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    บทสรุปผู
บริหาร 
บทนํา 

 การจัดทําหรือปรับแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน�วยงานนั้น นอกจากจะต"อง
สอดคล"องกับแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศแล"ว  ต"องมีการบูรณาการเพ่ือ
ลดความซํ้าซ"อนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีอยู�ในหน�วยงาน  และต"องตอบสนองต�อ
นโยบายของรัฐบาลและเป*าหมายของหน�วยงานโดยเฉพาะในการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ  
และการให"บริการประชาชน  เพ่ือเป0นกรอบและแนวทางให"ส�วนราชการสามารถนําไปใช"ในการ
ดําเนินการจัดทําหรือปรับแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน�วยงานท้ังในระดับ
กระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจต�างๆ เพ่ือให"มีเนื้อหาสาระท่ีกระชับ  มีความชัดเจนในเรื่อง
วิสัยทัศน4  พันธกิจ  ยุทธศาสตร4และเป*าหมาย  สามารถนํามาใช"เพ่ือตอบสนองภารกิจของหน�วยงาน  ท้ัง
ในเรื่องการบริหารจัดการภายในหน�วยงานและการให"บริการประชาชน ซ่ึงต"องสามารถบูรณาการให"เห็น
ภาพรวมของแผนงาน และแนวทางท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน  และสอดคล"องกับแผนแม�บท    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ   

 แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4 ป: พ.ศ. 255๙ - 
2561 ฉบับนี้ มีการวิเคราะห4ข"อมูลพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปBจจัยต�างๆ ท่ีเก่ียวข"อง และความ
ต"องการของผู"บริหารและบุคลากรของกรมธนารักษ4ในการปฏิบัติหน"าท่ีโดยใช"เทคโนโลยีสารสนเทศเป0น
เครื่องมือสนับสนุน และได"นําการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากําหนดทิศทางในการพัฒนา    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4เพ่ือให"เกิดความเหมาะสมในการดําเนินการยิ่งข้ึน  

 ท้ังนี้แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4 ป: พ.ศ. 255๙ - 
2561 ยังออกแบบให"รองรับยุทธศาสตร4ของกรมธนารักษ4และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย ระยะ ๓ ป: ๒๕๕๙-๒๕๖๑  อีกด"วย 

            ในกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร4การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป: พ.ศ. 
255๙ - 2561 ของกรมธนารักษ4 ได"กําหนดยุทธศาสตร4ด"าน ICT ประกอบด"วย 4 ยุทธศาสตร4 ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร4ท่ี 1  พัฒนาศักยภาพด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก�บุคลากร 

 
เป*าหมาย  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให"  

                 มีความรู"ความสามารถในการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศให"เกิดประโยชน4อย�างเหมาะสม 
 
ยุทธศาสตร4ท่ี 2  พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานและระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบ        
                     เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไปสู�มาตรฐานสากล 
  
เป*าหมาย  พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานและระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให"สามารถรองรับการ 
                     ใช"งานระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการ 
                      ให"บริการได"อย�างมีเสถียรภาพตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในระดับท่ียอมรับได" 
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ยุทธศาสตร4ท่ี 3  พัฒนาขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน

การให"บริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของกรมธนารักษ4อย�างมีประสิทธิภาพ 
เป*าหมาย         พัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเพ่ือให"บริการแก�ประชาชนและหน�วยงาน

ภายนอก และเป0นเคร่ืองมือเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การบริหารงานของ  
กรมธนารักษ4  

 
ยุทธศาสตร4ท่ี 4 พัฒนาระบบฐานข"อมูลกลางและการสร"างมาตรฐานข"อมูล 

 
เป*าหมาย  พัฒนาระบบฐานข"อมูลกลางและกําหนดมาตรฐานข"อมูลเพ่ือบูรณาการข"อมูลสารสนเทศ

และอํานวยความสะดวกในการเข"าถึงและใช"ประโยชน4จากข"อมูลในการวางแผนการ
ให"บริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ได"อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
เป�าหมายของแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมธนารักษ%  ป& พ.ศ. 255๙ - 2561 

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงาน 
• พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานด"าน ICT ให"ท่ัวถึงและเท�าเทียมกันทุกหน�วยงานเพ่ือเป0นเครื่องมือ

ในการแสวงหาข"อมูลสารสนเทศ และความรู"ท่ีเป0นประโยชน4ต�อการดําเนินงาน 
• พัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารงานและการบริการสู�องค4กรอิเล็กทรอนิกส4 ให"เกิดระบบ

สํานักงานอัตโนมัติ 
• พัฒนาและยกระดับข"อมูลในองค4กรให"มีความเป0นเอกภาพและมีมาตรฐานท่ีสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข"อมูลระหว�างหน�วยงาน เพ่ือนําไปสู�การเป0นศูนย4กลางการให"บริการ
ข"อมูลสารสนเทศ 

2. พัฒนาความรู"ความสามารถด"าน ICT อย�างต�อเนื่องแก�บุคลากรกรมธนารักษ4 
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วิสัยทัศน%ด
าน ICT ของกรมธนารักษ% 
 “ประยุกต4ใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการ การ 

ปฏิบัติงานและการบริการ อย�างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจด
าน ICT ของกรมธนารักษ% 
 การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช�วยในการกําหนดนโยบายวางแผน 

และบริหารจัดการงานท่ีราชพัสดุ เหรียญกษาปณ4 ทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน และการประเมินราคา
ทรัพย4สิน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี 

  
1. ให"มีฐานข"อมูลท่ีราชพัสดุท่ีถูกต"อง ครบถ"วน และทันสมัยเพ่ือใช"เป0นข"อมูลกลางในการ

บริหารจัดการท่ีราชพัสดุ 
2. ให"มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนการใช"ประโยชน4 และจัดประโยชน4ท่ี

ราชพัสดุอย�างเหมาะสมและคุ"มค�าโดยเฉพาะด"านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล"อม 
3. ให"มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 
4. ให"สํานักงานธนารักษ4พ้ืนท่ีมีระบบสารสนเทศและข"อมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ 

สํานักงานธนารักษ4พ้ืนท่ี 
5. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการผลิตเหรียญกษาปณ4 
6. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือควบคุมการสั่งจ�ายและจัดทําบัญชีเงินคงคลังของรัฐ 
7. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการรับแลกและจ�ายแลกเหรียญกษาปณ4 
8. ให"เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน 
9. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานบริหารท่ัวไปในหน�วยงานย�อยของกรมธนารักษ4

อย�างมีประสิทธิภาพ 
10. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ 
11. ให"มีการบริการข"อมูลข�าวสารของกรมธนารักษ4แก�สาธารณะผ�านทางระบบอินเทอร4เน็ต 
12. ให"มีมาตรฐานข"อมูลสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข"อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข"องกับส�วนราชการ

อ่ืนๆ ได"  
13. ให"บุคลากรของกรมธนารักษ4สามารถใช"งานเทคโนโลยีสารสนเทศได"อย�างมีประสิทธิภาพ

และมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

                     สืบเนื่องจากนโยบายด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาล ท่ีมีความต"องการ
ให"หน�วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ได"มีการประยุกต4ใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช�วยใน
การบริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการองค4กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
สามารถบูรณาการและสร"างมาตรฐานข"อมูลในระบบสารสนเทศร�วมกัน ลดความซํ้าซ"อนในการปฏิบัติงาน 
ส�งเสริมให"ประชาชนได"รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โปร�งใส อันจะสนับสนุนบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันของประเทศในภาพรวม อีกท้ังกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได"จัดทําแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้ึนเพ่ือเป0นกรอบและ
แนวทางให"ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใช"ในการดําเนินการจัดทําและปรับแผนแม�บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน�วยงานท้ังในระดับกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจต�างๆ 
เพ่ือให"มีเนื้อหาสาระท่ีกระชับ  มีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน4  พันธกิจ  ยุทธศาสตร4และเป*าหมาย  
สามารถนํามาใช"เพ่ือตอบสนองภารกิจของหน�วยงาน  ท้ังในเรื่องการบริหารจัดการและการให"บริการ
ประชาชน ซ่ึงต"องสามารถบูรณาการให"เห็นภาพรวมของแผนงาน และแนวทางท่ีชัดเจนสําหรับดําเนินการ  
โดยมีความสอดคล"องกับแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ   

 กรมธนารักษ4เป0นหน�วยงานท่ีมีภารกิจหลักในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ให"ใช"จัด
ประโยชน4 จัดทํานิติกรรมและดําเนินการในเรื่องต�างๆ เก่ียวกับท่ีราชพัสดุตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ 
พ.ศ. 2518 การจัดทําและนําออกใช"เหรียญกษาปณ4และดําเนินการเก่ียวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติ
เงินตรา พ.ศ. 2501 การรับ - จ�าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491   
และดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย4และทรัพย4สินอ่ืนตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข"อง 

 กรมธนารักษ4ตระหนักถึงความจําเป0นของการจัดให"มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนพันธกิจและยุทธศาสตร4กรมธนารักษ4  ในการส�งเสริมภารกิจงานด"านท่ีราชพัสดุ ด"าน
เหรียญกษาปณ4 ด"านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4และด"านทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดินให"เป0นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะอย�างยิ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต4และบูรณาการข"อมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนให"บริการประชาชนในด"านต�างๆ  
กรมธนารักษ4จึงได"จัดให"มีการจัดทําแผนแม�บทด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเป0นแนวทาง
สําหรับกําหนดกิจกรรมและงบประมาณการลงทุนด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ    
กรมธนารักษ4อย�างเป0นระบบและก�อให"เกิดความเป0นเอกภาพในด"านนโยบายและการบริหารงานด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะนําไปสู�ความมีประสิทธิภาพ คุ"มค�าและลดความซํ้าซ"อนในการ
ปฏิบัติงานของกรมธนารักษ4 
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 การจัดทําแผนแม�บทฯ ฉบับนี้ประกอบด"วยการวิเคราะห4สถานภาพการประยุกต4ใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปBจจุบัน การกําหนดยุทธศาสตร4ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงการให"บริการท่ีมีคุณภาพกับประชาชน โดย
แนวทางการจัดทําแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4 ป: 255๙ - 2561 
นี้จัดทําให"สอดคล"องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ป: ๒๕๕๙-๒๕๖๑ แผน
แม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 - 2561 และมีการ
วิเคราะห4ข"อมูลพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปBจจัยต�างๆท่ีเก่ียวข"องและความต"องการของผู"บริหาร
และบุคลากรของกรมธนารักษ4ในการปฏิบัติหน"าท่ีโดยใช"เทคโนโลยีสารสนเทศเป0นเครื่องมือสนับสนุนและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพ่ือให"เกิดความเหมาะสมในการดําเนินการยิ่งข้ึน โดยครอบคลุมการ
ดําเนินการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน�วยงาน ในสังกัดกรมธนารักษ4ให"ตอบสนองต�อ
นโยบายรัฐบาล ส�งเสริมการประยุกต4ใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให"เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยจัดลําดับความสําคัญพร"อมเสนอกรอบงบประมาณโครงการเพ่ือนําไปสู�การจัดเตรียมการ
เสนอของบประมาณได"อย�างเป0นรูปธรรม 

วัตถุประสงค% 
           การจัดทําหรือปรับแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ4 เพ่ือเป0นกรอบ
แนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร4และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับใช"งานในอนาคต ๓ ป:ข"างหน"า
และโดยสามารถตอบสนองต�อนโยบายยุทธศาสตร4ของกรมและกระทรวงการคลัง การดําเนินงานจัดทําให"
สอดคล"องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ป: ๒๕๕๙-๒๕๖๑ และแผนแม�บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 - 2561 

เป�าหมาย 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการปฏิบัติงาน 
- พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานด"าน ICT ให"ท่ัวถึงและเท�าเทียมกันทุกหน�วยงานเพ่ือเป0น    
   เครื่องมือในการแสวงหาข"อมูลสารสนเทศ และความรู"ท่ีเป0นประโยชน4ต�อการดําเนินงาน 
- พัฒนาปรับเปลี่ยนการบริหารงานและการบริการสู�องค4กรอิเล็กทรอนิกส4 ให"เกิดระบบ 
   สํานักงานอัตโนมัติ 
- พัฒนาและยกระดับข"อมูลในองค4กรให"มีความเป0นเอกภาพและมีมาตรฐานท่ีสามารถ 

                     เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข"อมูลระหว�างหน�วยงาน เพ่ือนําไปสู�การเป0นศูนย4กลางการ 
                     ให"บริการข"อมูลสารสนเทศ 

