
เป้าหมายกระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง ผู้จัดท า ช่ือ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังท่ี 1 การเสริมสร้างความม่ันคงทางการคลัง (ผู้ปฏิบัติงาน) ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตท่ี 1 น านวัตกรรมมาใช้เพ่ือการจัดเก็บรายได้ภาษีอย่างย่ังยืน โทรศัพท์
กลยุทธ์ท่ี 1.1.1 จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ท่ี  -
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูล Data Lake และน าเข้าข้อมูลพร้อมใช้งานเพ่ือท า Big Data Analytics โดยใช้ระบบจัดการข้อมูล Hadoop Open source ผู้รับผิดชอบหลัก ช่ือ

พร้อมการประมวลผลข้อมูลให้พร้อมการใช้งาน (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญด้านพัฒนาความม่ันคงปลอดภัย
2. เพ่ือจัดท าข้ันตอนและระบบการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและรูปแบบข้อมูล โดยมีท้ังการท า Data Cleansing และ Data Transformation เพ่ือให้ข้อมูลมีคุณภาพ สารสนเทศ
และความถูกต้อง พร้อมใช้งานประมวลผล โทรศัพท์
3. เพ่ือให้การบริหารจัดการข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยสนับสนุนภารกิจหลักของกรมสรรพสามิตในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดเก็บภาษี การป้องกันและปราบปราม
4. เพ่ือวิเคราะห์ และจัดหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภาระกิจของกรมสรรพสามิต ท้ังรูปแบบ Structure และ Unstructured โดยรวมไปถึงข้อมูลจาก Social Network 
 เพ่ือจัดท าระบบ Data Lake ใช้ในการท า Big Data Analytics หรือระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
5. เพ่ือจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และซอฟต์แวร์ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการและประมวลผล Big Data  
6. สร้างตัวแบบ (Model) เพ่ือใช้ในการท านายหรือพยากรณ์ ตามหลักการของ Data Science ได้อย่างถูกต้อง
7. ท าการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน เพ่ือสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
8. เพ่ือเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลกับหน่วยงานภายใน และภานนอกในการจัดท าระบบฐานข้อมูล Big Data และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อของกรมสรรพสามิต

ตัวช้ีวัดหลัก (Outcome)  ฐานข้อมูล 1 ฐาน 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถให้บริการระบบงานหลักของกรมสรรพสามิตได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพอย่างต่อเน่ือง

2. กรมสรรพสามิตมีระบบ Big Data เพ่ือรองรับการบริหารการจัดเก็บภาษี และการปราบปราม
3. สรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถช่วยในการตัดสินใจบริหารและการด าเนินธุรกรรม
4. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพสามิตมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนให้บุคลากรและการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณท่ีใช้ตามแผนงาน    เงินงบประมาณ 59,832,000 บาท       󠆨󠆨  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถ่ิน          󠆨󠆨 อ่ืนๆ ผู้อนุมัติ ช่ือ
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 (ผอ.ส านัก) ต าแหน่ง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ส่วนระบบสารสนเทศและบริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์

กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ รวม
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1. ส่งมอบอกสารงวดงานท่ี 1  - แผนการด าเนินงานโดย
ละเอียด ซ่ึงระบุกิจกรรมบุคคลรับผิดชอบความสัมพันธ์
ระหว่างงาน จ านวน 3 ชุด (ร้อยละ 15)

Process : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน ร้อยละ 15

2. ส่งมอบเอกสารงวดงานท่ี 2  - รายงานการส ารวจการ
ใช้รายงานในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (BI) และ
ข้อเสนอแนะ (ร้อยละ 20)

ร้อยละ 20 100

3. ส่งมอบเอกสารงวดงานท่ี 3  - เอกสารขอบเขตของ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Scope of Work) ในระดับ
แนวคิด จ านวน 3 ชุด (ร้อยละ 25)

ร้อยละ 25

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

นายจรัสพงษ์  สมานบุตร
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64401

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการท่ี 2 พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูล และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data) 

นางสาวกฤษณี  ช่อสะอึก
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นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
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ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

4.  ส่งมอบเอกสารงวดงานท่ี 4  - เอกสารขอบเขตของ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Scope of Work) ในระดับ
รายละเอียด จ านวน 3 ชุด (ร้อยละ 30)

ร้อยละ 30

5.  ส่งมอบเอกสารงวดงานท่ี 5  - เอกสารวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงาน  (Report Requirement 
Specification : RRS)  จ านวน 3 ชุด (ร้อยละ 10)

ร้อยละ 10

Output : 

เอกสารส่งมอบงวดงาน ฉบับ 1 1 1 1 1 5

Outcome :

1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10 10 30 20 10 80

2. ฐานข้อมูล 1 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน 1 1

    2.1 ข้อมูลการจัดเก็บภาษี

    2.2 ข้อมูลการตรวจสอบภาษี

    2.3-ข้อมูลการปราบปราม

    2.4 ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลของกรมสรรพสามิต


