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เอกสารแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง จัดทําขึน้
เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552
– 2556 ซึง่ มีนโยบายหลักในการใหความสําคัญตอบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มตี อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยการมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมไทยสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมที่เปนทั้งโอกาส
และความทายทายของประเทศไทย และมุงแกไขสวนที่ยังเปนจุดออน
และตอยอดสวนที่เปนจุดแข็งของ
ประเทศ
เพื่อใหประเทศไทยสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
แผนแมบทฯ ฉบับนี้ ประกอบดวย 6 สวน ไดแก สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 ทิศทางของการพัฒนา
กระทรวงการคลังและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สวนที่ 3 สถานภาพการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง สวนที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง สวนที่ 5 การดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง
สวนที่ 6 การบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผล

กระทรวงการคลัง

บทที่ 1
บทนํา
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ไดให
ความสําคัญตอบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุงเนน
การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมไทย สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 เห็นชอบแผนแมบทเทคโนโลยีวารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และ
มอบหมายใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกีย่ วของจัดทําและ/หรือ
ปรับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน ใหสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556
เอกสารแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง จัดทําขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556
ซึ่งมีนโยบายหลักในการใหความสําคัญตอบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยการมุงเนนการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา
และการเรียนรู เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมที่เปนทั้งโอกาสและความทาทายของ
ประเทศไทย และมุงแกไขสวนที่ยังเปนจุดออน และตอยอดสวนที่เปนจุดแข็งของประเทศ เพือ่ ใหประเทศไทย
สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

บทที่ 2
ทิศทางของการพัฒนากระทรวงการคลัง
และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 แผนยุทธศาสตรกระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน
เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (Being Fiscal and Economic Pillar for Sustainable
Development)
พันธกิจ
1. เสนอแนะและกําหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกําหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกําหนดนโยบายรายจายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจายและหนี้สาธารณะ
และบริหารพัสดุภาครัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหรียญกษาปณ รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย และทรัพยสินอื่นๆของรัฐ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 บริหารและรักษาความยั่งยืนทางการคลัง (Manage and Maintain Fiscal Sustainability)
- เปาประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการมีเสถียรภาพทางการคลัง
- กลยุทธที่ 1.1 รักษาวินัยทางการคลังของประเทศ
- กลยุทธที่ 1.2 บริหารจัดเก็บภาษีอยางทั่วถึงและเปนธรรม
- กลยุทธที่ 1.3 สรางมูลคาเพิ่มในทรัพยสินของรัฐ
- กลยุทธที่ 1.4 บริหารรายจายและหนี้สาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธที่ 1.5 ประสานนโยบายการคลัง และระบบการเงิน รวมทั้งตลาดทุนและประกันภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Strengthen Economic Sustainability)
- เปาประสงคของยุทธศาสตร เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีขนึ้
- กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีเสถียรภาพ
- กลยุทธที่ 2.2 เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
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- กลยุทธที่ 2.3 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy)
- กลยุทธที่ 2.4 เพิ่มโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินและแหลงทุน
- กลยุทธที่ 2.5 พัฒนากลไกความรวมมือทางการคลัง การเงินระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอม (Support Social and Environmental
Sustainability)
- เปาประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น
- กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมการกระจายรายไดอยางเปนธรรมและแกไขปญหาความยากจน
- กลยุทธที่ 3.2 สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
- กลยุทธที่ 3.3 สนับสนุนการเขาถึงบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง
- กลยุทธที่ 3.4 สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ดี (Green Society)
- กลยุทธที่ 3.5 สนับสนุนการคุมครองทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารจัดการอยางมืออาชีพ (Professional Management)
- เปาประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหกระทรวงการคลังมีการบริหารจัดการที่ดี
- กลยุทธที่ 4.1 บริหารบนฐานความรู (Knowledge Based Management)
- กลยุทธที่ 4.2 สรางการเปลี่ยนแปลง
- กลยุทธที่ 4.3 สงเสริมธรรมาภิบาล
- กลยุทธที่ 4.4 บริหารแบบบูรณาการ
- กลยุทธที่ 4.5 บริหารดวยเทคโนโลยีทันสมัย
2.2 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
วิสัยทัศน
เปนศูนยกลางกาวนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริหารจัดการอยางมืออาชีพ
พันธกิจ
1. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงใหสอดคลองกับมาตรฐานกลาง
และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
2. กํากับ ดูแล ประสานงาน และพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวง
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
4. เปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
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5. เปนศูนยรวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง และศูนยการเชื่อมโยงระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของ
กระทรวง
6. วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวง
เปาประสงค
1. เชื่อมโยงเครือขายขอมูล และใชทรัพยากร ICT รวมกัน
2. บริหารจัดการการเชื่อมโยงระบบเครือขายสื่อสารขอมูลใหมีเสถียรภาพ
3. ใหบริการระบบงานและขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงขอมูล ของกระทรวงการคลัง
5. ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน โดยใช ICT
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS )
7. สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงการคลังอยางมีธรรมาภิบาล
2. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการบริหารและการบริการ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT และบุคคลทัว่ ไปของกระทรวงการคลังเพื่อยกขีดความสามารถ
กลยุทธ
1. บริหารจัดการระบบ ICT แบบบูรณาการเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
2. บริหารดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
4. สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดาน ICT
5. นําระบบ ICT มาใชสนับสนุนเพื่อสรางธรรมาภิบาล
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2.3 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมธนารักษ
วิสัยทัศน
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการบริการประชาชน
พันธกิจ
1. ใหมีฐานขอมูลที่ราชพัสดุที่ถูกตอง ครบถวน และทันสมัยเพื่อใชเปนขอมูลกลางในการบริหารจัดการที่ราช
พัสดุ
2. ใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนการใชประโยชน และจัดประโยชนที่ราชพัสดุอยาง
เหมาะสมและคุมคาโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
3. ใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย
4. ใหสํานักงานธนารักษพื้นที่มีระบบสารสนเทศและขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงานธนา
รักษพื้นที่
5. ใหมีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารการผลิตเหรียญกษาปณ
6. ใหมีระบบสารสนเทศเพือ่ ควบคุมการจาย-รับแลกเงินคงคลัง
7 ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยสินอันมีคาของแผนดิน
8. ใหมีระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนงานบริหารทัว่ ไปในหนวยงานยอยของกรมอยางมีประสิทธิภาพ
9. ใหมีระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ
10.ใหมีการบริการขอมูลขาวสารของกรมธนารักษแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ผานทางระบบอินเตอรเน็ต
11.ใหสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่เกีย่ วของกับสวนราชการอื่นๆ ไดทั้งแบบออนไลนและ
วิธีการอื่นๆ
12.ใหบุคลากรของกรมธนารักษสามารถใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรของกรมธนารักษมีความรูความสามารถในดานICT
2. เพื่อใหกรมธนารักษมีการใช ICT ในการบริหารทรัพยากรอยางคุมคาและมีธรรมมาภิบาล
3. เพื่อใหกรมธนารักษสามารถบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ไดอยางทั่วถึงและมีโครงขายที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย
4. เพื่อใหกรมธนารักษมีการใช ICT ในการบริหารและบริการอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร
1. พัฒนากําลังคนของกรมธนารักษใหมีความสามารถดาน ICT อยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
2. การบริหารจัดการระบบ ICT ของกรมธนารักษอยางมีธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ
4. การ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาล ในการบริหารและ
บริการของกรมธนารักษ
กลยุทธ
1. กําหนดแผน / โครงการในการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษใหมีความรูความสามารถในดาน ICT
2. สงเสริมและพัฒนาใหกรมธนารักษมีการใช ICT ในการบริหารทรัพยากรอยางคุมคาและมีธรรมมาภิบาล
3. กําหนดแผน / โครงการในการจัดการและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ของกรมธนารักษไดอยาง
ทั่วถึงและมีโครงขายที่มีความมั่นคงปลอดภัย
4. กําหนดแผน / โครงการใหมีการนํา ICT มาใชในการบริหารงานตามภารกิจของกรมธนารักษและการ
บริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมบัญชีกลาง
วิสัยทัศน
เปนหนวยงานที่สรางนวัตกรรมดาน ICT เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการในการกํากับดูแลและ
บริหารการใชจายเงินของแผนดินอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย
พันธกิจ
เปนศูนยขอมูลสารสนเทศทางการคลัง
เปาประสงค
1. เพื่อขยายการใหบริการในลักษณะ e-Service ที่มีอยูเดิมใหครอบคลุมถึงความตองการของ ขาราชการ
ประชาชน และสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้น4.1 เพื่อขยายการใหบริการในลักษณะ e-Service ที่มี
อยูเดิมใหครอบคลุมถึงความตองการของ ขาราชการ ประชาชน และสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมากขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการภายในของกรมบัญชีกลางโดยการประยุกตเอาระบบสารสนเทศมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในและลดการใชกระดาษ ในขณะเดียวกัน พัฒนาทักษะของบุคลากรภายในใหมี
ความรูความสามารถในการที่จะนําเอาระบบสารสนเทศใหมๆ ที่เกิดขึ้นมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเปนการปรับปรุงการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดาน ICT (Infrastructure) และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางใหเขาสูมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถตรวจสอบและติดตามไดรวมถึง
การกําหนดระดับของการใหบริการ (Service Level) ของระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกับผูใชงานทั้งภายใน
และกับหนวยงานตางๆ
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ยุทธศาสตร
1. เพิ่มการใหบริการในลักษณะ e-Service แก ขาราชการ ประชาชน และสวนราชการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในกรมบัญชีกลาง
3. ปรับปรุงการใหบริการและระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศไปสูมาตรฐานสากล
2.5 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมศุลกากร
วิสัยทัศน
ศุลกากรมาตรฐานโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศและปกปองสังคม
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

ใหบริการทางศุลกากรทีท่ ันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไดมาตรฐานโลก
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการแขงขันของประเทศดวยมาตรการทางศุลกากร
เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมทางศุลกากรเพื่อปกปองสังคม
จัดเก็บภาษีอยางมีประสิทธิภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส

เปาประสงค
1. เพื่อใหบริการศุลกากรมีความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย
2. เพื่ออํานวยความสะดวกทางการคาและลดตนทุนใหแกผูประกอบการ
3. เพื่อใหการควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสังคมมีความปลอดภัยจากสินคาที่เปนอันตราย
4. เพื่อใหการจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพโปรงใสและเปนธรรม
ยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบงานศุลกากรใหเปนมาตรฐานโลก
2. พัฒนามาตรการทางศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ
3. พัฒนาศักยภาพการควบคุมทางศุลกากรดวยมาตรฐานสากล
4. บริหารจัดการระบบจัดเก็บภาษีโดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กลยุทธ
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาระบบพิธีการ ราคา พิกัดศุลกากรและถิ่นกําเนิดสินคา
การสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน โดยมาตรการศุลกากร
การพัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร
การจัดเก็บภาษีศลุ กากร
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและบริหารงาน
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6. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรและคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศและการคาชายแดน
2.6 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมสรรพสามิต
วิสัยทัศน
"เปนองคกรทีจ่ ัดเก็บภาษี เพื่อสงเสิรมเสถียรภาพทางการคลัง พัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดลอม
(Department for Thriving Economy, Better Society, and Improved Environment)"
วิสัยทัศนดาน ICT
"สรางสรรความรูควบคูนวัตกรรมการจัดเก็บภาษีดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ"
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมปี ระสิทธิภาพ และเชื่อถือไดอยูเสมอ
2. พัฒนาคุณภาพของระบบขอมูล ใหมคี วามถูกตอง บูรณาการ ลดความซ้ําซอน และมีตวั แบบที่ดี สามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานไดอยางดี และเปนฐานขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง
3. ประยุกตใชเทคโนโลยีเพือ่ สรางบริการในการจัดเก็บภาษีไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ ภายใตระบบ
ควบคุมและตรวจสอบที่ดี
4. บริหารจัดการทรัพยากรไอซีที และ ความรู ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพียงพอ และสามารถ
สนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไดทันทวงที
เปาประสงค
1. การใหบริการผูเสียภาษีที่ทนั สมัย ถูกตอง รวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และสามารถตรวจสอบได
2. มุงเนนการประยุกตใชเทคโนโลยีในงานทีส่ นับสนุนภารกิจหลักที่มีผูใชจํานวนมากในงานที่มีปริมาณเนื้อ
งานมาก
3. พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานทงภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดการบูรณาการในระบบ
ขอมูล ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ความปลอดภัย ตรวจสอบได มีความซ้าํ ซอนนอยที่สุด และสามารถรองรับการนําไปใช
สนับสนุนกิจกรรมการบริหารและตัดสินใจของผูบริหารทั้งในระดับกรมสรรพสามิต และหนวยงานราชการอื่นที่
เกี่ยวของ
4. สรางชองทางในการพัฒนากรมสรรพสามิตไปสูสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญาในหนวยงาน อันเปน
กลไกสําคัญการพัฒนาบุคลากร และองคกรอยางตอเนื่องในอนาคต
5. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลกรใหมีความชํานาญและความเขาใจในการใชงานระบบไอซีที
6. สรางชองทางในการเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร และจากผูเสียภาษี
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ยุทธศาสตร
1. บูรณาการระบบลดความซ้าํ ซอน (Integration)
2. เพิ่มประสิทธิผลของการทํางาน (Utilization)\
3. เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหบริการประชาชน (Service)
4. ขยายฐานความรูของบุคลากร (Extend of Knowledge)
2.7 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมสรรพากร
วิสัยทัศน
ยกระดับคุณภาพ ICT เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ
พันธกิจ
1. วางแผนวิเคราะหและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. พัฒนาฐานขอมูลของผูเสียภาษีใหเปนปจจุบัน
3. ประมวลผลขอมูลภาษีโดยรวมของทัง้ ประเทศ
4. นําระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการติดตอสื่อสารการรับชําระภาษีและการบริหารจัดเก็บภาษี
5. กํากับดูแลรักษาความปลอดภัยในการใชขอมูล
เปาประสงค
1. ยกระดับการบริการใหอยูในระดับ Integrated Service
2. บริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย โปรงใส
3. เปนคลังขอมูลของภาครัฐและเอกชน
ยุทธศาสตร
1. เพิ่มเสถียรภาพโครงสรางพื้นฐานดาน ICT
2. เพิ่มสมรรถนะ (Competency) ของเจาหนาที่ในดาน ICT
3. นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารการจัดเก็บภาษี
4. ยกระดับการใหบริการประชาชน และหนวยงานภายนอกแบบบูรณาการ (Integrated Service)
กลยุทธ
1. จัดหาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT
2. สงเสริมใหบุคลากรดาน ICT มีความรูความสามารถในดาน ICT เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บภาษี
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2.8 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
วิสัยทัศน
พัฒนาและสนับสนุนใหมีการนํา ICT มาใชในการปฏิบตั ิงานและการบริหารงาน รวมทั้ง
การบริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น
พันธกิจ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมและบูรณาการระบบขอมูล
เพื่อการเชื่อมโยง และการใชขอมูลสรางฐานขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง การพัฒนาระบบงาน
มาตรฐานกลาง การสงเสริมใหมีการนําระบบดาน ICT มาใชในภาครัฐ และการใหบริการ
เผยแพรขอมูลแกประชาชน
เปาประสงค
1. รวบรวม นําเสนอขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง ใหมคี วามทันสมัย รวดเร็วและถูกตอง
เพื่อการบริหารราชการแผนดิน และเพื่อเผยแพรตอประชาชน
2. พัฒนา/ยกระดับบุคลากรใหมีความรู ความสามารถดาน ICT
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบริการแกกระทรวงการคลังและหนวยงานภายใต
สังกัด
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานราชการกระทรวงการคลังโดยใช ICT
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช ICT
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจการคลัง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
3. การสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐใช ICT ในการปฏิบตั งิ าน
4. การนํา ICT มาใชประโยชนในการใหบริการและเผยแพรขอมูลขาวสารของกระทรวงการคลัง
5. การสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูดาน ICT
6. การใช ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย
2.9 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
วิสัยทัศน
เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดาน ICT ของ สคร.
พันธกิจ
-
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เปาประสงค
1. เพื่อศึกษา สํารวจ และสรุปสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน ของ สคร
2. เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของ สคร. ที่
สนับสนุนและสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของ สคร. และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2552
3. เพื่อกําหนดเปาหมายโดยรวมและยุทธศาสตรในการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ ของ สคร
4. เพื่อกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลัก ในการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศของ สคร.
5. เพื่อกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
สคร.
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. การพัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สคร. ใหมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานระดับสากล
3. การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชประโยชนในการเปนศูนยกลางเผยแพรขอมูลขาวสาร
ของรัฐวิสาหกิจ
5. การสงเสริมการใช ICT เพื่อเชื่อมโยงองคความรู (Knowledge networking)
6. การจัดการและบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.10 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
วิสัยทัศน
เปนองคกรที่ไดรับความนาเชื่อถือในระดับสากล ในการเสนอแนะนโยบายและดําเนินการกอหนี้ และบริหาร
หนี้สาธารณะโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประเทศ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมี
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ รวมทั้งการจัดทําแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
2. กํากับและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งเปนหนี้ที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู
หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังใหกูตอหรือคํา้ ประกัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบตั ติ ามสัญญาที่ไดผูกพัน กฎหมายและ
ขอบังคับที่เกีย่ วของ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
3. จัดทํางบชําระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดําเนินการชําระหนี้
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4. ประสานการทําความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทําแผนความชวยเหลือทางการเงินและ
วิชาการกับแหลงเงินกูตางประเทศ
5. ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะและการพัฒนาตลาดตรา
สารหนี้ในประเทศ
6. ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ
7. ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทําขอมูลสารสนเทศดานหนี้สาธารณะ ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
8. พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ
9. พัฒนาศูนยขอมูลที่ปรึกษาใหเปนศูนยในระดับภูมภิ าค และสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยใหสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศ
10. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศ ภาวะการคา
การลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจ ของประเทศผูน ําทางเศรษฐกิจโลก
เปาประสงค
1. ยกระดับการใหบริการเปน Integrated Serviceโดย Integrated ฟงกชั่นงานตาง ๆ ของสํานักงาน
2. เนนการใหบริการประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
3. เนนการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โดยปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรให
เปนอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น พัฒนาการปฏิบัติงานเปนระบบ Online โดยใหเจาหนาที่สามารถเขาถึง (Access) ขอมูล
ไดทั้งภายในสํานักงานและภายนอกสํานักงานฯ
ยุทธศาสตร
1. เพิ่มเสถียรภาพโครงสรางพื้นฐานดาน ICT
2. เพิ่มสมรรถนะ ของเจาหนาที่ดาน ICT
3. นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ
4. ยกระดับการใหบริการประชาชน และหนวยงานภายนอกแบบบูรณาการ
2.11 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 -2556
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดาน ICT”
พันธกิจ
1. พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพอื่นๆทุกระดับ ที่มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน อยางมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรวมขับเคลื่อน
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ประเทศไทยสูส ังคมและเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและมั่นคง
2. พัฒนาโครงขายสารสนเทศและการสือ่ สารความเร็วสูงที่มีการกระจายอยางทั่วถึง มีบริการทีม่ ีคุณภาพ
และราคาเปนธรรม เพื่อใหเปนโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศหลัก ทีท่ ุกภาคสวนสามารถใชในการเขาถึงความรู สราง
ภูมิปญญา และภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใชในการสรางมูลคาเพิ่มแกภาคเศรษฐกิจของประเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีม่ ีธรรมาภิบาล โดยมีกลไก กฎระเบียบ
โครงสรางการบริหารและการกํากับดูแล ที่เอื้อตอการพัฒนาอยางบูรณาการ มีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ
และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม เพือ่ สนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ
สอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) ใหมีปริมาณและ
คุณภาพตรงกับความตองการของตลาด และบุคลากรในสาขาอาชีพตางๆ ทุกระดับ รวมถึงประชาชนทัว่ ไป ใหมี
ความรูความสามารถในการสรางสรรค พัฒนา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและ
รูเทาทัน เพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศไทยสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรมอยางยั่งยืนและ
มั่นคง
2. เพื่อสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเนนความมีเอกภาพ การบูรณาการ การใชทรัพยากรอยางคุมคา และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมีการจัดสรรผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม โดยใช
กลไกความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership) อยางเหมาะสม
3. เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสูก ารเพิม่ คุณคา (Value Creation) ของสินคาและบริการบน
ฐานความรูและนวัตกรรม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและปจเจกบุคคล โดยการเขาถึงและใชประโยชนจากสารสนเทศ
ในกิจการของครัวเรือนและชุมชน รวมถึงในการแสวงหาความรู สรางภูมิปญญา การมีสวนรวมในระบบการเมืองการ
ปกครอง และในการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจน โดยเฉพาะ
ในกลุมผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุ
5. เพื่อเสริมสรางศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
เนนการเพิ่มมูลคาเพิ่ม (Value-Added) ในประเทศ การวิจัยและพัฒนา และการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณของคนไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูสังคมและเศรษฐกิจฐานความรูและ
นวัตกรรมอยางยั่งยืน
เปาหมาย
1. ประชาชนไมนอยกวารอยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ มีความรอบรู สามารถเขาถึง สรางสรรคและ
ใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณ รูเทาทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม (Information literacy) กอเกิดประโยชนตอ
การเรียนรู การทํางาน และการดํารงชีวติ ประจําวัน
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2. ยกระดับความพรอมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยใหอยูในกลุม
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด 25% (Top quartile) ของประเทศที่มีการจัดลําดับทั้งหมดใน Networked
Readiness Index
3. เพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยมีสัดสวนมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ตอ GDP ไมนอยกวารอยละ 15
ยุทธศาสตร
เพื่อใหบรรลุซงึ่ วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางเปน
รูปธรรมภายใตเงื่อนไขที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทย แผนแมบทฯ ฉบับนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรหลักขึ้น 6 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทัว่ ไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต
และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
ยุทธศาสตรที่ 2: การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอยางมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 3: การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 4: การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 5: ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพือ่ สรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 6: การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

บทที่ 3
สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
3.1 บทบาทของกระทรวงการคลัง
3.1.1 บทบาทของสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของ
กระทรวงเปนแผนการปฏิบตั ิงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิไดกําหนดใหเปน
หนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง ใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของกระทรวง
โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นและคําแนะนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิข์ องงานในกระทรวง
(2) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง รวมทัง้ การแปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบตั ิ
ราชการ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกําหนดนโยบายและ
วางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยูใ นความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ิราชการและเรื่องราวรองทุกขของสวน
ราชการในสังกัดกระทรวง
(6) เผยแพรขอมูลสารนิเทศดานการคลังแกสาธารณชนเพื่อเสริมสรางความเชื่อมัน่ ตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
(7) เปนศูนยขอมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนใหคําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใชประโยชนของขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
(8) เปนศูนยประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดอันเปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตรวจสอบและติดตามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
(9) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวง
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

สํานักบริหารกลาง
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักตรวจสอบและประเมินผล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมกฎหมาย
กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ
กลุมสารนิเทศการคลัง

3.1.2 บทบาทของกรมธนารักษ
หนาที่ความรับผิดชอบ
กรมธนารักษ มีภารกิจเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบํารุงรักษา และการพัฒนาที่ราชพัสดุ ใหมี
มูลคาเพิ่มหรือกอใหเกิดรายได การประเมินราคาทรัพยสิน เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และ
การผลิตเหรียญกษาปณและจัดสรางเครือ่ งราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ และของสั่งจาง ดวยวิธีการผลิตที่ได
มาตรฐานสากลและมีตนทุนที่เหมาะสมเพือ่ ใหมีจํานวนที่เพียงพอ ตลอดจนบริหารเงินตราและเก็บรักษาทรัพยสินมี
คาของแผนดินใหมีความปลอดภัยและอยูในสภาพที่ดี เพื่อนําออกเผยแพรและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยเงินตรา กฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย และทรัพยสนิ อื่นตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
(3) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมธนารักษ พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการกรมธนารักษ ดังนี้
(1) สํานักบริหารกลาง
(2) กองแผนงาน
(3) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) สํานักกฎหมาย
(5) สํานักกษาปณ
(6) สํานักการคลัง
(7) สํานักงานธนารักษพื้นที่ ตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
(8) สํานักทรัพยสินมีคาของแผนดิน
(9) สํานักบริหารเงินตรา
(10) สํานักบริหารจัดการฐานขอมูลที่ราชพัสดุ
(11) สํานักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
(12) - (13) สํานักบริหารทีร่ าชพัสดุ 1-2 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(14) สํานักประเมินราคาทรัพยสิน
(15) สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
(16) สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ
(17) กลุมพัฒนาระบบบริหาร

(18) กลุมตรวจสอบภายใน
3.1.3 บทบาทของกรมบัญชีกลาง
หนาที่ความรับผิดชอบ
กรมบัญชีกลาง มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใชจายเงินของแผนดินและของหนวยงานภาครัฐให
เปนไปโดยถูกตอง มีวินัย คุมคา โปรงใส และสามารถตรวจสอบได โดยการวางกรอบหลักเกณฑกลางใหหนวยงาน
ภาครัฐถือปฏิบัติ การใหบริการคําแนะนําปรึกษาดานการเงินการคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ
ภาครัฐ การดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลังใหมีใชจายอยางเพียงพอและการเสนอขอมูลในเชิงนโยบายการ
คลังแกฝายบริหารโดยประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของเพื่อใหเกิดเสถียรภาพทางการคลัง รวมทั้งดําเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐ การกํากับดูแล นโยบายและมาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชนของบุคลากรภาครัฐ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(1) ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการคลังของประเทศในดานการบริหาร
เงินคงคลัง ตอกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรี
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และหลักเกณฑดานการเงินการคลัง การบัญชี
การพัสดุภาครัฐ และการตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพื่อใหสวนราชการถือปฏิบัติ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน การกํากับดูแล และการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐ
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการคลังภาครัฐในความรับผิดชอบของกรม รวมทั้งติดตามการ
ดําเนินงานและการบริหารดานการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนะนโยบายดานการคลังของประเทศ
(6) ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการเบิกจายเงินของหนวยงานภาครัฐ การกอหนี้ผูกพันการนําเงินสงคลัง
และการถอนคืนเงินรายไดของสวนราชการ รวมทั้งพิจารณาทําความตกลงในการเบิกจายเงินงบประมาณ ตามที่สวน
ราชการขอทําความตกลง
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารเงินคงคลัง รวมทั้งการบริหาร การกํากับดูแล การติดตามและการ
ประเมินผลการใชจายเงินนอกงบประมาณของสวนราชการ
(8) กําหนด ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานคาตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐ
(9) พัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส และกํากับดูแลการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(10) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบบัญชีตลอดจนการจัดทําและวิเคราะห
รายงานการเงินของแผนดิน
(11) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ และความรับผิดทางแพงของเจาหนาที่ของสวนราชการ
(12) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลลูกจางของสวนราชการ
(13) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรดานการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการ
พัสดุภาครัฐ
(14) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการทางการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุ
ภาครัฐ การตรวจสอบภายในแกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ และการปฏิบตั ิงานแกสวนราชการและหนวยงาน
ของรัฐ
(15) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการกรมบัญชีกลาง ดังนี้
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(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) กองการเจาหนาที่
(3) กองแผนงาน
(4) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(5) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) สํานักกฎหมาย
(7) สํานักการเงินการคลัง
(8) สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ
(9) สํานักกํากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส
(10) สํานักความรับผิดทางแพง
(11) - (19) สํานักงานคลังเขต 1 - 9 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(20) สํานักบริหารการรับ - จายเงินภาครัฐ
(21) สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(22) สํานักมาตรฐานคาตอบแทนและสวัสดิการ
(23) สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ
3.1.4 บทบาทของกรมศุลกากร
หนาที่ความรับผิดชอบ
กรมศุลกากร มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรจากการนําสินคาเขาและสงสินคาออก และการปองกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร โดยดําเนินการตามกฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยพิกัด
อัตราศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรตอกระทรวง การ
สงเสริมและการสนับสนุนการผลิตและการสงออก และการปกปองผลประโยชนของประเทศและประชาชน โดยใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยศุลกากร กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ
(2) เสนอแนะเพื่อกําหนดนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในทางศุลกากรตอกระทรวง
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการผลิตและการสงออกโดยมาตรการทางภาษีอากร
(4) ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางศุลกากร
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
(5) กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการกรมศุลกากร ดังนี้