2. พัฒนาความรู"ความสามารถด"าน ICT อย�างต�อเนื่องแก�บุคลากรกรมธนารักษ4 

ขอบเขตการดําเนินงาน 

     การดําเนินการจัดทําแผนแม�บทฯ นี้ มีข้ันตอนและวิธีการในการจัดทํา โดยทําการศึกษา
ปBจจัยภายนอกได"แก� แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ป: ๒๕๕๙-๒๕๖๑ แผน
แม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการคลัง นโยบายกระทรวงการคลัง นโยบาย
รัฐบาล  การศึกษาปBจจัยภายใน ได"แก� วิสัยทัศน4 พันธกิจ คํารับรอง นโยบายกรมธนารักษ4 รวมถึงการ
วิเคราะห4สถานภาพการประยุกต4ใช" ICT ปBจจุบัน ซ่ึงเป0นการศึกษาโครงสร"างระบบคอมพิวเตอร4 
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อุปกรณ4สื่อสาร ระบบเครือข�าย ซอฟต4แวร4 และระบบงานของกรมธนารักษ4 มีการวิเคราะห4สภาพแวดล"อม
ท้ังภายใน (จุดอ�อน จุดแข็ง) และสภาพแวดล"อมภายนอกของกรม (ภัยคุกคาม โอกาส) ตามรูปแบบการ
วิเคราะห4แบบ SWOT Analysis อันจะนําไปสู�การกําหนดยุทธศาสตร4 กิจกรรม แผนงานโครงการต�างๆ 
เพ่ือให"สามารถผลักดันการดําเนินงานด"าน ICT ตามแผนแม�บทฯ ได" นอกจากนี้ยังต"องมีการศึกษา
วิเคราะห4ข"อมูลความต"องการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหม� เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร4 เครือข�าย และระบบงานที่มีอยู�ให"มีความสอดคล"องกับ
เทคโนโลยีทันสมัยในปBจจุบัน โดยศึกษาข"อมูลท้ังในส�วนกลางและภาคสนามจากหน�วยงานในส�วนภูมิภาค 
ดังรูปท่ี 2.1   

 
การศึกษาสถานภาพด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปBจจุบันของกรมธนารักษ4 

ศึกษาวิสัยทัศน4 พันธกิจ คํา
รับรอง นโยบายกรมธนารักษ4/
โครงสร"างองค4กร 

นโยบายและ
ระเบียบ 
เง่ือนไขต�างๆ 
ท่ีเก่ียวข"อง 
เช�น กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข"อง  
แผนพัฒนา
รัฐบาล
ดิจิทัลของ
ประเทศไทย 
ระยะ ๓ ป: 
๒๕๕๙-
๒๕๖๑ 

แผนแม�บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กระทรวงการคลัง 

แนวโน"มของ
การ
เปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี
และมาตรฐาน
ต�างๆ ท่ี
เก่ียวข"องกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

วิธีการดําเนินการ 
การสํารวจสถานภาพ
การใช"ระบบสารสนเทศ
และความต"องการ
ทางด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใน
หน�วยงานส�วนกลางและ
ส�วนภูมิภาค  
 

ประชุมกับสํานัก/กอง/กลุ�ม/
สํานักงานธนารักษ4พ้ืนท่ี/
ผู"บริหาร/คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมธนารักษ4 

การศึกษาวิเคราะห4ปBจจัยภายใน การศึกษาวิเคราะห4ปBจจัยภายนอก 
 

การวิเคราะห4สภานภาพและแนวทางการพัฒนาด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

วิเคราะห4ยุทธศาสตร4ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ4 
 

โครงการต�างๆ ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร4ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ4 
 

(ร�าง) แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4 
 

แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4 ฉบับสมบูรณ4 

รูปท่ี 2.1 การจัดทําแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4 
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- โครงสร
างหน�วยงาน 
แผนภูมิโครงสร
างกรมธนารักษ% 

 
 

 
                                                                              
                         
                            

                                            
                                                              

ผู"ตรวจราชการกรม – 
กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร – 

กลุ�มตรวจสอบภายใน –  

กรมธนารักษ4 

อธิบดีกรมธนารักษ4 

ที่ปรึกษาด
านการบริหาร 
เหรียญกษาปณ% 

สํานักทรัพย4สินมีค�าของ
แผ�นดิน 

ที่ปรึกษาด
านการพัฒนาการ
ประเมินราคาอสังหารมิทรัพย% 

สํานักประเมินราคาทรัพย4สิน 

รองอธิบดี รองอธิบดี 

กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

กองแผนงาน 

ศูนย4เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักกฎหมาย 

สํานักการคลัง 

สํานักกษาปณ4 

สํานักบริหารเงินตรา 
กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข"อมูลที่

ราชพัสด ุ

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่
พัสด ุ

กองบริหารที่ราชพัสดุ
ภูมิภาค 

สํานักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร 

สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาอาคาร
ราชพัสด ุ

–  รองอธิบดี 

ที่ปรึกษาด
านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย% 

สํานักงานเลขานุการ

สํานักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่
ราชพัสด ุ
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หน
าท่ีและความรับผิดชอบของกรมธนารักษ% 

กรมธนารักษ%มีหน
าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังนี้  

1. ปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ให"ใช" จัดประโยชน4 จัดทํานิติกรรม และดําเนินการในเรื่องต�างๆ 
เก่ียวกับท่ีราชพัสดุให"เป0นไปตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. 2518  

2. จัดทําและนําออกใช"เหรียญกษาปณ4และดําเนินการเก่ียวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา 
พ.ศ. 2501  

3. รับ จ�าย ควบคุมเงินคงคลังให"เป0นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491  
4. ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย4 ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

พ.ศ. 2497 มาตรา 104 และ 105  
5. ดูแลรักษา และเผยแพร�ทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน และจําหน�ายผลิตภัณฑ4เหรียญตามระเบียบ

กรมธนารักษ4ว�าด"วยการปฏิบัติงานของสํานักทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบกรมธนารักษ4ว�าด"วยเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ4และเงินตราไทย พ.ศ. 
2546 

ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ งานด
านการบริหารท่ีราชพัสดุ  ดําเนินการปกครองดูแล บํารุง รักษา จัดให"ใช"ประโยชน4 และทํา
นิติกรรมเก่ียวกับท่ีราชพัสดุให"ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพ่ือก�อให"เกิด
ประโยชน4สูงสุดแก�รัฐ 

๒ งานด
านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย% ดําเนินการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4และเสนอ
ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย4และทรัพย4สินอ่ืนตาม
กฎหมาย 

