแพร่ในลักษณะ Open Data 1 2 4 6 

5) ร้อยละในการจัดทำชุดข้อมูลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานบน
ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 

80% 85% 90% 99.9% 

 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3 กำกับดูแล และสนับสนุนระบบบริหารจัดการบริการของกรมสรรพสามิตให้      

พ ัฒนาส ู ่ ร ะบบราชการ  4.0 (Supervise and Support the Service Management System Toward 
Government 4.0) 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 

1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ 
กรมสรรพสามิต 

70% 80% 90% 95% 

2) ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 90% 95% 99% 99.9% 

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

70% 80% 90% 95% 

4) ร้อยละความสำเร็จของแนวทางในการดำเนินการที่สอดรับ
กับนโยบาย และแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย      
ไซเบอร์ 

70% 80% 90% 95% 

5) การได้รับมาตรฐาน ISO27001 สำหรับ Data Center 
อย่างต่อเนื่อง 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

6) ร้อยละของจำนวนชั่วโมงท่ีระบบงานสารสนเทศ ระบบ
เครือข่าย ขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้ 

20% 15% 10% 5% 

7) ร้อยละความสำเร็จของการติดตาม (Tracking) และ
ประเมินผลการดำเนินการแผนงาน โครงการ 

- 50% 60% 70 % 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีด ิจิทัลและ 
สร้างความสามารถในการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Building Resilience) 

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย 

2565 2566 2567 2568 

1) จำนวนงานสัมมนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใน
กรมสรรพสามิต 

1 1 2 2 

2) ร้อยละของการเข้าถึงหรือการใช้งานข้อมูลความรู้  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันจากภายใน 
และภายนอกประเทศ 

20% 30% 40% 50% 

3) ร้อยละของผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการจากเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์สารสนเทศกรมสรรพสามิต 

20% 30% 40% 50% 

4) ร้อยละของจำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทดสอบ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล 

- 30% 40% 50% 

5) ร้อยละของจำนวนปัญหาพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
ลดลงจากการรับแจ้งของ Help desk 

10% 15% 20% 25% 
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บทที่ 5 
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ 

แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต  
 

➢ แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 
 

5.1 แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 
โดยภายใต ้โครงการทบทวนแผนการพัฒนาร ัฐบาลด ิจ ิท ัลของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2564 

จะประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ที่ควรจัดทำเพื่อให้สอดรับกับแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในอนาคต  
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-1 ภาพรวมงบประมาณยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสรรพสามิต 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2565 2566 2567 2568 รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมด้านการ
ให้บริการดิจิทัล และระบบบริหารจัดการ   
เพ่ือรองรับบริบทของชีวิตวิถีใหม่ 

 66.08   78.70   40.00   45.00   229.78  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เชื่อมโยงข้อมูลและบริการ
อย่างไร้รอยต่อ รวมถึงการเปิดเผยและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา 
ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการ
พัฒนาเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 

44.78 123.94 24.00 89.00  281.72  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำกับดูแล และสนับสนุน
ระบบบริหารจัดการบริการของกรม
สรรพสามิตให้พัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  

178.68 265.41 126.96 60.00  631.05  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
และสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อ
เปลี่ยนแปลง  

 -     -     5.00   42.00   47.00  

รวมงบประมาณตามปี  289.54   468.05   195.96   236.00   1,189.55  

หมายเหตุ : ที่ปรึกษาดำเนินการจัดตั้งเสนอโครงการในปี 2567-2568 
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5.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างนวัตกรรมด้านการให้บริการดิจิทัล และระบบบริหารจัดการ เพื่อรองรับบริบทของ

ชีวิตวิถีใหม่ (Innovation of Digital Services and Management System) 
 

ตารางท่ี 5-2  แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ยุทธศาสตร์ที่ 1 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2565 2566 2567 2568 

1.1) โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้าง
โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big 
Data) 

13.45       13.45 

1.2) โครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารการจัดเก็บ
ภาษีสุราสามทับ 

20.42       20.42 

1.3) โครงการพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรองรับ
การจัดเก็บภาษีสุรา ยาสูบ ไพ่ 

32.21       32.21 

1.4) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานคืน ยกเว้น 
และลดหย่อนภาษีสรรพสามิต 

  38.00     38.00 

1.5) โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ และการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ 

 40.70   40.70 

1.6) โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากลางของ
กรมสรรพสามิต 

    15.00   15.00 

1.7) โครงการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytics) สำหรับกรมสรรพสามิต 

    25.00 30.00 55.00 

1.8) โครงการพัฒนาระบบขออนุมัติสิทธิการบริหารจัดการ
ข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เชิงรุก 

      15.00 15.00 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 66.08 78.70 40.00 45.00 229.78 
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5.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2   
เชื ่อมโยงข้อมูลและบริการอย่างไร ้รอยต่อ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์  

จากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาเพื่อพร้อมเติบโต
อย่างย่ังยืน (Borderless of Data and Services) 
 

ตารางท่ี 5-3 แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2565 2566 2567 2568 

2.1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
กรมสรรพสามิต 

25.00 
   

25.00 

2.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการนำเข้าและการส่งออกสินค้าสรรพสามิตผ่าน
ระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2 

19.78 
   

19.78 

2.3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศหลัก
ของกรมสรรพสามิต ประจำปี พ.ศ. 2565 

 10.00   10.00 

2.4) โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่และบริการข้อมูล    
เพ่ือผู้ประกอบการและประชาชน (Open Data) 

 11.94   11.94 

2.5) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง ระบบงานสารสนเทศ
หลักของกรมสรรพสามิตกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 
(Excise Data Integration) 

 
27.00 

  
27.00 

2.6) โครงการปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการเว็บไซต์  
กรมสรรพสามิต 

 
25.00 

  
25.00 

2.7) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 
50.00  

 
50.00 

2.8) โครงการนำร่องเพ่ือส่งเสริมระบบเผยแพร่และบริการ
ข้อมูลผ่านระบบ Blockchain  

  
12.00 

 
12.00 

2.9) โครงการพัฒนาระบบให้บริการผ่าน ChatBot บน
ระบบไลน์แอพพลิเคชันบัญชีทางการ (Official) 

  
12.00 3.00 15.00 

2.10) โครงการพัฒนาระบบ Blockchain เพ่ือยกระดับ
คุณภาพองค์กรของกรมสรรพสามิต 

   
80.00 80.00 

2.11) โครงการศึกษาและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ระบบ Open API (Application Programming 
Interface)  

   
6.00 6.00 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 44.78 123.94 24.00 89.00 281.72 
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5.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
กำกับดูแล และสนับสนุนระบบบริหารจัดการบริการของกรมสรรพสามิตให้พัฒนาสู่ระบบ

ราชการ 4.0 (Supervise and Support the Service Management System Toward Government 
4.0) 
ตารางท่ี 5-4 แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2565 2566 2567 2568 

3.1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบ
การจัดการฐานข้อมูลเพ่ิมเติม สำหรับระบบสารสนเทศ 
กรมสรรพสามิต 

78.58       78.58 

3.2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
บริการผู้เสียภาษีสรรพสามิต 

32.10       32.10 

3.3) โครงการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 8.00       8.00 
3.4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ
ป้องกันและรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านข้อมูล
สารสนเทศของกรมสรรพสามิต 

40.00       40.00 

3.5) โครงการจัดเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทน
เครื่องเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(1,200 เครื่อง) 

20.00 20.00 20.00   60.00 

3.6) โครงการจัดซื้อทดแทนและเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหลัก 
(Data Center) กรมสรรพสามิต 

 74.98     74.98 

3.7) โครงการจัดซื้อทดแทนและเพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย (Application Server) 

 32.70   32.70 

3.8) โครงการสำรองข้อมูลสำหรับระบบจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตและแสตมป์ภาษีสุรา ยาสูบ และระบบรักษา
ความปลอดภัยการใช้งานผ่านระบบ VPN 

 55.83   55.83 

3.9) โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์
เพ่ิมเติม 

  40.00     40.00 

3.10) โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance) กรมสรรพสามิต 

  32.00     32.00 

3.11) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กทดแทน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (200 เครื่อง) 

 9.90   9.90 

3.12) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบป้องกันข้อมูลสำคัญ
รั่วไหล (Data Loss Prevention) 

  45.00   45.00 



แผนการพัฒนาดจิิทัลของกรมสรรพสามิต บทที่ 5 แผนงาน/โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2565 2566 2567 2568 

3.13) โครงการทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) ของกรมสรรพสามิต 

  7.00  7.00 

3.14) โครงการจัดซื้อแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

  6.96  6.96 

3.15) โครงการระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้
ระบบงานกรมสรรพสามิต ระยะท่ี 2 (Application 
Performance Monitoring: APM 2) 

  30.00  30.00 

3.16) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสนับสนุนศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Data Center) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมสรรพสามิต 

  18.00  18.00 

3.17) โครงการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทดแทน
เครื่องเดิมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
(1,000 เครื่อง) 

     60.00 60.00 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 178.68 265.41 126.96 60.00 631.05 

 
5.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวต่อเปลี่ยนแปลง (ICT Knowledge and Building Resilience) 
 

ตารางท่ี 5-5 แผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนการพัฒนาดิจิทัลของกรมสรรพสามิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2565 2566 2567 2568 

4.1) โครงการศึกษาปัญหาเพ่ือการพัฒนานวัตกรรม
ระบบงานของกรมสรรพสามิต 

    3.00   3.00 

4.2) โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม
ของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล (Government 
Digital Skills) ของกรมสรรพสามิต 

    2.00 2.00 4.00 

4.3) โครงการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและ
สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง 

      10.00 10.00 

4.4) โครงการคลินิกข้อมูล       10.00 10.00 
4.5) โครงการกระจายความรู้ด้านไอทีสู่ผู้ประกอบการ 4.0       20.00 20.00 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) - - 5.00 42.00 47.00 
 

 
 

 