20
(1) สํานักบริหารกลาง
(2) ดานศุลกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(3) สํานักกฎหมาย
(4) สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(5) สํานักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(6) สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(7) สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(8) สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
(9) สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(10) – (13) สํานักงานศุลกากรภาคที่ 1 - 4 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(11) สํานักตรวจสอบอากร
(12) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(13) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(14) สํานักแผนและการตางประเทศ
(15) สํานักพิกัดอัตราศุลกากร
(16) สํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
(17) สํานักสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
(18) สํานักสืบสวนและปราบปราม
(19) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(20) กลุมตรวจสอบภายใน
(21) กลุมที่ปรึกษาการศุลกากรในตางประเทศ
3.1.5 บทบาทของกรมสรรพสามิต
หนาที่ความรับผิดชอบ
กรมสรรพสามิตมีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย
วาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบกฎหมายวาดวยไพ กฎหมายวาดวย
การจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายอื่นที่กรมมีหนาที่บริหารการจัดเก็บ
ตลอดจนตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวา
ดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ และกฎหมายวาดวยไพ เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และเปนไปตามเปาหมายที่กระทรวงการคลังกําหนดไว โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต กฎหมายวาดวยสุรา กฎหมายวาดวยยาสูบ กฎหมายวาดวยไพ กฎหมายวาดวยการจัดสรร
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เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายวาดวยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับภาษีทกี่ รม
จัดเก็บ
(2) ตรวจสอบ ปองกันและปราบปรามการหลีกเลีย่ งภาษีที่กรมจัดเก็บ
(3) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีที่อยูใ นอํานาจหนาที่ของกรมตอกระทรวง
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานแผนงาน การกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผล การปฏิบตั ิงาน
ของหนวยงานในสังกัด และงานสารสนเทศของกรม
(5) บริหารกิจการขององคการสุราและโรงงานไพ
(6) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการกรมสรรพสามิต ดังนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สํานักกฎหมาย
(4) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(5) สํานักงานสรรพสามิตพื้นทีส่ าขา ตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
(6) – (15) สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 - 10 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(16) สํานักตรวจสอบ ปองกันและปราบปราม
(17) สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
(18) สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
(19) สํานักบริหารการคลังและรายได
(20) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(21) สํานักแผนภาษี
(22) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(23) กลุมตรวจสอบภายใน
(24) กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
(25) กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง
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3.1.6 บทบาทของกรมสรรพากร
หนาที่ความรับผิดชอบ
กรมสรรพากรมีภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี การเสนอแนะ และการใชนโยบายทางภาษีอากรเพื่อใหได
ภาษีตามเปาหมายอยางทั่วถึง และเปนธรรมเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดความสมัครใจใน
การเสียภาษี โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) เสนอแนะนโยบายการจัดเก็บภาษีอากรตอกระทรวงการคลัง
(3) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสรรพากร พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการกรมสรรพากร ดังนี้
(1) สํานักบริหารกลาง
(2) สํานักกฎหมาย
(3) สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(4) สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ตามที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด
(5) – (16) สํานักงานสรรพากรภาค 1 - 12 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
(17) สํานักงานตรวจสอบภาษีกลาง
(18) สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
(19) สํานักบริหารการคลังและรายได
(20) สํานักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส
(21) สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
(22) สํานักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ
(23) สํานักมาตรฐานการกํากับและตรวจสอบภาษี
(24) สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
(25) สํานักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
(26) สํานักวิชาการแผนภาษี
(27) สํานักสืบสวนและคดี
(28) สํานักอุทธรณภาษี
(29) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(30) กลุมตรวจสอบภายใน
(31) กลุมบริหารการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยว
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3.1.7 บทบาทของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
หนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการดานการคลัง
ระบบการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีคุณภาพและเชิงรุกตอกระทรวงการคลัง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีย่ ั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาระบบ
บริหารที่มีมาตรฐาน และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ติดตาม กํากับ ประเมิน และรายงานผลการดําเนินนโยบายหรือ
มาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระทรวงการคลัง ตลอดจนการเสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับใน
นโยบายและผลงานใหแกกลุมเปาหมาย ประชาชน และหนวยงานทั่วไปทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยให
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการคลังและภาษีอากรเพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาล
(2) เสนอแนะและออกแบบนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับระบบการเงิน การออม การลงทุน และการ
พัฒนาตลาดทุน ตลอดจนวางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือทางการเงินและการธนาคารระหวางประเทศ
และองคการระหวางประเทศ เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และเปาหมายในเชิงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและ
เศรษฐกิจจุลภาคของประเทศ
(3) เสนอแนะและออกแบบนโยบายและมาตรการเกีย่ วกับเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
รวมทั้งวางแผน ประสาน และดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือทางดานการเงินการคลังระหวางประเทศ และกับ
องคการระหวางประเทศ เพือ่ ใหเปนไปตามขอผูกพันระหวางประเทศและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ดังนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สํานักกฎหมาย
(4) สํานักนโยบายการคลัง
(5) สํานักนโยบายการออมและการลงทุน
(6) สํานักนโยบายภาษี
(7) สํานักนโยบายระบบการคุม ครองผลประโยชนทางการเงิน
(8) สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
(9) สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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(10) สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(11) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(12) กลุมตรวจสอบภายใน
(13) กลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในตางประเทศ
3.1.8 บทบาทของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพยของรัฐโดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการการกํากับดูแลการประเมินผลและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสรางมูลคาเพิ่มใหแกทรัพยสินของรัฐ โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกีย่ วกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพยของรัฐ
(2) กํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบาย
แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
(3) ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือดานวิชาการของการบริหารและพัฒนาองคกรแก
รัฐวิสาหกิจ
(4) ดําเนินการบริหารหลักทรัพยของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รฐั ถือหุนต่ํากวารอยละหาสิบของทุน
ทั้งหมด
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานหรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สํานักกฎหมาย
(4) สํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
(5) สํานักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
(6) สํานักบริหารหลักทรัพยของรัฐ
(7) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
(8) สํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
(9) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(10) กลุมตรวจสอบภายใน
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3.1.9 บทบาทของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หนาที่ความรับผิดชอบ
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวาดวยการบริหารหนี้
สาธารณะ โดยการวางแผน กํากับ และดําเนินการกอหนี้ ค้ําประกันและปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล หนวยงานใน
กํากับดูแลของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อใหการ
บริหารหนี้สาธารณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย
ใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอแนะนโยบายและหลักเกณฑ รวมทั้งการจัดทําแผนเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ
(2) กํากับและดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะซึ่งเปนหนี้ที่หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจกู
หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังใหกูตอหรือค้าํ ประกัน รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามสัญญาที่ไดผูกพัน กฎหมายและ
ขอบังคับที่เกีย่ วของ ตลอดจนติดตามและประเมินผล
(3) จัดทํางบชําระหนี้ของรัฐบาล รวมทั้งการบริหารและดําเนินการชําระหนี้
(4) ประสานการทําความตกลงในระดับนโยบาย รวมทั้งการจัดทําแผนความชวยเหลือทางการเงินและ
วิชาการกับแหลงเงินกูตางประเทศ
(5) ติดตามภาวะตลาดเงินและตลาดทุน รวมทั้งเทคนิคในการบริหารหนี้สาธารณะ และการพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้ในประเทศ
(6) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือของประเทศ
(7) ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งจัดทําขอมูลสารสนเทศดานหนี้สาธารณะ ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง และระบบเตือนภัยเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ
(8) พิจารณาความเหมาะสมของการระดมเงินสําหรับโครงการลงทุนของภาครัฐ
(9) พัฒนาศูนยขอ มูลที่ปรึกษาใหเปนศูนยในระดับภูมิภาค และสงเสริมกิจการที่ปรึกษาไทยใหสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศ
(10) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฐานะการเงินการคลังของประเทศภาวะการคา
การลงทุน การเมืองในประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศผูน าํ ทางเศรษฐกิจโลก
(11) ปฏิบตั ิหนาที่งานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ
(12) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การแบงสวนราชการ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2551 แบงสวนราชการสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ ดังนี้
(1) สํานักงานเลขานุการกรม
(2) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สํานักจัดการหนี้ 1
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(4) สํานักจัดการหนี้ 2
(5) สํานักนโยบายและแผน
(6) สํานักบริหารการชําระหนี้
(7) สํานักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
(8) สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
(9) กลุมพัฒนาระบบบริหาร
(10) กลุมตรวจสอบภายใน
(11) กลุมกฎหมาย

3.2 สถานภาพของการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงการคลัง มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังทุกระดับใหมีความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหสามารถใชปฏิบตั ิงานในทุกสวนราชการในสังกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะเปนศูนยพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลังดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ไดจัดใหมีการฝกอบรมวิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใหแกเจาหนาที่ของกระทรวงการคลัง ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สํานักงานรัฐมนตรี กรมธนารักษ กรมบัญชีกลาง กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยไดจัดใหมีการ
ฝกอบรมเปนประจําทุกป เพื่อเปนการเพิม่ พูน และพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง
ใหมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อใช
ในการปฏิบตั งิ านและการบริหารงานของกระทรวงการคลังตอไป โดยสรุปจํานวนหลักสูตรและจํานวนผูผานการ
อบรมไดดังนี้
จํานวนหลักสูตรและผูเ ขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดาน ICT ปงบประมาณ 2545 - 2552
ปงบประมาณ
จํานวนหลักสูตร
จํานวนผูผานการอบรม
32
736
2545
32
659
2546
33
640
2547
47
799
2548
52
1,083
2549
85
1,602
2550
65
1,506
2551
61
1,453
2552
รวม
407
8,478
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3.3 สถานภาพดานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ
กระทรวงการคลังไดใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหแกหนวยงานภายในและภายนอก
กระทรวงการคลัง ประกอบดวย
3.3.1 การใชงานระบบสารสนเทศเครือขายของกระทรวงการคลัง ผาน Intranet ป พ.ศ. 2552
สถิติการเรียกใชงานเครือขายวายุภักษ แยกตามหนวยงานภายในกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552
(จํานวน : ครั้ง)
40,000
35,000

กรมธนารักษ

30,000
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สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

เดือ น

หนวยงาน
กรมธนารักษ
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
สํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

รวม

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รวม

2,318
3,025
3,950
677

1,989
2,704
3,112
640

2,297
2,467
3,904
790

1,748
2,326
4,067
599

1,789
2,293
3,979
478

2,171
2,585
5,828
480

1,606
2,420
6,829
354

1,756
2,213
4,985
418

1,877
3,134
5,743
502

1,907
4,401
6,041
687

2,416
5,856
5,771
831

1,837
4,464
5,996
707

23,711
37,888
60,205
7,163

360

382

241

244

276

460

278

235

391

518

510

440

4,335

22,696

22,245

25,832

18,516

22,279

28,052

22,764

23,713

26,416

25,864

24,577

22,298

285,252

3,091
8,539
2,432
47,088

3,086
7,475
1,664
43,297

3,113
7,987
2,126
48,757

2,395
7,850
2,237
39,982

2,990
9,203
2,103
45,390

3,767
10,042
1,757
55,142

2,861
7,482
456
45,050

2,570
8,786
433
45,109

3,293
14,441
674
56,471

3,403
24,450
594
67,865

4,988
37,295
536
82,780

5,303
18,552
461
60,058

40,860
162,102
15,473
636,989
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3.3.2 การใชงานระบบ Internet กระทรวงการคลัง ป พ.ศ. 2552
สถิติการเรียกใชงานเว็บไซตกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552
(จํานวน : ครั้ง)

เดือน
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.

Page view
157,154
154,948
155,068
112,072
140,403
175,617
157,319
147,607
168,456
150,496
154,260
420,444

Unique ip
33,863
35,805
35,068
26,808
32,633
38,655
34,594
34,162
36,165
31,199
32,158
33,753

Unique session
110,020
111,240
112,987
82,808
101,358
125,372
110,236
105,192
117,435
104,401
104,995
119,831

return visitor
16,083
17,091
15,432
11,548
15,075
17,577
15,589
15,318
16,391
13,704
14,301
19,609

หมายเหตุ
Page View คือ จํานวนครั้งที่เว็บเพจนั้นถูกเรียกชมจากผูเยี่ยมชม ซึ่งจะเทากับคาของ Counter ทั่วไป ที่ใชนบั
จํานวนฮิต
Unique IP คือจํานวนผูเยีย่ มชมเว็บไซต โดยคํานวณจากจํานวน IP Address ของผูเยี่ยมชมเว็บไซตทไี่ มซ้ํากันใน
ชวงเวลาหนึ่ง
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Unique Session คือ จํานวน Session ที่ไมซ้ํากัน ซึ่งใชเปนดรรชนีวัดจํานวนผูเยี่ยมชมเว็บไซต โดยใชเทคนิค
คุกกี้ (Cookie+Session) กลาวคือ Truehits จะสงผาน cookie ไปติดตั้งไวทบี่ ราวนเซอรของผูเ ยี่ยมชม และมีเลข ID
Number ที่ถกู randomขึ้น ID Number นี้ จะเปนตัวอางถึงผูเยี่ยมชมเว็บไซต
Return visitor คือ จํานวนของผูใชเคยเขามาในเว็บแลว
3.4 สรุปผลวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคามตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ภาพรวม
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- ผูบริหารมีความเปนผูนําและมีความคิดริเริ่ม
- ถนัดงานประจําซึ่งไมเอื้อใหเกิดความคิดสรางสรรคใน
สรางสรรคในการพัฒนาองคกร
การทํางาน และขาดการทํางานในเชิงรุก
- ใกลชิดกับขอมูล และมีระบบเครือขายขอมูล
- ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูและปรับตัวใหทนั
ขาวสารที่เชื่อมโยงกับทุกหนวยงานในสังกัด
กับนวัตกรรม
- ขาดการประสานงานและการถายทอดความรูระหวาง
กระทรวงการคลัง
- มีระบบเทคโนโลยีเพื่อใชงานในสํานักงานอยาง
กันภายในองคกร
เพียงพอ
- มีบุคลากรทีม่ ีความคิดสรางสรรคใหม ๆ
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threat)
- องคความรูแ ละเทคโนโลยีสมัยใหม สามารถนํามา
- ผลตอบแทน สิ่งจูงใจ และสวัสดิการของรัฐที่ไม
ปรับใชใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
เพียงพอตอความตองการของบุคลากร
- รูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหมเนนบทบาทให
- ความคาดหวังจากภายนอกที่มีตอการปฏิบตั ิภารกิจใน
สํานักงานปลัดกระทรวงปฏิบัติภารกิจเปนหนวย
ระดับกระทรวง
นโยบาย และหนวยกํากับการดําเนินนโยบายของ
กระทรวง
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ฮารดแวร
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
- เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ทันสมัยและเพียงพอ - ภาระผูกพันในการดูแลและบํารุงรักษาฮารดแวร สูง
กับผูใชงาน
- มีระบบโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ ทีค่ รอบคลุมทั้งใน
สวนกลางและภูมิภาค
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threat)
- ราคาของฮารดแวรลดลง แตประสิทธิภาพสูงขึ้น
- เทคโนโลยีดา นฮารดแวรเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ซอฟตแวร
จุดแข็ง (Strength)
- สามารถพัฒนาระบบงานขึ้นใชเองได
- มี Application กลางในการใชงาน (front office และ
back office ICT)
โอกาส (Opportunity)
- การใชโปรแกรมประเภท Open Source

จุดออน (Weakness)
- ซอฟตแวรมรี าคาสูง
- ภาระผูกพันในการดูแลและบํารุงรักษาซอฟตแวร สูง
ภัยคุกคาม (Threat)
- ขาดมาตรฐานการกําหนดรูปแบบในการแลกเปลี่ยน
ขอมูล