๓ งานด
านการผลิตเหรียญกษาปณ%  ดําเนินการผลิตเหรียญกษาปณ4หมุนเวียนต้ังแต�ชนิดราคา  
10 บาท ลงมาจนถึง 1 สตางค4 รวมท้ังผลิตเหรียญกษาปณ4ท่ีระลึก เหรียญท่ีระลึกเนื่องในโอกาส
สําคัญต�างๆ ตลอดจนการจัดสร"างเครื่องราชอิสริยาภรณ4 จัดทําเครื่องหมายตอบแทนและของ  
สั่งจ"าง 

๔ งานด
านการบริหารเงินตรา ดําเนินการเก่ียวกับการจ�ายแลก รับแลก การตรวจพิสูจน4 การเก็บ
รักษา การเบิก จ�าย รับ ส�ง และบริหารจัดการเหรียญกษาปณ4 การสั่งจ�ายและรับรองการสั่ง
จ�ายเงินคงคลัง การตรวจสอบการ รับ จ�าย และจัดทําบัญชีเงินคงคลังของรัฐ 

๕ งานด
านการอนุรักษ%และเผยแพร�ทรัพย%สินมีค�าของแผนดิน ดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษ4 
เก็บรักษาจัดทําทะเบียน และจัดแสดงทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน ได"แก� เครื่องราชอิสริยาภรณ4 
เงินตราโบราณเหรียญกษาปณ4ท่ีระลึกและเหรียญท่ีระลึก 
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อํานาจหน
าท่ีของหน�วยงานในสังกัดกรมธนารักษ%  
 
กลุ�มพัฒนาระบบบริหาร 

มีอํานาจหน"าท่ีเสนอแนะให"คําปรึกษาแก�อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร4การพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม ติดตาม ประเมินผล และจัดรายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร�วมกับหน�วยงานกลางต�างๆ และหน�วยงาน
ในสังกัดกรม รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ี
ได"รับมอบหมาย 

 
กลุ�มตรวจสอบภายใน 

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด"านการบริหาร การเงิน และการบัญชี
ของกรม รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับ
มอบหมาย  

 
สํานักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร 

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการปกครอง การดูแล และการบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของราชพัสดุ บริหารจัดการเก่ียวกับการใช"ท่ีราชพัสดุ 
การจัดหาประโยชน4 และการทํานิติกรรมเก่ียวกับท่ีราชพัสดุในเขตกรุงเทพมหานคร รวมท้ังปฏิบัติงาน
ร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 

 
กองเทคโนโลยีการสํารวจและฐานข
อมูลท่ีราชพัสดุ  

มีอํานาจหน"าท่ีสํารวจ รังวัด จัดทํา และเก็บรักษาแผนท่ีท่ีราชพัสดุ ดําเนินการเก่ียวกับ
การบริหารจัดการด"านภูมิสารสนเทศ รวมท้ังการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร4ด"านท่ีราชพัสดุ จัดทํา
และบริหารฐานข"อมูลเก่ียวกับทะเบียนหลักฐานท่ีราชพัสดุ ให"บริการด"านข"อมูลท่ีราชพัสดุแก�ภาครัฐและ
เอกชน รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับ
มอบหมาย 

 
กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ  

มีอํานาจหน"าท่ีพิจารณาพิสูจน4สิทธิ และการโต"แย"งกรรมสิทธิ์ท่ีราชพัสดุ โอนกรรมสิทธิ์ท่ี
ราชพัสดุ รับโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย4 ถอนสภาพท่ีราชพัสดุ รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 
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กองบริหารท่ีราชพัสดุภูมิภาค  
มีอํานาจหน"าท่ีภายในเขตท"องท่ีท่ัวประเทศยกเว"นกรุงเทพมหานคร บริหารจัดการ

เก่ียวกับการใช"ท่ีราชพัสดุ การจัดหาประโยชน4 และการทํานิติกรรมเก่ียวกับราชพัสดุ รวมท้ังปฏิบัติงาน
ร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 
 
สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารราชพัสดุ  

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินการเก่ียวกับงานสถาปBตยกรรม งานวิศวกรรม และงานควบคุม
การก�อสร"างอาคารหรือสิ่งปลูกสร"างซ่ึงเป0นท่ีราชพัสดุ กําหนดแนวทางและมาตรฐานการใช" การบํารุง 
และการบูรณะอาคารหรือสิ่งปลูกสร"างซ่ึงเป0นท่ีราชพัสดุ กํากับการดูแลการใช" การบํารุงรักษา และการ
บูรณะอาคารหรือสิ่งปลูกสร"างซ่ึงเป0นท่ีราชพัสดุ จัดทําบัญชีราคามาตรฐานอาคารและสิ่งปลูกสร"างซ่ึงเป0น
ท่ีราชพัสดุ จัดทําฐานข"อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร"างซ่ึงเป0นท่ีราชพัสดุท่ีใช"หรือนําไปจัดหาประโยชน4ใน
ระบบสารสนเทศ รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือ
ท่ีได"รับมอบหมาย 

 
สํานักงานธนารักษ%พ้ืนท่ี  

มีอํานาจหน"าท่ีในเขตท"องท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการปกครอง การดูแล และ
การบํารุงรักษาท่ีราชพัสดุรวมท้ังการพัฒนาศักยภาพของท่ีราชพัสดุ ดําเนินการเก่ียวกับการใช"ท่ีราชพัสดุ 
รวมท้ังการจัดหาประโยชน4และการทํานิติกรรมเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย4และทรัพย4สินอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง ดําเนินการประสานงานเก่ียวกับเงินคงคลังและ
เงินตราท่ีเป0นอํานาจหน"าท่ีของกรม รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวข"อง หรือท่ีได"รับมอบหมาย 

 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจและศักยภาพท่ีราชพัสดุ  

มีอํานาจหน"าท่ีเสนอแนะนโยบายในการบริหารและพัฒนาท่ีราชพัสดุ กําหนดแนวทาง
และมาตรฐานการใช"ท่ีราชพัสดุและการจัดหาประโยชน4ในท่ีราชพัสดุ รวมท้ังแนวคิดและรูปแบบโครงการ
ของท่ีราชพัสดุ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวข"อง ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนาศักยภาพของท่ี
ราชพัสดุดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย4ของ
รัฐบาลไทยในต�างประเทศ รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข"อง หรือท่ีได"รับมอบหมาย 

 
สํานักบริหารเงินตรา  

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการรับและจ�าย การแลก  การตรวจพิสูจน4 การ
เบิกจ�ายการรับส�งและการเก็บรักษาเหรียญกษาปณ4  จัดทํา ควบคุม  และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง เช็ค
เงินผลประโยชน4 เช็คขัดข"องและใบนําส�งเงินของส�วนราชการ และการรับและนําส�งเช็คเงินผลประโยชน4 
ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมการเบิกจ�าย การรับส�งเงินคงคลัง การออกเช็คสั่งจ�ายเงินคงคลัง การ
รับรองการจ�ายเงินคงคลัง การรับคืนแสตมปgฤชากรและการเก็บรักษาและเบิกจ�ายแสตมปgอากรทะเบียน
ต�างด"าว บริหารจัดการเก่ียวกับเหรียญกษาปณ4และเหรียญกษาปณ4ท่ีระลึก ดําเนินการเก่ียวกับการรับฝาก
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และการเก็บรักษากุญแจตู"นิรภัยและทรัพย4สินของส�วนราชการ รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 

 
สํานักทรัพย%สินมีค�าของแผ�นดิน  
 

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการอนุรักษ4 การบูรณะ และการเก็บทรัพย4สินมีค�า
ของแผ�นดิน จัดแสดงและเผยแพร�ข"อมูลเก่ียวกับทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน จําหน�ายและแลกเปลี่ยน
เงินตราของรัฐบาลไทยและของรัฐบาลต�างประเทศ เพ่ือส�งเสริมการสะสมเงินตรา ดําเนินการเก่ียวกับ
การเงิน การบัญชี การงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนและการแสดงเหรียญกษาปณ4และเงินตราไทย 
รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 
 
สํานักกษาปณ%  

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการผลิตเหรียญกษาปณ4และเหรียญท่ีระลึก และการ
จัดทําเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชอิสริยาภรณ4 เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ"าง ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การยุบ การหลอม การทําลาย และการล"างตัวเหรียญกษาปณ4 ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการติดต้ัง ซ�อมแซม
ประตูห"องม่ันคง และซ�อมแซมกุญแจตู"นิรภัยของส�วนราชการ ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และ
การงบประมาณของเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ4และการทําของ รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 

 
สํานักงานเลขานุกรม  

มีอํานาจหน"าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรมและราชการท่ีมิได"แยกให"เป0นหน"าท่ีของ
ส�วนราชการใดโดยเฉพาะ อํานาจหน"าท่ีดังกล�าวให"ร�วมถึงปฏิบัติงานสารบรรณของกรม ตลอดจน
ดําเนินการเก่ียวกับงานช�วยอํานวยการ และประสานราชการของกรม ประชาสัมพันธ4และเผยแพร�
กิจกรรม ความรู"ความก"าวหน"า และผลงานของกรม บริหารจัดการงานห"องสมุดของกรมดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดการผลกระทบและเรื่องราวร"องทุกข4 ร"องเรียน ดําเนินการด"านการส�งเสริมความเสมอภาค
ระหว�างหญิงชาย รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือ
ท่ีได"รับมอบหมาย 

 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล  

มีอํานาจหน"าท่ีจัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม ดําเนินการเก่ียวกับการ
เสริมสร"างวินัยและรักษาระบบคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ดําเนินการเก่ียวกับการฝjกอบรมและพัฒนา
บุคลากรของกรมและบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข"องกับงานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกรมรวมท้ังปฏิบัติงาน
ร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 
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กองแผนงาน  
มีอํานาจหน"าท่ีจัดทําประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให"สอดคล"องกับนโยบายและแผน

แม�บทของกระทรวง รวบรวม เร�งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนราชการในสังกัด
จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บ และรวบรวมสถิติข"อมูล ของส�วนราชการในสังกัด รวมท้ังปฏิบัติงาน
ร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 
 
สํานักการคลัง  

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณของกรม 
ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของกรม รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 

 
ศูนย%เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีอํานาจหน"าท่ีวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของ
กรม บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข�ายสื่อสารข"อมูลระหว�างส�วนราชการใน
สังกัด และหน�วยงานภายนอก เป0นศูนย4ระบบข"อมูลและการให"บริการข"อมูลสารสนเทศแก�ส�วนราชการใน
สังกัดและหน�วยงานภายนอก รวมท้ังปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 

 
สํานักกฎหมาย  

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายว�าด"วยเงินคงคลัง กฎหมายว�าด"วยเงินตรา
กฎหมายว�าด"วยท่ีราชพัสดุ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งาน
เก่ียวกับความรับผิดทางแพ�งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยู�ในอํานาจหน"าท่ีของกรม 
ดําเนินการเก่ียวกับทรัพย4สินท่ีตกเป0นของแผ�นดินท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกรม ศึกษา วิเคราะห4 วิจัย 
เพ่ือยกร�างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข"อบังคับคําสั่ง ประกาศ และหลักเกณฑ4ต�างๆ ในการปกครอง 
การดูแล การบํารุงรักษา และการพัฒนาท่ีราชพัสดุ การประเมินราคาทรัพย4สิน การผลิตเหรียญกษาปณ4 
และการจัดสร"างเครื่องราชอิสริยยศ และเครื่องราชอิสริยาภรณ4 และในด"านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"อง ดําเนินการ
เก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการท่ีราชพัสดุตามกฎหมายว�าด"วยท่ีราชพัสดุ รวมท้ังปฏิบัติงาน
ร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 

 
สํานักประเมินราคาทรัพย%สิน  

มีอํานาจหน"าท่ีดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย4 และ
ทรัพย4สินอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดราคา
ประเมินของอสังหาริมทรัพย4 อ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของ
คณะกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย4ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา
มาตรฐานการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย4และทรัพย4สินอ่ืนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง รวมท้ัง
ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"องหรือท่ีได"รับมอบหมาย 
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        วิสัยทัศน% พันธกิจ และยุทธศาสตร%ของกรมธนารักษ% 

      วิสัยทัศน4ของกรมธนารักษ4  
           “บริหารทรัพย4สินของแผ�นดินอย�างมืออาชีพ ด"วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมท่ีม่ัง

ค่ังและยั่งยืน” 
 
วิสัยทัศน4ด"าน ICT ของกรมธนารักษ4 
“ประยุกต4ใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน

และการบริการ อย�างมีประสิทธิภาพ” 
 