บุคลากร
จุดแข็ง (Strength)
- มีการสงเสริมบุคลากรใหเกิดการพัฒนาดาน ICT อยาง
ตอเนื่อง
- บุคลากรสวนใหญ ตื่นตัว และมีความตองการในการ
เรียนรู งานดาน ICT
โอกาส (Opportunity)
- มีทุนการศึกษา/อบรม ดาน ICT ทั้งในและตางประเทศ

จุดออน (Weakness)
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและเชีย่ วชาญ ดาน ICT
- บุคลากรขาดการเรียนรูและฝกทักษะอยางตอเนื่อง
- การพัฒนาบุคลากรไมทันกับเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลง
ภัยคุกคาม (Threat)
- บุคลากรภาคเอกชนพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว

อื่นๆ
จุดแข็ง (Strength)
- มีการวางแผนนํา ICT มาใชในการปฎิบตั ิงานตางๆ
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
โอกาส (Opportunity)

จุดออน (Weakness)

ภัยคุกคาม (Threat)

บทที่ 4
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง
4.1 วิสัยทัศน
เปนศูนยกลางกาวนําดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริหารจัดการอยางมืออาชีพ
4.2 พันธกิจ
1. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบตั ิการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงใหสอดคลองกับมาตรฐานกลาง
และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
2. กํากับ ดูแล ประสานงาน และพิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวง
3. บริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
4. เปนศูนยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
5. เปนศูนยรวมขอมูลดานเศรษฐกิจการคลัง และศูนยการเชื่อมโยงระบบเครือขายสื่อสารขอมูลของ
กระทรวง
6. วางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวง
4.3 เปาประสงค
1. เชื่อมโยงเครือขายขอมูล และใชทรัพยากร ICT รวมกัน
2. บริหารจัดการการเชื่อมโยงระบบเครือขายสื่อสารขอมูลใหมีเสถียรภาพ
3. ใหบริการระบบงานและขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็ว และทันสมัย
4. เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงขอมูล ของกระทรวงการคลัง
5. ปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน โดยใช ICT
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS )
7. สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.4 ยุทธศาสตร
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงการคลังอยางมีธรรมาภิบาล
2. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางนวัตกรรม
3. ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการบริหารและการบริการ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน ICT และบุคคลทัว่ ไปของกระทรวงการคลังเพื่อยกขีดความสามารถ
4.5 กลยุทธ
1. บริหารจัดการระบบ ICT แบบบูรณาการเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง
2. บริหารดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. พัฒนาบุคลากรดวยหลักการองคกรแหงการเรียนรู
4. สนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาดาน ICT
5. นําระบบ ICT มาใชสนับสนุนเพื่อสรางธรรมาภิบาล

บทที่ 5
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552-2556
ประกอบดวย
1. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2. กรมธนารักษ
3. กรมบัญชีกลาง
4. กรมศุลกากร
5. กรมสรรพสามิต
6. กรมสรรพากร
7. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
8. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
9. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

5.1 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลักของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552 - 2556
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กระทรวงการคลัง
หนวยงาน : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
“เรงพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ่ ะรองรับการพัฒนาประเทศสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรม ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพตาง
ๆ รวมถึงเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และประชาชนทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน (Information Literacy)”
มาตรการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

1. การพัฒนาบุคลากร ICT
1.1 ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการในการจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา
(1) สงเสริมใหมีการเรียนการสอนดาน ICT ระดับปริญญาตรีและโท ที่
เนนการปฏิบัติงานจริงกับภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบตางๆ (เชน สหกิจ
ศึกษา, practice school, finishing school) เพื่อใหผูที่จะจบการศึกษามี
คุณสมบัติตรงกับความตองการของตลาด โดยมีมาตรการสนับสนุน อาทิ
งบประมาณ การใหแรงจูงใจดานภาษี สําหรับผูประกอบการที่รวม
สนับสนุน
1.2 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีทักษะสูง (high skilled
professionals)
(1) จัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะทางดาน ICT เพื่อ เปนแหลง
พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีทักษะ ในสาขาที่มีความสําคัญสูงและ/หรือมี
แนวโนมความตองการในอนาคตสูง เชน บุคลากรดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร (software engineer) บุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบและเครือขายสารสนเทศ (Information/ Network security)
บุคลากรดานวิศวกร โทรคมนาคมและเครือขาย บุคลากรที่มี

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

- โครงการระบบการเผยแพรขอมูลการสัมมนา/ฝกอบรม/
ทุนการศึกษา/ทุนพัฒนาบุคลากร
- โครงการ ปริญญาโทดาน ICT

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

- โครงการระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- โครงการผลิตนัก ICT มืออาชีพ

35
มาตรการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

ความสามารถในการผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ ICT ในระดับตนน้ําทั้งนี้
อาจพัฒนายกระดับจากสถาบันหรือหนวยงานที่มีอยูใหมีความเฉพาะดาน
และมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป
1.5 สงเสริมใหการศึกษาในระบบทุกระดับนํา ICT มาใชเปนเครื่องมือใน
การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น
(6) สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดชุมชนออนไลน (on-line community)
ของนักเรียนเพื่อ เปนเวที่ใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู การแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้ หาที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู โดยสรางแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม เชน การยกยอง/ใหรางวัลชุมชนที่มีการแลกเปลี่ยนเชิง
สรางสรรค ใหรางวัลแกครูที่ดูแล/ใหคําปรึกษาใหเกิดชุมชนดังกลาว
1.8 พัฒนาการเรียนรู ICT นอกระบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต
ของประชาชนทั่วไป
(5) คนหาผูนําการเปลี่ยนแปลง (champion/change agent) ในพื้นที่
(อาทิ ผูนําชุมชน) ที่มีความสนใจ เพื่อ ใหเปนผูนําในการขับเคลื่อนใหเกิด
การเรียนรูและใชประโยชนจาก ICT ในชุมชน โดยรัฐใหการสนับสนุนตาม
ความเหมาะสม
1.9 พัฒนาการเรียนรู ICT แกผูดอยโอกาส ผูพิการและผูสูงอายุ
(2) สงเสริมใหผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูสูงอายุสามารถเขาถึง
สารสนเทศอยางเทาเทียม อาทิ การบังคับใชมาตรฐานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
เหมาะสม เชน มาตรฐานการเขาถึงขอมูลที่เผยแพรผานเว็บไซต (Web
accessibility) สําหรับผูพิการทางการเห็น, การจัดทํา closed caption
สําหรับผูพิการทางการไดยิน เปนตน
3. มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

- โครงการปรับปรุงเว็บไซต Internet/Intranet
- โครงการ MOF Social Network

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

โครงการ CCO MOF ภูมิภาค

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการการจัดทํามาตรฐานการเขาถึงขอมูลที่เผยแพร
ผานเว็บไซตกระทรวงการคลัง สําหรับผูพิการทางการ
เห็น (Web Accessibility)

1.11 สนับสนุนใหเกิดสมาคม/ชมรม/องคกรอิสระหรือเครือขายที่สงเสริม
การใช ICT อยางสรางสรรค

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

- โครงการระบบการบริหารจัดการองคความรู
(Knowledge Management)
- โครงการ MOF INNOVATION AWARDS

36

ยุทธศาสตรที่ 2 : การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
“ปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ใหมีธรรมาภิบาลโดยเนนความเปนเอกภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา และ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ
2.2 ปรับปรุงกระบวนการจัดทํา/เสนองบประมาณและกระบวนการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณดาน ICT เพื่อใหเกิดการใชจายอยางคุมคา
(4) ใหมีกลไกการตรวจสอบและการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
และการใชงบประมาณทุกป ทั้งในระหวางการดําเนินงานและเมื่อสิ้นสุด
การดําเนินงาน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการ MOF IT Audit

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการกระจายอยางทั่วถึงไปสูประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ และมีระบบสารสนเทศและโครงขายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทั้งนี้ ใหผูประกอบการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการของผูบริโภค สามารถใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
บริการใดๆ ที่เปนประโยชนตอวิถีชีวติ สมัยใหมในสังคมแหงการเรียนรู อีกทั้งมุงเนนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น”
มาตรการ
3.6 สรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับโครงขายสารสนเทศของประเทศ
(3) ใหนําแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แหงชาติ (National Information Security Master Plan) ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบแลว มาใชกับหนวยงานของรัฐและเอกชน ใหมีผลอยาง
กวางขวางและทั่ว ถึงโดยเริมจากหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานที่
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญยิ่งยวด (Critical infrastructure) เชน
การเงินสาธารณูปโภค การขนสง ฯลฯ ทั้งหมดเปนลําดับแรก

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการจัดทําแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศของกระทรวงการคลัง

37

ยุทธศาตตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
“ใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ
4.1 สรางความเขมแข็งของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการ
ใช ICT ในการบริหาร และบริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสของรัฐแบบบูรณาการ
(1) ใหหนวยงานดังกลาวรับผิดชอบการออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ
ICT ของรัฐ (Government ICT Architecture) ซึ่งรวมถึงหนาที่ดังตอไปนี้
กําหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับขอมูลและการสื่อสารขอมูล ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานสากล เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ขอมูลกันไดอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

- สํานักบริหารกลาง
- สํานักบริหารกลาง
- สํานักตรวจสอบและประเมินผล
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

โครงการระบบงานการเงิน
โครงการระบบงานบัญชี/’งบประมาณ
โครงการระบบรับเรื่องราวรองทุกข
โครงการเชื่อมโยงขอมูลภาษี (โครงการของ CCO)

- กลุมตรวจสอบภายใน สวน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

โครงการจัดทําเว็บไซตของสวนตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวง

- กลุมตรวจสอบภายใน สวน
ตรวจสอบภายในระดับกรม

โครงการจัดทําเว็บไซตของสวนตรวจสอบภายในระดับ
กรม

- กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ

โครงการระบบการรองเรียน

- กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ

โครงการระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส

- กลุมปองปรามการเงินนอกระบบ

โครงการระบบฐานขอมูลการเงินนอกระบบ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการศูนยคอมพิวเตอรสํารองกระทรวงการคลัง

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลรายไดรัฐบาล

38
มาตรการ
(2) กําหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับขอมูลและการสื่อสารขอมูล ที่
สอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นขอมูลกันไดอยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงกําหนด
กรอบนโยบายและแผนการดําเนินงานเพื่อใหโครงขายภาครัฐสามารถ
รองรับการใชงานและใหบริการอินเทอรเน็ตโปรโตคอลรุน 6 ภายในป
2555

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการเชื่อมโยงขอมูล HR กระทรวงการคลัง (โครงการ
ของ CCO)

โครงการระบบประวัติการฝกอบรม
- ระบบการพัฒนาบุคลากร (การจัดสรรทุน)
- ระบบการพัฒนาบุคลากร (การฝกอบรม)

- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการระบบขอมูลการพัฒนาบุคลากร
- ระบบการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
- ระบบการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง

- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการระบบบริหารงานบุคคลของลูกจางชั่วคราว

- สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการระบบบัตรขาราชการ

4.2 ใหทุกกระทรวงดําเนินการเพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แบบบูรณาการ
การสื่อสาร
(1) ใหทุกหนวยงานปรับปรุงระบบขอมูล และระบบบริหารจัดการ ให
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSDI และ GIN (Government Information
Network) ทั้งภายในและระหวางหนวยงาน ภายใตกรอบมาตรฐาน TH eGIF (Government Interoperability Framework)

โครงการบูรณาการระบบงานสารบรรณกระทรวงการคลัง
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มาตรการ
(2) ใหทุกหนวยงานใช ICT เปนชองทางหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายหรือบริการสาธารณะ และการออก
กฎหมาย การติดตามตรวจสอบ และใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) กําหนดเปนตัวชี้วัดหนึ่งในมาตรการการพัฒนา
ระบบราชการ ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
- สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
- กลุมสารนิเทศการคลัง

โครงการระบบระบบเชิงสังคม (Gender)
โครงการระบบติดตามประเมินผลโครงการ
โครงการระบบ Photo Library Online

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการระบบการแลกเปลีย่ นขอมูล IT Center

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการระบบการแปลงขอมูลจากระบบ IT Center เขาสู
คลังขอมูลเศรษฐกิจการคลัง

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการระบบการใหบริการขอมูลการคลังภาครัฐผาน
Web Services

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสแบบ Web Services

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการคลัง

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการติดตามผลปฏิบัติราชการ สป.กค.

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการระบบติดตามและรายงานการดําเนินงานตาม
โครงการแผนปฏิบตั ิการไทยเขมแข็ง 2555

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจางและการเบิก
จายเงินของระบบ GFMIS ใหรองรับโครงการปฏิบัติการ
ไทยเขมแข็ง 2555

โครงการระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลภายใน
ระบบสํานักงาน แบบ Web Services
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หนวยงาน : กรมธนารักษ
ยุทธศาสตรที่ 6 : การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

“สงเสริมภาคการผลิตของประเทศใหเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกาวไปสูการผลิตและการคาสินคาและบริการ ที่ใชฐานความรูและนวัตกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบดาร โดยการสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Value creation) และมูลคาเพิ่มในประเทศ เพื่อพรอมรองรับการแขงขันในโลกการคาเสรีในอนาคต”
มาตรการ
6.4 สงเสริมการนํา ICT มาใชในภาคการผลิตและบริการที่เปน
ยุทธศาสตรของประเทศ และไทยมีความไดเปรียบ โดยเฉพาะการเกษตร
การบริการดานสุขภาพ และการทองเที่ยวการเกษตร
การทองเที่ยว
(2) สงเสริมการจัดทําขอมูลออนไลนเพื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยวใน
ประเทศ และสถานบริการที่เปนที่นิยม โดยเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ หรือสถานที่ในชุมชน/ทองถิ่นที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ
ไทย และเนื้อหาทางภูมิปญญาในหลายรูปแบบ อาทิ video clip, webbased information เปนตน เพื่อสนับสนุน web portal ดานทองเที่ยวที่มี
อยู และเริ่มพัฒนาใหระบบสามารถใหบริการขอมูลการจองบริการตางๆ
โดยตรงมายังประเทศไทยได

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการการจัดแสดงทรัพยสินมีคาของแผนดินดวยระบบ
Augmented Reality technologies
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หนวยงาน : กรมบัญชีกลาง
ยุทธศาตตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
“ใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

4.2 ใหทุกกระทรวงดําเนินการเพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบบูรณาการ
(1) ใหทุกหนวยงานปรับปรุงระบบขอมูล และระบบบริหารจัดการ ให
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSDI และ GIN (Government Information
Network) ทั้งภายในและระหวางหนวยงาน ภายใตกรอบมาตรฐาน TH eGIF (Government Interoperability Framework)

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการระบบบริการขอมูลแบบบูรณาการ (Information
As A Service :IAAS)
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หนวยงาน : กรมศุลกากร
ยุทธศาสตรที่ 6 : การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

“สงเสริมภาคการผลิตของประเทศใหเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกาวไปสูการผลิตและการคาสินคาและบริการ ที่ใชฐานความรูและนวัตกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบดาร โดยการสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Value creation) และมูลคาเพิ่มในประเทศ เพื่อพรอมรองรับการแขงขันในโลกการคาเสรีในอนาคต”
มาตรการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

6.2 พัฒนาและบริหารจัดการระบบลอจิสติกสใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(2) นําบทเรียนจากการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบริการ
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐแบบหนาตางเดียว (single window) ที่มีอยูเดิม มา
พิจารณาการปรับปรุงระบบลอจิสติกสของประเทศใหครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการการจัดตั้งการให บริการระบบ National Single
Window (NSW)
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หนวยงาน : กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการกระจายอยางทั่วถึงไปสูประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ และมีระบบสารสนเทศและโครงขายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทั้งนี้ ใหผูประกอบการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการของผูบริโภค สามารถใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
บริการใดๆ ที่เปนประโยชนตอวิถีชีวติ สมัยใหมในสังคมแหงการเรียนรู อีกทั้งมุงเนนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น”
มาตรการ
3.6 สรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับโครงขายสารสนเทศของประเทศ
(2) จัดทําแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แหงชาติ (National Information Security Master Plan) เพื่อกําหนด
มาตรการทั้งดานฮารดแวร และซอฟตแวร เพื่อปกปองมิใหระบบ
สารสนเทศขององคกรตางๆ ในประเทศถูกทําลายโดยวิธีการตางๆ
รวมถึงอาชญากรรมและการกอการรายในรูปแบบตางๆ
(3) ใหนําแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แหงชาติ (National Information Security Master Plan) ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบแลว มาใชกับหนวยงานของรัฐและเอกชน ใหมีผลอยาง
กวางขวางและทั่ว ถึงโดยเริมจากหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานที่
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญยิ่งยวด (Critical infrastructure) เชน
การเงินสาธารณูปโภค การขนสง ฯลฯ ทั้งหมดเปนลําดับแรก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการ จัดหาอุปกรณตรวจสอบและเฝาระวังภัยคุกคาม
ระบบสารสนเทศ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจางที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทําแผนรับ
สถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติอันอาจมีผลกระทบตอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาตตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
“ใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

4.1 สรางความเขมแข็งของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช ICT ในการบริหาร และบริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสของรัฐแบบบูรณาการ
(6) ใหหนวยงานดังกลาว ดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ
ขอมูล และการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และให
หนวยงานที่มีขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ให
ความรวมมือในการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่นได
ภายใตเครือขายสือ่ สารขอมูลภาครัฐ และขยายการเชื่อมโยงเครือขาย
ไปสูหนวยงานในภูมิภาค และสวนทองถิ่นในลําดับถัดไป ตัวอยางของ
ขอมูลที่จําเปนและควรใหความสําคัญในลําดับตนๆมี อาทิ ขอมูล
ทรัพยากรน้ํา ขอมูลภูมิสารสนเทศ เปนตน
4.2 ใหทุกกระทรวงดําเนินการเพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบบูรณาการ
(1) ใหทุกหนวยงานปรับปรุงระบบขอมูล และระบบบริหารจัดการ ให
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSDI และ GIN (Government Information
Network) ทั้งภายในและระหวางหนวยงาน ภายใตกรอบมาตรฐาน TH eGIF (Government Interoperability Framework)

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอก และการเชื่อมตอระบบงานหลัก

โครงการพัฒนาระบบ Back-end-integration เพื่อเชื่อมโยง
กับระบบ National Single Window
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ยุทธศาสตรที่ 6 : การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

“สงเสริมภาคการผลิตของประเทศใหเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกาวไปสูการผลิตและการคาสินคาและบริการ ที่ใชฐานความรูและนวัตกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบดาร โดยการสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Value creation) และมูลคาเพิ่มในประเทศ เพื่อพรอมรองรับการแขงขันในโลกการคาเสรีในอนาคต”
มาตรการ
6.1 สรางความตระหนักและพัฒนาขีดความสามารถดาน ICT ของ
ผูประกอบการ
เพื่อใหสามารถนํา ICT ไปใชประโยชนในการประกอบธุรกิจโดยการสราง
แรงจูงใจที่เหมาะสมหรือใชกลไกความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีการทําโครงการนํารองในภาคการผลิตที่มีความพรอม
สูงและนําไปขยายผลสูทุกภาคสวน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอกและการเชื่อมตอระบบงานหลัก ระยะที่ 2
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หนวยงาน : กรมสรรพากร
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน

“เรงพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ่ ะรองรับการพัฒนาประเทศสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรม ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพตาง
ๆ รวมถึงเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และประชาชนทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน (Information Literacy)”
มาตรการ
2. การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป
1.7 พัฒนาความรูและทักษะดาน ICT แกบุคลากรภาครัฐ
(1) กําหนดมาตรฐานความรู ICT (ICT skills standard) สําหรับบุคลากร
ภาครัฐทุกระดับทั้งบุคลากรดาน ICT และบุคลากรดานอื่นๆ ที่ใช ICT
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และจัดใหมีกลไกการผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ ใหมีความรูความสามารถและทักษะที่
สอดคลองกับมาตรฐานของตําแหนง รวมถึงการนําความรูนั้นไปใช
ประโยชนในการบริหารและบริการประชาชน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาบุคลากรดานสารสนเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการกระจายอยางทั่วถึงไปสูประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ และมีระบบสารสนเทศและโครงขายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทั้งนี้ ใหผูประกอบการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการของผูบริโภค สามารถใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
บริการใดๆ ที่เปนประโยชนตอวิถีชีวติ สมัยใหมในสังคมแหงการเรียนรู อีกทั้งมุงเนนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น”
มาตรการ
3.6 สรางความมั่นคงปลอดภัยใหกับโครงขายสารสนเทศของประเทศ
(3) ใหนําแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
แหงชาติ (National Information Security Master Plan) ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบแลว มาใชกับหนวยงานของรัฐและเอกชน ใหมีผลอยาง
กวางขวางและทั่ว ถึงโดยเริมจากหนวยงานภาครัฐ และหนวยงานที่
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญยิ่งยวด (Critical infrastructure) เชน
การเงินสาธารณูปโภค การขนสง ฯลฯ ทั้งหมดเปนลําดับแรก

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
1. โครงการจัดหาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ศูนยคอมพิวเตอรสํารองและปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร
หลัก
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการดูแล
ระบบความปลอดภัยสารสนเทศ
กรมสรรพากร
3. โครงการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยระบบ e-mail (High
Availability)
4. โครงการจัดหาระบบปองกันการรั่วไหลของขอมูล
5. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสื่อสารระหวางศูนย
คอมพิวเตอรหลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารองกับศูนย
คอมพิวเตอรภาค
6. โครงการปรับปรุงระบบเครือขายสื่อสารศูนย
คอมพิวเตอรสํารองและปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอรหลัก
1. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายทดแทนเครื่อง
เดิมและ Consolidate ระบบงานภาษีสรรพากร
2. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร pc เพื่อทดแทน
เครื่องเดิม
3. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขายพรอมอุปกรณ
ทดแทนเครื่องเดิมและขยายระบบงานภาษีแบบ
Virtualization
4. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด Laser เพื่อทดแทน
เครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาตตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
“ใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ
4.1 สรางความเขมแข็งของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการ
ใช ICT ในการบริหาร และบริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสของรัฐแบบบูรณาการ
(3) กําหนดมาตรฐานที่จําเปน ดังนี้มาตรฐานขอมูล (Data standard)
มาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูล (Interoperability standard) มาตรฐานดาน
กฎหมาย (Legal standard) มาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ (Information security standard) มาตรฐานการเขาถึง
ขอมูล (Web accessibility standard) และมาตรฐานดานอื่นๆ ที่จําเปน
ตอการใช ICT ภาครัฐในอนาคต
(6) ใหหนวยงานดังกลาว ดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ
ขอมูล และการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และให
หนวยงานที่มีขอมูลที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นๆ ให
ความรวมมือในการเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานอื่นได
ภายใตเครือขายสือ่ สารขอมูลภาครัฐ และขยายการเชื่อมโยงเครือขาย
ไปสูหนวยงานในภูมิภาค และสวนทองถิ่นในลําดับถัดไป ตัวอยางของ
ขอมูลที่จําเปนและควรใหความสําคัญในลําดับตนๆมี อาทิ ขอมูล
ทรัพยากรน้ํา ขอมูลภูมิสารสนเทศ เปนตน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ศูนย
RDSMOC ใหไดรับ ISO 27001
(คาใชจายป 53)
2. โครงการจัดหาโปรแกรมประยุกตสําหรับการปฏิบัติตาม
ITIL และ ISO/IEC 20000

- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
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ยุทธศาสตรที่ 6 : การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

“สงเสริมภาคการผลิตของประเทศใหเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกาวไปสูการผลิตและการคาสินคาและบริการ ที่ใชฐานความรูและนวัตกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบดาร โดยการสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Value creation) และมูลคาเพิ่มในประเทศ เพื่อพรอมรองรับการแขงขันในโลกการคาเสรีในอนาคต”
มาตรการ
6.6 นํา ICT มาใชในมาตรการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม
เพื่อลดคาใชจาย และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในระดับ
องคกรและประเทศอยางยั่งยืน
(2) สงเสริมและนํารองโครงการที่สามารถลดการใชพลังงานน้ํามันอยาง
เปนรูปธรรม เชนโครงการสนับสนุนการทํางานที่บาน (work at home),
โครงการสงเสริมการประชุมทางไกลผานระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง,
โครงการสนับสนุนการจัดการระบบจราจรโดยใชระบบการขนสงอัจฉริยะ
(Intelligent Transport System: ITS) เปนตน

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
1. โครงการจัดหาอุปกรณสนับสนุนการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ
2. โครงการจัดซื้ออุปกรณบันทึกและถายทอดสื่อผสม
(record and streaming)
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หนวยงาน : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน

“เรงพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ่ ะรองรับการพัฒนาประเทศสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรม ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพตาง
ๆ รวมถึงเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และประชาชนทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน (Information Literacy)”
มาตรการ
2. การพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป
1.7 พัฒนาความรูและทักษะดาน ICT แกบุคลากรภาครัฐ
(1) กําหนดมาตรฐานความรู ICT (ICT skills standard) สําหรับบุคลากร
ภาครัฐทุกระดับทั้งบุคลากรดาน ICT และบุคลากรดานอื่นๆ ที่ใช ICT
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และจัดใหมีกลไกการผลักดันใหเกิดการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ ใหมีความรูความสามารถและทักษะที่
สอดคลองกับมาตรฐานของตําแหนง รวมถึงการนําความรูนั้นไปใช
ประโยชนในการบริหารและบริการประชาชน
ขยายฐานขอมูลเพิม่ เติมโดยเนนการจัดทําฐานขอมูลเครื่องชี้ดาน
เศรษฐกิจมหภาคทั้งดานอุปสงคและอุปทานเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถ
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในเชิงลึกไดดียิ่งขึ้น
พัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลที่สามารถคาดการณขอมูลในอนาคตได
อยางแมนยําโดยอาศัยเครื่องมือทางดานเศรษฐมิติ รวมทั้งแบบจําลองที่
ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใชวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจในระบบ
ฐานขอมูลที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
จัดทําฐานขอมูลดานตางประเทศเพื่อสามารถวิเคราะหขอมูลและภาวะ
เศรษฐกิจตางประเทศไดลึก ครอบคลุม และทันการณมากขึ้น ปจจุบันใช
บริการฐานขอมูลจาก 2 แหลง คือ CEIC (basic package) และ Reuters
พัฒนาระบบฐานขอมูลดานเศรษฐกิจของประเทศไทยทีส่ ําคัญในการ
กําหนดนโยบายของ สศค.โดยนําขอมูลเศรษฐกิจที่สําคัญตางๆ จาก
หนวยงานเศรษฐกิจของประเทศไทยมาจัดเก็บในระบบฐานขอมูลรวมถึง
การจัดทําคลังขอมูลเศรษฐกิจใหแกนกั วิเคราะหเพื่อคาดการณแนวโนม

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
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แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. โครงการอบรมระบบงานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. โครงการจัดทําชุดสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส (elearning)(เพิ่มเติม จากระบบเดิมที่มีอยู)เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดทําฐานขอมูลเครื่องชี้ดานเศรษฐกิจมหภาคทั้ง
ดานอุปสงคและอุปทานเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจเชิงลึก
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบจําลองและ
วิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดทําฐานขอมูลดานตางประเทศสําหรับงาน
วิเคราะหขอมูลและภาวะเศรษฐกิจตางประเทศ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยที่สําคัญในการกําหนดนโยบายของ สศค.

51
มาตรการ
ทางดานเศรษฐกิจในมุมมองตางๆเพื่อนําเสนอนโยบายดานตางๆ
ตลอดจนสามารถใหบริการขอมูลสูสาธารณะได
พัฒนาระบบฐานขอมูลธุรกิจประกันภัยตามแนวทางการกํากับเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital-RBC) เพื่อติดตามดูแลความ
มั่นคงของธุรกิจประกันภัยทั้งในระดับบริษัทและภาพรวม โดยเชื่อมโยง
ระบบขอมูลกับสํานักงาน คปภ. และเพื่อใชในการวิเคราะหและนําเสนอ
นโยบายในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ
ทั้งนี้ ระบบธุรกิจประกันภัยเปนสวนหนึ่งของระบบการเงินซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศดานระบบรายงานการดําเนินงานของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ เพื่อใชประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งใชในการวิเคราะหเพื่อ
กําหนดนโยบายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใส และเปนธรรม
พัฒนาระบบสื่อสารผานโครงขายคอมพิวเตอรแบบ VPN โดยใชระบบ
ชุมสายโทรศัพทแบบ IP เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ ระบบ
ควบคุมการประชุมแบบ IP ซึ่งสามารถรองรับการทํางานทั้ง ภาพ เสียง
และขอมูล สําหรับผูเขารวมประชุมไดพรอมกัน 50 คน
ทําการคอนฟกระบบเครือขายใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับระบบ
เครือขายจากเดิมมีความเร็ว 1 Gigabit เพิ่มขึ้นเปน 10 Gigabit Ethernet
โดยทําการติดตั้ง ระบบเครือขายที่มีความคงทนสูง (High Availability)
เพื่อแกไขปญหาระบบการจายกระแสไฟฟาขัดของที่เกิดขึ้นบอยโดย
จัดซื้อเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ (Generator) ที่มีความสามารถ
จายไฟฟาไดอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟาดับ
ติดตั้งระบบบริหารจัดการดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใชงานตางๆ
บนระบบเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งตามหนวยงานภายใน สศค. จํานวน
450 ชุด เพื่อติดตามและปองกันความเสียหายที่เกิดขึ้นตอองคกร
ศึกษาโครงสรางระบบเครือขาย ระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศ
ทั้งหมดของ สศค. เพื่อหาขอบกพรอง จุดดอย จุดเสียของระบบเครือขาย

หนวยงานที่เกี่ยวของ
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- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลธุรกิจประกันภัยตามแนว
ทางการกํากับเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Riskbased Capital-RBC)

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดานระบบรายงานการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบสื่อสารผานโครงขายคอมพิวเตอร
ของ สศค.