พันธกิจของกรมธนารักษ% 

1. บริหารจัดการท่ีราชพัสดุให"เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล"อม  
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4ให"ได"มาตรฐานสากล  
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ4ให"เพียงพอต�อความต"องการใช"ในระบบเศรษฐกิจ  
4. ดูแลรักษาทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดินให"อยู�ในสภาพท่ีดีตามหลักการอนุรักษ4พร"อมท่ีจะนําออกเผยแพร�  
 

พันธกิจด
าน ICT ของกรมธนารักษ% 
           การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช�วยในการกําหนดนโยบายวางแผน
และบริหารจัดการงานราชพัสดุ เหรยีญกษาปณ4 ทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน และการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี 

  
1. ให"มีฐานข"อมูลท่ีราชพัสดุท่ีถูกต"อง ครบถ"วน และทันสมัยเพ่ือใช"เป0นข"อมูลกลางในการ

บริหารจัดการท่ีราชพัสดุ 
2. ให"มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการวางแผนการใช"ประโยชน4 และจัดประโยชน4ท่ี

ราชพัสดุอย�างเหมาะสมและคุ"มค�าโดยเฉพาะด"านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล"อม 
3. ให"มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 
4. ให"สํานักงานธนารักษ4พ้ืนท่ีมีระบบสารสนเทศและข"อมูลเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ 

สํานักงานธนารักษ4พ้ืนท่ี 
5. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการผลิตเหรียญกษาปณ4 
6. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือควบคุมการสั่งจ�ายและจัดทําบัญชีเงินคงคลังของรัฐ 
7. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการรับแลกและจ�ายแลกเหรียญกษาปณ4 
8. ให"เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน 
9. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานบริหารท่ัวไปในหน�วยงานย�อยของกรมอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
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10. ให"มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ 
11. ให"มีการบริการข"อมูลข�าวสารของกรมธนารักษ4แก�สาธารณะผ�านทางระบบอินเทอร4เน็ต 
12. ให"มีมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข"อมูลข�าวสารท่ีเก่ียวข"องกับส�วนราชการอ่ืนๆ ได"  
13. ให"บุคลากรของกรมธนารักษ4สามารถใช"งานเทคโนโลยีสารสนเทศได"อย�างมีประสิทธิภาพ

และมีการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
 
ยุทธศาสตร% (Strategy) 

                ยุทธศาสตร4โดยรวม (Strategy) ของกรมธนารักษ4ประกอบด"วยยุทธศาสตร4 3 ประเด็น 
และเป*าประสงค4หลักของแต�ละยุทธศาสตร4 ดังนี้   
 
ยุทธศาสตร%ท่ี 1 การบริหารทรัพย4สินภาครัฐเพ่ือแก"ไขปBญหาความยากจน คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล"อม 

-  สนับสนุนท่ีราชพัสดุท่ีมีความเหมาะสมในการนําไปใช"ประโยชน4 
- บริหารการใช"ท่ีราชพัสดุให"เกิดประโยชน4สูงสุด 
 

ยุทธศาสตร%ท่ี 2  การบริหารทรัพย4สินภาครัฐเพ่ือให"เกิดมูลค�าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม 
- พัฒนาฐานข"อมูลการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 
- บริหารการใช"ท่ีราชพัสดุให"เกิดประโยชน4สูงสุด 
- พัฒนาท่ีราชพัสดุในเชิงพาณิชย4 
- พัฒนาท่ีราชพัสดุรองรับโครงสร"างพ้ืนฐาน 
- สนับสนุนท่ีราชพัสดุท่ีมีความเหมาะสมในการนําไปใช"ประโยชน4 
- พัฒนาการผลิตและบริหารการจ�ายแลกเหรียญกษาปณ4ให"มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ4ให"มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาการบริหารทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดินให"มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร%ท่ี 3  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- พัฒนาสมรรถนะข"าราชการ 
- ปรับปรุงองค4กรตามเกณฑ4คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
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บทที่ 2 

ยุทธศาสตร%การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมธนารักษ% 
ทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ% 
 การจัดทําแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมกรมธนารักษ4 ป: พ.ศ. 2557 - 
2561 จึงเป0นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารอย�างเป0น
รูปธรรมโดยกําหนดเป*าหมายให"สอดคล"องกับทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

-  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
-  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563                    

ของประเทศไทย (ICT2020) 
-  (ร�าง)  แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย                        

พ.ศ. 2557 – 2561 
-  แผนแม�บทไอซีทีของอาเซียน 2015 (ASEAN ICT Master plan 2015) 

         -  นโยบาย ICT ของรัฐบาล 
 

� แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ในช�วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล"อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีอาจก�อให"เกิดความเสี่ยงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปuดเศรษฐกิจเสรี ความท"าทายของเทคโนโลยีใหม�ๆ 
การเข"าสู�สังคมผู"สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ4ด"านต�างๆ ท้ังเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมของประเทศในปBจจุบันท่ียังคงประสบปBญหาในหลายด"าน เช�น 
ปBญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข�งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป0นต"น 
ทําให"การพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจําเป0นต"องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ (1) การน"อมนําและประยุกต4ใช"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป0น
ศูนย4กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม (3) การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ 
(4) การพัฒนาสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
 
วิสัยทัศน% 
            แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ต"องให"ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ�งสู�  
การเปลี่ยนผ�านประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได"ปานกลางไปสู�ประเทศท่ีมีรายได"สูง มีความม่ันคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข และนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน4ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 
 
เป*าหมาย 

1. การหลุดพ"นจากกับดักประเทศรายได"ปานกลางสู�รายได"สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให"สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร"าง สังคม

สูงวัยอย�างมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
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4. การสร"างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อม 
5. การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

การกําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร%ประเทศ 

 เป0นการกําหนดตําแหน�งทางยุทธศาสตร4ของประเทศท่ีสอดคล"องกับยุทธศาสตร4ชาติท่ี สศช. ได"
จัดทําข้ึน 

ประเทศไทยเป0นประเทศรายได"สูงท่ีมีการกระจายรายได"อย�างเป0นธรรม เป0นศูนย4กลางด"านการ
ขนส�งและโลจิสติกส4ของภูมิภาคสู�ความเป0นชาติการค"าและบริการ (Trading and Service Nation) เป0น
แหล�งผลิตสินค"าเกษตรอินทรีย4และเกษตรปลอดภัย แหล�งอุตสาหกรรมสร"างสรรค4และมีนวัตกรรมสูงท่ี

เป0นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม 
 

� กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของ
ประเทศไทย (ICT2020) 

วิสัยทัศน% 
 
  ICT เป0นพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพา... 