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการติดตั้งระบบเครือขายที่มีความคงทนสูง (High
Availability)

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ
(Generator)

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการดูแล ควบคุม และ
ตรวจสอบการใชงานตางๆ บนระบบเครื่องคอมพิวเตอร
ภายใน สศค. (Desktop Management)
โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงสรางระบบ
เครือขาย ระบบฐานขอมูล และระบบสารสนเทศของ สศค.

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

52
มาตรการ
เพื่อการจัดทําแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการแกไข
ปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบตางๆ ขององคกรใหดียงิ่ ขึ้น
เพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการดาน IP Address และ Domain Name
รวมทั้งลดปญหาการใช IP Address ซ้ําซอนกันเพื่อปองกันการใชงาน
ระบบเครือขายจากผูไมหวังดี และลดปญหาการบุกรุกระบบเครือขายจาก
บุคคลที่เขามาใน สศค.
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ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
ในภาพรวม

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดซื้ออุปกรณใหบริการ IPAM (IP Address
Management) และ DNS

ยุทธศาตตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
“ใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ
4.2 ใหทุกกระทรวงดําเนินการเพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ
แบบบูรณาการ
(1) ใหทุกหนวยงานปรับปรุงระบบขอมูล และระบบบริหารจัดการ ให
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSDI และ GIN (Government Information
Network) ทั้งภายในและระหวางหนวยงาน ภายใตกรอบมาตรฐาน TH eGIF (Government Interoperability Framework)
(2) ใหทุกหนวยงานใช ICT เปนชองทางหนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุน
ใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
โดยเฉพาะการพัฒนานโยบายหรือบริการสาธารณะ และการ
ออกกฎหมาย การติดตามตรวจสอบ และใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) กําหนดเปนตัวชี้วัดหนึ่งในมาตรการการ
พัฒนาระบบราชการ ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
สงเสริมการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ทที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วไดทั่ว
โลกใหกับขาราชการ สศค. โดยเฉพาะสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่ตองเดินทางไปปฏิบัติราชการระหวางประเทศเปนประจําเพื่อ
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- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังใหอยูภายใตกรอบ
มาตรฐาน TH e-GIF

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประชาสัมพันธเผยแพรนโยบายเศรษฐกิจและการ
ออกกฎหมายตางๆ (รับลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมสัมมนา วิชาการประจําปทางเว็บไซตของสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง)

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ขาราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการระหวางประเทศ
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แกปญหาความลาชาในการรับ-สงขอมูล และการติดตอสื่อสารระหวาง
สศค. กับหนวยงานอื่นๆ จนทําใหเกิดผลกระทบตอการแสดงทาทีของ
ไทยในที่ประชุมระหวางประเทศ เนื่องจากที่ผานมาสถานที่จัดประชุมหรือ
สถานที่พักไมมีบริการระบบอินเตอรเน็ตรองรับหรือมีแตคิดคาบริการสูง
จนทําใหตองจํากัดเวลาและจํานวนการใชทําใหลดประสิทธิภาพในการ
ติดตอสื่อสารและประสานงานระหวางกัน รวมถึงอาจพลาดขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญ โดยเฉพาะการขอรับนโยบายเพื่อการปฏิบัติงานในขณะที่อยู
ตางประเทศไดทันเหตุการณ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

54

หนวยงาน : สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน

“เรงพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ่ ะรองรับการพัฒนาประเทศสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรม ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพตาง
ๆ รวมถึงเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และประชาชนทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน (Information Literacy)”

มาตรการ
1. การพัฒนาบุคลากร ICT
1.2 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีทักษะสูง (high skilled
professionals)
(1) จัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเฉพาะทางดาน ICT เพื่อ เปนแหลง
พัฒนาบุคลากร ICT ที่มีทักษะ ในสาขาที่มีความสําคัญสูงและ/หรือมี
แนวโนมความตองการในอนาคตสูง เชน บุคลากรดานวิศวกรรม
ซอฟตแวร (software engineer) บุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบและเครือขายสารสนเทศ (Information/ Network security)
บุคลากรดานวิศวกร
โทรคมนาคมและเครือขาย บุคลากรที่มีความสามารถในการผลิต
เครื่องมือหรืออุปกรณ ICT ในระดับตนน้ําทั้งนี้อาจพัฒนายกระดับจาก
สถาบันหรือหนวยงานที่มีอยูใหมีความเฉพาะดาน และมีความเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการพัฒนาบุคลากรดาน ICT

55

ยุทธศาสตรที่ 2 : การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
“ปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ใหมีธรรมาภิบาลโดยเนนความเปนเอกภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา และ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ
2.4 ปรับปรุงระบบฐานขอมูลตัวชี้วัดสถานภาพการพัฒนา ICT ของ
ประเทศ เพื่อสนับสนุนการติดตามประเมินผลการพัฒนา ICT ของ
ประเทศและการดําเนินการตามแผนแมบท ICT
(1) จัดทําฐานขอมูลรายการดัชนีชี้วัดหลักของการพัฒนา ICT ของ
ประเทศ (ICT core indicators) โดยกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบแต
ละดัชนีปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา และเชื่อมโยงขอมูลไปยัง
หนวยงานกลางเพือ่ เผยแพรใหหนวยงาน/ประชาชนรับทราบทั่วไป
รวมทั้งใหมีการศึกษาติดตามการพัฒนาดัชนีดังกลาวในระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงดัชนีชี้วัดของประเทศไทยใหเหมาะสมตาม
กาลเวลา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการ สวนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับขอมูล
รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)

ยุทธศาตตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
“ใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ
4.2 ใหทุกกระทรวงดําเนินการเพื่อพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ
แบบบูรณาการ
(1) ใหทุกหนวยงานปรับปรุงระบบขอมูล และระบบบริหารจัดการ ให
สามารถเชื่อมโยงกับระบบ NSDI และ GIN (Government Information
Network) ทั้งภายในและระหวางหนวยงาน ภายใตกรอบมาตรฐาน TH eGIF (Government Interoperability Framework)

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

56

หนวยงาน : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน

“เรงพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ่ ะรองรับการพัฒนาประเทศสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรม ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพตาง
ๆ รวมถึงเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และประชาชนทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน (Information Literacy)”
มาตรการ
3. มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ
สงเสริมใหมีการพัฒนาการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการดานการบริหารการบุคลากรและระบบงานดาน
สารสนเทศ
โครงการจัดหาอุปกรณ สําหรับประชุมทางไกล
(Video Conference)

57

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการกระจายอยางทั่วถึงไปสูประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ และมีระบบสารสนเทศและโครงขายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทั้งนี้ ใหผูประกอบการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการของผูบริโภค สามารถใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
บริการใดๆ ที่เปนประโยชนตอวิถีชีวติ สมัยใหมในสังคมแหงการเรียนรู อีกทั้งมุงเนนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น”
มาตรการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก
โครงการบริหารจัดการผูใชงานแบบรวมศูนย
โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร (PC) เพื่อทดแทน
โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร (Notebook) เพื่อ
ทดแทน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือขายและระบบ
คอมพิวเตอร
โครงการปรับปรุงระบบ PDMO- mail
โครงการระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลจากการใช
งาน Instant Messaging(IM) และ Peer to Peer
โครงการจัดหาเครือ่ งพิมพชนิด Laserและ Scanner เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทดแทนเครื่องพิมพ
เดิมที่หมดสภาพการใชงาน
โครงการจัดทําระบบปองกันความเสียหายของเครื่องแม
ขายหลัก
โครงการสํารองระบบปฏิบัติการและขอมูลผานเครือขาย
โครงการจัดหาอุปกรณตรวจสอบชองโหวของระบบ
คอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

58

ยุทธศาตตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
“ใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”
มาตรการ
4.1 สรางความเขมแข็งของหนวยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการ
ใช ICT ในการบริหาร และบริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกสของรัฐแบบบูรณาการ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ระยะเวลาดําเนินการ (ปงบประมาณ)
52 53
54
55
56
57

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มเสถียรภาพของ
ศูนยขอมูลที่ปรึกษา

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มเสถียรภาพของ
ระบบติดตามการเบิกจายและประเมินผลการลงทุนภาครัฐ
(OSU)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มเสถียรภาพของ
ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Modeling system)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มเสถียรภาพของ
ระบบประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงทางเครดิตของ
รัฐวิสาหกิจ(Credit scoring system)
โครงการระบบการบริหารจัดการขอมูลและเชื่อมโยง (ใน
ลักษณะ Data Warehouse)
โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุและระบบงานบุคลากร
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ
แสดงระยะเวลาสําหรับมาตรการ ที่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องจากแผนแมบทฯ ฉบับนี้ ตอแผนแมบทฉบับตอไป
แสดงระยะเวลาสําหรับมาตรการ ที่มีจุดเริ่มตนของการดําเนินการและระยะเวลาสิ้นสุดแผนงานกิจกรรม

5.2 แผนปฏิบัติการตามแผนแมบทฯ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552 – 2556
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน

59

“เรงพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอทีจ่ ะรองรับการพัฒนาประเทศสูสังคมฐานความรูและนวัตกรรม ทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และบุคลากรในสาขาอาชีพตาง
ๆ รวมถึงเยาวชน ผูดอยโอกาส ผูพิการ และประชาชนทุกระดับ ใหมีความรูความสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ
และรูเทาทัน (Information Literacy)”
เปาหมายรายปของโครงการ
มาตรการ

1. การพัฒนาบุคลากร ICT
1.1 ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการ
ในการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาระดับ
อาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา

1.2 เพิ่มปริมาณและ
คุณภาพของบุคลากรที่มี
ทักษะสูง (high skilled
professionals)

มาตรการยอย

โครงการ

โครงการ ปริญญาโทดาน ICT
(1) สงเสริมใหมีการเรียนการ
สอนดาน ICT ระดับปริญญาตรี
และโท ที่เนนการปฏิบัติงานจริง
กับภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ
ตางๆ (เชน สหกิจศึกษา,
practice school, finishing
school) เพื่อใหผูที่จะจบ
การศึกษามีคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของตลาด โดยมี
มาตรการสนับสนุน อาทิ
งบประมาณ การใหแรงจูงใจ
ดานภาษี สําหรับผูประกอบการ
ที่รว มสนับสนุน
(1) จัดตั้งมหาวิทยาลัยหรือ
โครงการผลิตนัก ICT มืออาชีพ
สถาบันเฉพาะทางดาน ICT
เพื่อ เปนแหลงพัฒนาบุคลากร
ICT ที่มีทักษะ ในสาขาที่มี
ความสําคัญสูงและ/หรือมี

52

53

10
ทุน

10
ทุน

100
คน

54

100
คน

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

3

3

1

54

55

หนวยงาน
56

รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
สป.กค.

1

สป.กค.
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เปาหมายรายปของโครงการ
มาตรการ

มาตรการยอย

แนวโนมความตองการใน
อนาคตสูง เชน บุคลากรดาน
วิศวกรรมซอฟตแวร (software
engineer) บุคลากรดานความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบและ
เครือขายสารสนเทศ
(Information/ Network
security) บุคลากรดานวิศวกร
โทรคมนาคมและเครือขาย
บุคลากรที่มีความสามารถใน
การผลิตเครื่องมือหรืออุปกรณ
ICT ในระดับตนน้ําทั้งนี้อาจ
พัฒนายกระดับจากสถาบันหรือ
หนวยงานที่มีอยูใหมีความ
เฉพาะดาน และมีความเขมแข็ง
มากยิ่งขึ้น
2. การพัฒนาบุคลากรใน
สาขาวิชาชีพอื่น ๆ และ
บุคคลทั่วไป
1.5 สงเสริมใหการศึกษาใน
ระบบทุกระดับนํา ICT มาใช
เปนเครื่องมือในการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้น

โครงการ

52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

โครงการพัฒนาบุคลากรดาน ICT

(6) สนับสนุนและสงเสริมใหเกิด โครงการ MOF Social Network
ชุมชนออนไลน (on-line
community) ของนักเรียนเพื่อ
เปนเวที่ใหเกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอดคลองกับ
สาระการเรียนรู โดยสราง
แรงจูงใจที่เหมาะสม เชน การ

54

55

หนวยงาน
56

รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สคร.

3

สป.กค.
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เปาหมายรายปของโครงการ
มาตรการ

มาตรการยอย

ยกยอง/ใหรางวัลชุมชนที่มีการ
แลกเปลีย่ นเชิงสรางสรรค ให
รางวัลแกครูที่ดูแล/ใหคําปรึกษา
ใหเกิดชุมชนดังกลาว
1.7 พัฒนาความรูและทักษะ (1) กําหนดมาตรฐานความรู
ดาน ICT แกบุคลากรภาครัฐ ICT (ICT skills standard)
สําหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
ทั้งบุคลากรดาน ICT และ
บุคลากรดานอื่นๆ ที่ใช ICT
เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
และจัดใหมีกลไกการผลักดันให
เกิดการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เพื่อ ใหมีความรูความสามารถ
และทักษะที่สอดคลองกับ
มาตรฐานของตําแหนง รวมถึง
การนําความรูนั้นไปใช
ประโยชนในการบริหารและ
บริการประชาชน
1.8 พัฒนาการเรียนรู ICT
นอกระบบ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป

(5) คนหาผูนําการเปลี่ยนแปลง
(champion/change agent) ใน
พื้นที่ (อาทิ ผูนําชุมชน) ที่มี
ความสนใจ เพื่อ ใหเปนผูนําใน
การขับเคลื่อนใหเกิดการเรียนรู
และใชประโยชนจาก ICT ใน
ชุมชน โดยรัฐใหการสนับสนุน
ตามความเหมาะสม

โครงการ

โครงการพัฒนาบุคลากรดาน
สารสนเทศ

52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

56

5

2.5

3

4

5

โครงการอบรมระบบงาน
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการจัดทําชุดสื่อการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส (elearning)(เพิ่มเติม จากระบบเดิม
ที่มีอยู)เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
โครงการ CCO MOF ภูมิภาค

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.
7

12

สป.กค.
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เปาหมายรายปของโครงการ
มาตรการ

1.9 พัฒนาการเรียนรู ICT
แกผูดอยโอกาส ผูพิการและ
ผูสูงอายุ

3. มาตรการสนับสนุนอื่น ๆ
1.11 สนับสนุนใหเกิด
สมาคม/ชมรม/องคกรอิสระ
หรือเครือขายที่สงเสริมการ
ใช ICT อยางสรางสรรค

มาตรการยอย

(2) สงเสริมใหผูดอยโอกาส ผู
พิการ และผูสูงอายุสามารถ
เขาถึงสารสนเทศอยางเทา
เทียม อาทิ การบังคับใช
มาตรฐานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
เหมาะสม เชน มาตรฐานการ
เขาถึงขอมูลที่เผยแพรผาน
เว็บไซต (Web accessibility)
สําหรับผูพิการทางการเห็น,
การจัดทํา closed caption
สําหรับผูพิการทางการไดยิน
เปนตน
-

โครงการ

52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

หนวยงาน
56

โครงการการจัดทํามาตรฐานการ
เขาถึงขอมูลที่เผยแพรผาน
เว็บไซตกระทรวงการคลัง
สําหรับผูพิการทางการเห็น (Web
Accessibility)

โครงการจัดหา
อุปกรณ สําหรับประชุมทางไกล
(Video Conference)

(เจาภาพ)
สป.กค.

โครงการ MOF INNOVATION
AWARDS

โครงการดานการบริหารการ
บุคลากรและระบบงานดาน
สารสนเทศ

รับผิดชอบ

5

0.37

3

5

5

22

3

3

สป.กค.

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
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ยุทธศาสตรที่ 2 : การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
“ปรับปรุงการบริหารจัดการและการกํากับดูแล กลไกและกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ใหมีธรรมาภิบาลโดยเนนความเปนเอกภาพ การใชทรัพยากรอยางคุมคา และ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”

มาตรการ
2.2 ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทํา/เสนองบประมาณและ
กระบวนการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณดาน ICT เพื่อให
เกิดการใชจายอยางคุมคา

มาตรการยอย

(4) ใหมีกลไกการตรวจสอบและ
การประเมินผลความสําเร็จของ
โครงการและการใชงบประมาณ
ทุกป ทั้งในระหวางการ
ดําเนินงานและเมื่อสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน
2.4 ปรับปรุงระบบฐานขอมูล (1) จัดทําฐานขอมูลรายการ
ตัวชี้วัดสถานภาพการพัฒนา ดัชนีชี้วัดหลักของการพัฒนา
ICT ของประเทศ เพื่อ
ICT ของประเทศ (ICT core
สนับสนุนการติดตาม
indicators) โดยกําหนดให
ประเมินผลการพัฒนา ICT
หนวยงานที่รับผิดชอบแตละ
ของประเทศและการ
ดัชนีปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย
ดําเนินการตามแผนแมบท
ตลอดเวลา และเชือ่ มโยงขอมูล
ICT
ไปยังหนวยงานกลางเพื่อ
เผยแพรใหหนวยงาน/ประชาชน
รับทราบทั่วไป รวมทั้งใหมี
การศึกษาติดตามการพัฒนา
ดัชนีดังกลาวในระดับนานาชาติ
อยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงดัชนี
ชี้วัดของประเทศไทยให
เหมาะสมตามกาลเวลา

โครงการ
โครงการ MOF IT Audit

โครงการ สวนขยายระบบงาน
GFMIS เพื่อรองรับขอมูล
รัฐวิสาหกิจ (GFMIS-SOE)

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54
10

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
สป.กค.

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สคร.
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“พัฒนาและบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการกระจายอยางทั่วถึงไปสูประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ และมีระบบสารสนเทศและโครงขายที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทั้งนี้ ใหผูประกอบการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการของผูบริโภค สามารถใหบริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และ
บริการใดๆ ที่เปนประโยชนตอวิถีชีวติ สมัยใหมในสังคมแหงการเรียนรู อีกทั้งมุงเนนการลดปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลขาวสาร เพื่อทําใหสังคมมีความสงบสุข และประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น”
มาตรการ
3.6 สรางความมั่นคง
ปลอดภัยใหกับโครงขาย
สารสนเทศของประเทศ

มาตรการยอย

โครงการ

(1) ใหมีการกําหนดประเภท
ของระดับความมั่นคงปลอดภัย
ของโครงขายทั้งของภาครัฐและ
เอกชน

เปาหมายรายปของโครงการ

54

55

โครงการจัดหาระบบความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศศูนย
คอมพิวเตอรสํารองและปรับปรุง
ศูนยคอมพิวเตอรหลัก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารและจัดการดูแลระบบความ
ปลอดภัยสารสนเทศ
กรมสรรพากร
โครงการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัย
ระบบ e-mail (High Availability)

36

54

โครงการจัดหาระบบปองกันการ
รั่วไหลของขอมูล

8.25

โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารระหวางศูนยคอมพิวเตอร
หลักและศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
กับศูนยคอมพิวเตอรภาค
โครงการปรับปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารศูนยคอมพิวเตอรสํารอง
และปรับปรุงศูนยคอมพิวเตอร
หลัก

52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

20

10

30

40

56

30

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
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มาตรการยอย

โครงการ

(2) จัดทําแผนแมบทดานความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศแหงชาติ (National
Information Security Master
Plan) เพื่อกําหนดมาตรการทั้ง
ดานฮารดแวร และซอฟตแวร
เพื่อปกปองมิใหระบบ
สารสนเทศขององคกรตางๆ ใน
ประเทศถูกทําลายโดยวิธีการ
ตางๆ รวมถึงอาชญากรรมและ
การกอการรายในรูปแบบตางๆ
(3) ใหนําแผนแมบทดานความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศแหงชาติ (National
Information Security Master
Plan) ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
แลว มาใชกับหนวยงานของรัฐ
และเอกชน ใหมีผลอยาง
กวางขวางและทั่ว ถึงโดยเริม
จากหนวยงานภาครัฐ และ
หนวยงานที่เกีย่ วกับโครงสราง
พื้นฐานที่สําคัญยิ่งยวด (Critical
infrastructure) เชน การเงิน
สาธารณูปโภค การขนสง ฯลฯ
ทั้งหมดเปนลําดับแรก

โครงการ จัดหาอุปกรณตรวจสอบ
และเฝาระวังภัยคุกคามระบบ
สารสนเทศ

โครงการจัดทําแผนแมบทดาน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศของกระทรวงการคลัง
โครงการจางที่ปรึกษาและ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทําแผนรับ
สถานการณฉุกเฉินจากภัยพิบัติ
อันอาจมีผลกระทบตอระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายทดแทนเครื่องเดิมและ
Consolidate ระบบงานภาษี
สรรพากร

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

5

5

9.85

9

77.8

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรม
สรรพสามิต

สป.กค.

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรม
สรรพสามิต

100

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
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มาตรการยอย

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

54

55

56

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
pc เพื่อทดแทนเครื่องเดิม

124.64

150

150

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายพรอมอุปกรณทดแทน
เครื่องเดิมและขยายระบบงาน
ภาษีแบบ Virtualization
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด
Laser เพื่อทดแทนเครื่องเดิม และ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

26

104

12

14.4

โครงการบริหารจัดการผูใชงาน
แบบรวมศูนย

53

7

โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร
(PC) เพื่อทดแทน

6

โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร (Notebook) เพื่อ
ทดแทน

2.3

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบเครือขายและระบบ
คอมพิวเตอร

29.46

6

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
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โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

โครงการปรับปรุงระบบ PDMOmail

2

โครงการระบบรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลจากการใชงาน
Instant Messaging(IM) และ
Peer to Peer
โครงการจัดหาเครือ่ งพิมพชนิด
Laserและ Scanner เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ทดแทนเครื่องพิมพเดิมที่หมด
สภาพการใชงาน
โครงการจัดทําระบบปองกันความ
เสียหายของเครื่องแมขายหลัก

1.5

1.7

5

โครงการสํารองระบบปฏิบัติการ
และขอมูลผานเครือขาย

โครงการจัดหาอุปกรณตรวจสอบ
ชองโหวของระบบคอมพิวเตอร
และเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

54

2

3

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.

68

ยุทธศาตตรที่ 4 : การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ
“ใหหนวยงานของรัฐใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ สามารถตอบสนองตอการใหบริการที่เนนประชาชนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ”

มาตรการ

มาตรการยอย

4.1 สรางความเขมแข็งของ
หนวยงานกลางที่รบั ผิดชอบ
การผลักดันการใช ICT ใน
การบริหาร และบริการของ
ภาครัฐ รวมถึงการพัฒนา
บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐ
แบบบูรณาการ

(1) ใหหนวยงานดังกลาว
รับผิดชอบการออกแบบ
สถาปตยกรรมของระบบ ICT
ของรัฐ (Government ICT
Architecture) ซึ่งรวมถึงหนาที่
ดังตอไปนี้ กําหนดกรอบ
นโยบายที่เกี่ยวกับขอมูลและ
การสื่อสารขอมูล ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานสากล เพื่อใหทุก
หนวยงานสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นขอมูลกันไดอยางมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ
(2) กําหนดกรอบนโยบายที่
เกี่ยวกับขอมูลและการสื่อสาร
ขอมูล ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล เพื่อใหทุก
หนวยงานสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่ นขอมูลกันไดอยางมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ
รวมถึงกําหนดกรอบนโยบาย
และแผนการดําเนินงานเพื่อให
โครงขายภาครัฐสามารถรองรับ
การใชงานและใหบริการ
อินเทอรเน็ตโปรโตคอลรุน 6

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

โครงการศูนยแลกเปลี่ยนขอมูล
รายไดรัฐบาล

โครงการบูรณาการขอมูล
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงการคลัง
(MOF-HRMIS)

54

55
28

5

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
สป.กค.

สป.กค.
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โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)

ภายในป 2555
(3) กําหนดมาตรฐานที่จําเปน
ดังนี้มาตรฐานขอมูล (Data
standard) มาตรฐานการ
เชื่อมโยงขอมูล
(Interoperability standard)
มาตรฐานดานกฎหมาย (Legal
standard) มาตรฐานดานความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (Information
security standard) มาตรฐาน
การเขาถึงขอมูล (Web
accessibility standard) และ
มาตรฐานดานอื่นๆ ที่จําเปนตอ
การใช ICT ภาครัฐในอนาคต
(6) ใหหนวยงานดังกลาว
ดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหเกิด
การบูรณาการขอมูล และการ
เชื่อมโยง/แลกเปลีย่ นขอมูล
ระหวางหนวยงาน และให
หนวยงานที่มีขอมูลที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นๆ ใหความรวมมือในการ
เชื่อมโยง/แลกเปลีย่ นขอมูลกับ
หนวยงานอื่นได ภายใต
เครือขายสื่อสารขอมูลภาครัฐ
และขยายการเชื่อมโยง
เครือขายไปสูหนวยงานใน

โครงการยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย RDSMOC ให
ไดรับ ISO 27001
(คาใชจายป 53)
โครงการจัดหาโปรแกรมประยุกต
สําหรับการปฏิบัติตาม ITIL และ
ISO/IEC 20000

3.4

20

โครงการพัฒนาระบบการ
แลกเปลีย่ นขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอก และการเชื่อมตอ
ระบบงานหลัก

2.349

โครงการพัฒนาระบบภาษีเงินได
หัก ณ ที่จาย

50

38

60

10

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรม
สรรพสามิต
สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร
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ภูมิภาค และสวนทองถิ่นใน
ลําดับถัดไป ตัวอยางของขอมูล
ที่จําเปนและควรใหความสําคัญ
ในลําดับตนๆมี อาทิ ขอมูล
ทรัพยากรน้ํา ขอมูลภูมิ
สารสนเทศ เปนตน
ขยายฐานขอมูลเพิม่ เติมโดย
เนนการจัดทําฐานขอมูลเครื่องชี้
ดานเศรษฐกิจมหภาคทั้งดาน
อุปสงคและอุปทานเพิ่มเติม
เพื่อใหสามารถวิเคราะหภาวะ
เศรษฐกิจในเชิงลึกไดดียิ่งขึ้น
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขอมูลที่สามารถคาดการณ
ขอมูลในอนาคตไดอยางแมนยํา
โดยอาศัยเครื่องมือทางดาน
เศรษฐมิติ รวมทั้งแบบจําลองที่
ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อ
ใชวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
ในระบบฐานขอมูลที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
จัดทําฐานขอมูลดาน
ตางประเทศเพื่อสามารถ
วิเคราะหขอมูลและภาวะ
เศรษฐกิจตางประเทศไดลึก
ครอบคลุม และทันการณมาก
ขึ้น ปจจุบันใชบริการฐานขอมูล
จาก 2 แหลง คือ CEIC (basic
package) และ Reuters

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)

โครงการจัดทําฐานขอมูลเครื่องชี้
ดานเศรษฐกิจมหภาคทั้งดาน
อุปสงคและอุปทานเพิ่มเติมเพื่อ
วิเคราะหภาวะเศรษฐกิจเชิงลึก

20

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบจําลองและวิเคราะห
ขอมูลดานเศรษฐกิจ

20

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

โครงการจัดทําฐานขอมูลดาน
ตางประเทศสําหรับงานวิเคราะห
ขอมูลและภาวะเศรษฐกิจ
ตางประเทศ

20

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.
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เปาหมายรายปของโครงการ

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)

มาตรการยอย

โครงการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลดาน
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่
สําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของ สศค.โดยนําขอมูล
เศรษฐกิจที่สําคัญตางๆ จาก
หนวยงานเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมาจัดเก็บในระบบ
ฐานขอมูลรวมถึงการจัดทํา
คลังขอมูลเศรษฐกิจใหแก
นักวิเคราะหเพื่อคาดการณ
แนวโนมทางดานเศรษฐกิจใน
มุมมองตางๆเพื่อนําเสนอ
นโยบายดานตางๆตลอดจน
สามารถใหบริการขอมูลสู
สาธารณะได
พัฒนาระบบฐานขอมูลธุรกิจ
ประกันภัยตามแนวทางการ
กํากับเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยง (Risk-based
Capital-RBC) เพื่อติดตามดูแล
ความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย
ทั้งในระดับบริษัทและภาพรวม
โดยเชื่อมโยงระบบขอมูลกับ
สํานักงาน คปภ. และเพื่อใชใน
การวิเคราะหและนําเสนอ
นโยบายในการพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยใหมีความมั่นคงและ
เสถียรภาพ ทั้งนี้ ระบบธุรกิจ
ประกันภัยเปนสวนหนึ่งของ

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ดานเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
สําคัญในการกําหนดนโยบายของ
สศค.

10

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ธุรกิจประกันภัยตามแนวทางการ
กํากับเงินกองทุนตามระดับความ
เสี่ยง (Risk-based Capital-RBC)

10

52

53

54

55

56

52

53

54

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.
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มาตรการยอย
ระบบการเงินซึ่งมีผลกระทบ
โดยตรงกับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศดาน
ระบบรายงานการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพื่อใชประโยชนในการกํากับ
ดูแลและติดตามการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
รวมทั้งใชในการวิเคราะหเพื่อ
กําหนดนโยบายของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปรงใส และเปนธรรม
พัฒนาระบบสื่อสารผาน
โครงขายคอมพิวเตอรแบบ
VPN โดยใชระบบ
ชุมสายโทรศัพทแบบ IP เพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการ
ระบบควบคุมการประชุมแบบ
IP ซึ่งสามารถรองรับการทํางาน
ทั้ง ภาพ เสียง และขอมูล
สําหรับผูเขารวมประชุมได
พรอมกัน 50 คน
ทําการคอนฟกระบบเครือขาย
ใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ
ระบบเครือขายจากเดิมมี
ความเร็ว 1 Gigabit เพิ่มขึ้น
เปน 10 Gigabit Ethernet โดย

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานระบบรายงานการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

5

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

โครงการพัฒนาระบบสื่อสารผาน
โครงขายคอมพิวเตอรของ สศค.