คนไทย       สู�ความรู"และปQญญา 
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เศรษฐกิจไทย   สู�การเติบโตอย�างย่ังยืน  
สังคมไทย สู�ความเสมอภาค 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร% 
 

1. พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน ICT ท่ีเป0นอินเทอร4เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสารรูปแบบอ่ืนท่ีเป0น 
Broadband ให"มีความทันสมัย มีการกระจายอย�างท่ัวถึง และมีความม่ันคงปลอดภัยสามารถ
รองรับความต"องการของภาคส�วนต�างๆได" 

2. พัฒนาทุนมนุษย4ท่ีมีความสามารถในการพัฒนาและใช"สารสนเทศอย�างมีประสิทธิภาพมี
วิจารณญาณและความรู"เท�าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมีความรู"ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

3. ยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร"างมูลค�าเศรษฐกิจและนํา
รายได"เข"าประเทศ โดยใช"โอกาสจากการรวมกลุ�มเศรษฐกิจ การเปuดการค"าเสรี และประชาคม
อาเซียน 

4. ใช" ICT เพ่ือสร"างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐท่ีสามารถให"บริการประชาชน และธุรกิจทุก
ภาคส�วนได"อย�างมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 
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5. พัฒนาและประยุกต4 ICT เพ่ือสร"างความเข็มแข็งของภาคการผลิต ให"สามารถพ่ึงตนเองและ
แข�งขันได"ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร"างสรรค4เพ่ือเพ่ิม
สัดส�วนภาคบริการในโครงสร"างเศรษฐกิจโดยรวม 

6. พัฒนาและประยุกต4 ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร"างความเสมอ
ภาคของโอกาสในการเข"าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสําหรับประชาชนทุกกลุ�ม
โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานท่ีจําเป0นต�อการดํารงชีวิตอย�างมีสุขภาวะท่ีดี ได"แก� บริการด"าน
การศึกษาและบริการสาธารณสุข 

7. พัฒนาและประยุกต4 ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อม 
 
� (ร�าง) แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2557 – 2561 
 
วิสัยทัศน%: 

“พัฒนาสังคมอุดมปBญญาด"วย ICT เพ่ือก"าวสู�สังคมดิจิทัลอย�างยั่งยืน โดยท่ัวถึง เท�าเทียม และ
ม่ันคงปลอดภัย ในทุกชุมชนและท"องถ่ิน” (Shape-up Smart Thailand toward Digital Society) 

 
คําอธิบายวิสัยทัศน� 
“ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย�างฉลาด (Smart) เพ่ือให"ประชาชนสามารถเข"าถึงข"อมูลข�าวสารและบริการได"อย�างเท�า
เทียมกัน เพ่ือการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย�างพอเพียง ส�งเสริมให"ธุรกิจสดใส (Vibrant) เติบโต
อย�างยั่งยืนด"วยโครงสร"างพ้ืนฐานสารสนเทศท่ีคุ"มค�า (Optimal) ยกระดับมาตรฐานการพัฒนาทักษะทาง
สายอาชีพ ICT ให"ทัดเทียมระดับความร�วมมือภูมิภาค สร"างโอกาสให"เยาวชน คนรุ�นใหม� รวมไปถึงชุมชน
และท"องถ่ินมีส�วนร�วม (Participatory) พร"อมเข"าสู�ประชาคมเพ่ือความม่ังค่ังและม่ันคงของภูมิภาค มุ�งสู�
สังคมดิจิทัล (Digital Society) ท่ีเป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อม” 
 
ยุทธศาสตร%การพัฒนาแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
          การกําหนดยุทธศาสตร4การพัฒนาแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) 
ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได"ยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร4 และนโยบายหลักของ
ประเทศท่ีเก่ียวข"องในด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปBจจัยแวดล"อมท่ี
มีผลต�อการพัฒนาด"าน ICT ของประเทศ ท่ีได"ทําการวิเคราะห4ไว"ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติฉบับท่ี ๑๑ กรอบนโยบาย ICT2020 และแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ บวกกับการวิเคราะห4สถานการณ4ท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ปBจจุบันและแนวโน"มในอนาคต ภายใต"บริบทการมุ�งสู�สังคมอุดมปBญญา (Smart Thailand) ท่ีมุ�งพัฒนา
ประเทศไทยอย�างฉลาด ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร4การพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ 
พ.ศ. 2557 – 2561 ได"เป0น 4 ด"าน  
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ยุทธศาสตร% ๔ ด
าน ของแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย 
พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑ 

• การพัฒนาทุนมนุษย4ให"เป0นกําลังสําคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ และมีความพร"อม                
ในการมีส�วนร�วมในการพัฒนา (Participatory People) 

• การพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีคุ"มค�าและพอเพียง (Optimal Infrastructure)  
• การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย�างฉลาด (Smart Government)  
• การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให"เติบโตสดใส (Vibrant Business)  
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ความสัมพันธ%ระหว�างประเด็นยุทธศาสตร%การพัฒนา ICT ของแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๑ 
 
ความสัมพันธ%ระหว�างประเด็นยุทธศาสตร%  

 
ความสัมพันธ4ระหว�างประเด็นยุทธศาสตร4การพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ พ.ศ.๒๕๕๗ -

๒๕๖๑ ท้ัง ๔ ด"าน กล�าวโดยสรุปก็คือ  การพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีมีความคุ"มค�าและพอเพียง 
(Optimal Infrastructure) ทุกภาคส�วนท้ังภาครัฐและเอกชน สามารถเข"าถึงและใช"ประโยชน4ได"ด"วย
ความเท�าเทียมและเป0นธรรม (Inclusive) มีความน�าเชื่อถือ (Reliable) และมีค�าใช"จ�ายท่ีเหมาะสม 
(Affordable) จะอํานวยให"ภาครัฐและภาคธุรกิจดําเนินการพัฒนาด"าน ICT ให"เกิดประโยชน4ต�อ
ประชาชนในทุกชุมชนและท"องถ่ิน และในภาพรวมจะเป0นกุญแจสําคัญในการพัฒนาประเทศในด"าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล"อมในการก"าวสู�เศรษฐกิจดิจิทัล รวมท้ัง การสร"างความพร"อมในการเข"าสู�
การรวมกลุ�มในภูมิภาคและในเวทีสากล  