10

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

โครงการติดตั้งระบบเครือขายที่มี
ความคงทนสูง (High Availability)

22

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.
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มาตรการยอย
ทําการติดตั้ง ระบบเครือขายที่มี
ความคงทนสูง (High
Availability)
เพื่อแกไขปญหาระบบการจาย
กระแสไฟฟาขัดของที่เกิดขึ้น
บอยโดยจัดซื้อเครื่องกําเนิด
กระแสไฟฟาอัตโนมัติ
(Generator) ที่มีความสามารถ
จายไฟฟาไดอัตโนมัติเมื่อ
กระแสไฟฟาดับ
ติดตั้งระบบบริหารจัดการดูแล
ควบคุม และตรวจสอบการใช
งานตางๆ บนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ติดตั้งตาม
หนวยงานภายใน สศค. จํานวน
450 ชุด เพื่อติดตามและปองกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอ
องคกร
ศึกษาโครงสรางระบบเครือขาย
ระบบฐานขอมูล และระบบ
สารสนเทศทั้งหมดของ สศค.
เพื่อหาขอบกพรอง จุดดอย
จุดเสียของระบบเครือขายเพื่อ
การจัดทําแผนการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แกไขปญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชงานระบบ
ตางๆ ขององคกรใหดียิ่งขึ้น

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)

โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิด
กระแสไฟฟาอัตโนมัติ
(Generator)

4

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

โครงการติดตั้งระบบบริหารจัดการ
ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการใช
งานตางๆ บนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอรภายใน สศค.
(Desktop Management)

2

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาโครงสรางระบบเครือขาย
ระบบฐานขอมูล และระบบ
สารสนเทศของ สศค. ในภาพรวม

5

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.
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มาตรการยอย

เพิ่มสมรรถนะในการบริหาร
จัดการดาน IP Address และ
Domain Name รวมทั้งลด
ปญหาการใช IP Address
ซ้ําซอนกันเพื่อปองกันการใช
งานระบบเครือขายจากผูไมหวัง
ดี และลดปญหาการบุกรุกระบบ
เครือขายจากบุคคลที่เขามาใน
สศค.
4.2 ใหทุกกระทรวง
(1) ใหทุกหนวยงานปรับปรุง
ดําเนินการเพื่อพัฒนาบริการ ระบบขอมูล และระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกสของรัฐแบบ
จัดการ ใหสามารถเชื่อมโยงกับ
บูรณาการ
ระบบ NSDI และ GIN
(Government Information
Network) ทั้งภายในและ
ระหวางหนวยงาน ภายใตกรอบ
มาตรฐาน TH e-GIF
(Government Interoperability
Framework)

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

โครงการจัดซื้ออุปกรณใหบริการ
IPAM (IP Address
Management) และ DNS

โครงการบูรณาการระบบงานสาร
บรรณกระทรวงการคลัง
โครงการระบบบริการขอมูลแบบ
บูรณาการ (Information As A
Service :IAAS)
โครงการพัฒนาระบบ Back-endintegration เพื่อเชือ่ มโยงกับระบบ
National Single Window

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังใหอยู
ภายใตกรอบมาตรฐาน TH e-GIF
โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

54

55
2.5

8.6

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

สป.กค.
50

1.1945

5

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมบัญชีกลาง
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรม
สรรพสามิต
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สคร.
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มาตรการยอย

โครงการ

(2) ใหทุกหนวยงานใช ICT
เปนชองทางหนึ่งในการสงเสริม
และสนับสนุนใหภาคประชา
สังคมเขามามีสวนรวมในการ
บริหารราชการแผนดิน
โดยเฉพาะการพัฒนานโยบาย
หรือบริการสาธารณะ และการ
ออกกฎหมาย การติดตาม
ตรวจสอบ และใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (กพร.) กําหนดเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งในมาตรการการ
พัฒนาระบบราชการ ในสวนที่
เกี่ยวกับการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม

โครงการติดตามและประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการคลัง
โครงการติดตามผลปฏิบัติราชการ
สป.กค.

โครงการระบบติดตามและรายงาน
การดําเนินงานตามโครงการ
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงิน
ของระบบ GFMIS ใหรองรับ
โครงการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
2555
โครงการประชาสัมพันธเผยแพร
นโยบายเศรษฐกิจและการออก
กฎหมายตางๆ (รับลงทะเบียน
เพื่อเขารวมประชุมสัมมนา
วิชาการประจําปทางเว็บไซตของ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มเสถียรภาพของศูนยขอมูล
ที่ปรึกษา
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มเสถียรภาพของระบบ
ติดตามการเบิกจายและ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
สป.กค.

สป.กค.

สป.กค.

98

สป.กค.

5

50

30

5

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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มาตรการยอย

โครงการ
ประเมินผลการลงทุนภาครัฐ
(OSU)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มเสถียรภาพของระบบการ
บริหารความเสี่ยง (Risk
Modeling system)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และเพิ่มเสถียรภาพของระบบ
ประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
ทางเครดิตของรัฐวิสาหกิจ(Credit
scoring system)
โครงการระบบการบริหารจัดการ
ขอมูลและเชื่อมโยง (ในลักษณะ
Data Warehouse)
โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุและ
ระบบงานบุคลากร

โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

10

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.

6

15

7

8

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สบน.
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ยุทธศาสตรที่ 6 : การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

“สงเสริมภาคการผลิตของประเทศใหเขาถึงและสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกาวไปสูการผลิตและการคาสินคาและบริการ ที่ใชฐานความรูและนวัตกรรมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบดาร โดยการสรางคุณคาของสินคาและบริการ (Value creation) และมูลคาเพิ่มในประเทศ เพื่อพรอมรองรับการแขงขันในโลกการคาเสรีในอนาคต”

มาตรการ
6.1 สรางความตระหนักและ
พัฒนาขีดความสามารถดาน
ICT ของผูประกอบการ

มาตรการยอย

เพื่อใหสามารถนํา ICT ไปใช
ประโยชนในการประกอบธุรกิจ
โดยการสรางแรงจูงใจที่
เหมาะสมหรือใชกลไกความ
รวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีการทํา
โครงการนํารองในภาคการผลิต
ที่มีความพรอมสูงและนําไป
ขยายผลสูทุกภาคสวน
6.2 พัฒนาและบริหารจัดการ (2) นําบทเรียนจากการ
ระบบลอจิสติกสใหมี
ประเมินผลการดําเนินงานของ
ประสิทธิภาพและ
โครงการบริการอิเล็กทรอนิกส
ประสิทธิผล
ภาครัฐแบบหนาตางเดียว
(single window) ที่มีอยูเดิม มา
พิจารณาการปรับปรุงระบบลอจิ
สติกสของประเทศใหครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
6.4 สงเสริมการนํา ICT มา (2) สงเสริมการจัดทําขอมูล
ใชในภาคการผลิตและ
ออนไลนเพื่อแนะนําสถานที่
บริการที่เปนยุทธศาสตรของ ทองเที่ยวในประเทศ และสถาน
ประเทศ และไทยมีความ
บริการที่เปนที่นิยม โดยเฉพาะ
ไดเปรียบ โดยเฉพาะ
สถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
การเกษตร การบริการดาน หรือสถานที่ในชุมชน/ทองถิ่นที่
สุขภาพ และการทองเที่ยว
มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมของ

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

โครงการพัฒนาระบบการ
แลกเปลีย่ นขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอกและการเชื่อมตอ
ระบบงานหลัก ระยะที่ 2

โครงการการจัดตั้งการให บริการ
ระบบ National Single Window
(NSW)

โครงการการจัดแสดงทรัพยสินมี
คาของแผนดินดวยระบบ
Augmented Reality
technologies

53

54

55

60

189.4

34.092

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)
ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรม
สรรพสามิต

151.52

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
กรมศุลกากร

50

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมธนารักษ
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มาตรการ
การเกษตร
การทองเที่ยว

6.6 นํา ICT มาใชใน
มาตรการประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อ
ลดคาใชจาย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ทั้งในระดับองคกรและ
ประเทศอยางยัง่ ยืน

มาตรการยอย
ไทย และเนื้อหาทางภูมิปญญา
ในหลายรูปแบบ อาทิ video
clip, web-based information
เปนตน เพื่อสนับสนุน web
portal ดานทองเทีย่ วที่มีอยู
และเริ่มพัฒนาใหระบบสามารถ
ใหบริการขอมูลการจองบริการ
ตางๆโดยตรงมายังประเทศไทย
ได
(2) สงเสริมและนํารองโครงการ
ที่สามารถลดการใชพลังงาน
น้ํามันอยางเปนรูปธรรม เชน
โครงการสนับสนุนการทํางานที่
บาน (work at home),
โครงการสงเสริมการประชุม
ทางไกลผานระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง, โครงการสนับสนุน
การจัดการระบบจราจรโดยใช
ระบบการขนสงอัจฉริยะ
(Intelligent Transport System:
ITS) เปนตน
สงเสริมการเขาถึงระบบ
อินเตอรเน็ทที่มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วไดทั่วโลกใหกับ
ขาราชการ สศค. โดยเฉพาะ
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่ตองเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการระหวางประเทศเปน

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)

โครงการจัดหาอุปกรณสนับสนุน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

2

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร

โครงการจัดซื้ออุปกรณบันทึกและ
ถายทอดสื่อผสม (record and
streaming)

12

สํานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรมสรรพากร

โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการ
เขาถึงขอมูลขาวสารของ
ขาราชการที่เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการระหวางประเทศ

0.64

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สศค.
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มาตรการ

มาตรการยอย
ประจําเพื่อแกปญหาความลาชา
ในการรับ-สงขอมูล และการ
ติดตอสื่อสารระหวาง สศค. กับ
หนวยงานอื่นๆ จนทําใหเกิดผล
กระทบตอการแสดงทาทีของ
ไทยในที่ประชุมระหวางประเทศ
เนื่องจากที่ผานมาสถานที่จัด
ประชุมหรือสถานที่พักไมมี
บริการระบบอินเตอรเน็ตรองรับ
หรือมีแตคิดคาบริการสูงจนทํา
ใหตองจํากัดเวลาและจํานวน
การใชทําใหลดประสิทธิภาพใน
การติดตอสื่อสารและ
ประสานงานระหวางกัน รวมถึง
อาจพลาดขอมูลขาวสารที่
สําคัญ โดยเฉพาะการขอรับ
นโยบายเพื่อการปฏิบัติงานใน
ขณะที่อยูตางประเทศไดทัน
เหตุการณ

โครงการ

เปาหมายรายปของโครงการ
52

53

54

55

วงเงินจําแนกรายป (ลานบาท)
56

52

53

54

55

56

หนวยงาน
รับผิดชอบ
(เจาภาพ)

บทที่ 6
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
6.1 การบริหารจัดการ

โครงสรางการบริหารจัดการงาน ICT ระดับกระทรวง
CEO กระทรวง (ปลัดกระทรวง)

CIO กระทรวง (รองปลัดกระทรวง)
คณะกรรมการคอมพิวเตอรกระทรวงการคลัง (คคค.)

CIO กรม/สํานักงาน

CIO กรม/สํานักงาน

CIO รัฐวิสาหกิจ

CIO รัฐวิสาหกิจ

สํานัก/ศูนย ICT

สํานัก/ศูนย ICT

ศูนย ICT

ศูนย ICT

ในการแปลงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552 -2556 ไปสู
การปฏิบตั ิเพือ่ ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมาย จําเปนตองพัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการและระบบการติดตาม
ผลเพื่อใหเปนเครื่องมือในการบริหารแผน ฯ และการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงการคลังจึงมี
คณะกรรมการคอมพิวเตอรกระทรวงการคลัง (คคค.) ประกอบดวย
1. ปลัดกระทรวงการคลังหรือผูที่ปลัดกระทรวงการคลังมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
2. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวงการคลัง (CIO) เปนรองประธาน
3. ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ
4. รองอธิบดีหรือรองผูอํานวยการสํานักงาน ซึ่งเทียบเทารองอธิบดีและเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของทุกสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ
5. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนกรรมการ
และเลขานุการ
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6. ผูอํานวยการกลุมการวิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการคอมพิวเตอรกระทรวงการคลัง (คคค.) มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควบคุม ติดตาม ประสานงาน และใหคําปรึกษา
แนะนําการมีการใช การบริหารจัดการ และการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง รวมทั้งการพัฒนาขาราชการของสวนราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง
ใหมีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหการปฏิบตั ิงานและการบริหารเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
2. บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน / โครงการระบบคอมพิวเตอร
ตลอดจนการไดมาซึ่งระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
3. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงการคลัง ตลอดจนงานอื่นใดที่ทําใหการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. แตงตั้งที่ปรึกษา ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง หรือหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงการคลังไดตามความเหมาะสม
5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการงานใดๆ ไดตามความเหมาะสม
6. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามระเบียบนี้ หรือระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และ
มาตรฐานงานที่กําหนดขึ้นโดยอาศัยระเบียบนี้ ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยและชี้ขาด
6.2 การติดตามประเมินผล
มีการประเมินการแปลงแผนสูการปฏิบตั ิ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
สอดคลองและครอบคลุมเปาหมายและยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาที่กําหนดในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2552 – 2556 โดยหนวยงานในสังกัดตองมีสวนในการพัฒนาระบบการ
ติดตามประเมินผล ภายใตกรอบความสัมพันธเชื่อมโยงของเปาหมาย ยุทธศาสตร และหนวยงานที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. การสรางตัวชีว้ ัด เพื่อเปนเครื่องมือที่บงบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินงานตามแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง เพื่อใชประโยชนในการติดตามประเมินผล โดย
อยางนอยควรมีตัวชีว้ ัดใน 3 ระดับ ไดแก การวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา (Outcome) การวัดประสิทธิผล
ของยุทธศาสตรการพัฒนา (Output) และการวัดประสิทธิภาพของหนวยงานในการนําแผนแมบทฯ ไปปฏิบตั ิ
2. จัดทําฐานขอมูลรายการดัชนีชี้วัดของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทัง้ การสรางเครือขายเชื่อมโยง
ฐานขอมูล โดยกําหนดใหหนวยงานที่รบั ผิดชอบแตละดัชนีปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา และเชื่อมโยงขอมูล
ไปยังหนวยงานกลางเพื่อเผยแพรใหหนวยงานรับทราบตอไป
3. จัดทําฐานขอมูลยุทธศาสตรและระบบติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ของหนวยงาน
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4. แตงตั้งคณะทํางานจากหนวยงานในสังกัด เพื่อติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรมภายในกรมตาง ๆ
และในภาพรวมของกระทรวงการคลัง