 
การพัฒนาด"าน ICT ภาครัฐด"วยยุทธศาสตร4ท่ีมุ�งสู�การเป0นรัฐบาลท่ีฉลาด (Smart Government) 

ท่ีไร"ตะเข็บรอยต�อระหว�างหน�วยงาน (Seamless) ในการให"บริการอิเล็กทรอนิกส4โดยเปuดเผย (Open) ท้ัง
ในด"านข"อมูลข�าวสารและธุรกรรมต�างๆ ของรัฐด"วยความโปร�งใส และเป0นไปตามความคาดหวังของ
ประชาชนและเอกชน (Anticipated) ในขณะเดียวกันก็พัฒนาช�องทางปฏิสัมพันธ4เพ่ือเปuดโอกาสให"
ประชาชนมีส�วนร�วมในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส4ของรัฐ (e-Service) ซ่ึงรัฐพร"อมเปuดโอกาสให"มี
ความร�วมมือกันพัฒนากับภาคธุรกิจในรูปแบบของความร�วมมือระหว�างรัฐและเอกชน (PPP)  

 
การพัฒนาด"าน ICT ภาคธุรกิจเอกชน ด"วยยุทธศาสตร4ธุรกิจรุ�งเรืองสดใส (Vibrant Business)                

ในแนวทางนวัตกรรมเชิงสร"างสรรค4 (Creative) การปรับปรุงและยกระดับผลิตภาพ (Productive) และ                   
เป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อม (Green) ซ่ึงรัฐจําเป0นต"องให"การส�งเสริมด"วยนโยบายและการสนับสนุนในรูปแบบ
ของการอํานวยความสะดวก การให"สิทธิประโยชน4 และสิ่งจูงใจ เพ่ือให"มีความพร"อมในการพัฒนาในเชิง
นวัตกรรมด"าน ICT ในรูปของ e-Business, e-Commerce และ ICT Industry เพ่ือการแข�งขันในเวที
ระดับภูมิภาคและสากล  

 
ท้ังนี้ ประชาชนจะได"รับประโยชน4จากบริการอิเล็กทรอนิกส4ของรัฐ นับแต�ในเรื่องของ การศึกษา                

การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม และการอํานวยความสะดวกทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส4ท่ีเก่ียวข"องใน
วงจรของการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ พร"อมด"วยประโยชน4ท่ีจะได"รับจากการพัฒนาด"าน ICT ใน
ภาคธุรกิจ ในรูปแบบของบริการ ICT (ICT Service) และ การประยุกต4ใช" ICT ให"เกิดประโยชน4ต�อ
กิจกรรมและการดําเนินงาน (ICT-enabled Service) ซ่ึงหมายถึง การผลิต การให"บริการ และการใช"
ประโยชน4จาก ICT และ Internet เพ่ือการทําธุรกิจ อุตสาหกรรม และการพาณิชย4 ซ่ึงประโยชน4จากการ
พัฒนาด"าน ICT ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนจะส�งผลให"มาตรฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนใน
ภาพรวมได"รับการยกระดับให"ดีข้ึน (Improve Living Standard) ดังนั้น ยุทธศาสตร4การพัฒนาทุนมนุษย4
ให"มีความกระตือรือร"นในการมีส�วนร�วมกับการพัฒนาด"าน ICT (Participatory) โดยเฉพาะบริการ
อิเล็กทรอนิกส4ของรัฐ เพ่ือเป0นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศในแนวทางท่ีพอเพียง (Sufficient) 



 

ฉบับปรับปรุงป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 หน�า 21 
 

โดยเฉพาะในบริบทท่ีมีความสําคัญท่ีส�งผลกระทบต�อการพัฒนาประเทศในวงกว"าง จะต"องดําเนินการให"
ประชาชนในทุกภาคส�วน ให"รู"เท�าทัน ICT และมีความเป0นมืออาชีพในสายวิชาชีพ ICT (Professional) 
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือให"สามารถพัฒนาและใช"ประโยชน4จาก ICT ในเชิงนวัตกรรม (Innovative) จึง
เป0นวาระสําคัญ  
 
เป�าหมายหลักของยุทธศาสตร%ตามแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ฉบับท่ี ๓) ของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

• เยาวชน ประชาชน ชุมชน และท"องถ่ิน มีทักษะในการประยุกต4ใช" ICT ในการศึกษาเรียนรู" 
เพ่ือการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอย�างพอเพียงด"วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

• มีโครงสร"างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูงท่ีกระจายอย�างท่ัวถึงและคุ"มค�าต�อการลงทุน 
ประชาชนสามารถเข"าถึงได"อย�างเท�าเทียมกันเสมือนการเข"าถึงบริการสาธารณูปโภคข้ัน
พ้ืนฐานท่ัวไป  นราคาท่ีเหมาะสมและเป0นธรรม 

• บริการอิเล็กทรอนิกส4ของรัฐไร"ตะเข็บรอยต�อและเป0นท่ีพึงพอใจของผู"ใช"บริการทุกภาคส�วน 
• เพ่ิมบทบาทและความสําคัญของการใช" ICT ในการเสริมสร"างประสิทธิภาพและพัฒนา

ศักยภาพท่ีเก่ียวข"องกับ ICT ให"กับธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ ต�อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศอย�างสร"างสรรค4และเป0นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม 

• ยกระดับความพร"อมด"าน ICT โดยรวมของประเทศไทยในการประเมินวัดระดับระหว�าง
ประเทศ 

ตัวช้ีวัดการพัฒนา 

• ระดับการเข"าถึงและใช"ประโยชน4จาก ICT ของประชาชนในการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

• ร"อยละ ๙๕ ของประชากรท่ัวประเทศสามารถเข"าถึงโครงข�ายโทรคมนาคมและอินเทอร4เน็ต
ความเร็วสูงภายใน พ.ศ.๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘) 

• สัดส�วนมูลค�าเพ่ิมของอุตสาหกรรม ICT (รวมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต4) ต�อ GDP  
ไม�น"อยกว�าร"อยละ ๑๘ 

• ระดับความพร"อมด"าน ICT ใน Networked Readiness Index อยู�ในกลุ�มประเทศท่ีมี 
การพัฒนาสูงท่ีสุดร"อยละ ๒๕  

• มีตําแหน�งงานท่ีเก่ียวข"องกับ ICT เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
• จํานวน e-Service ท่ีภาครัฐจัดทําข้ึนและมีการเข"ามาใช"งานของภาคประชาชน ภาครัฐ 

และภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน 
 

เป*าหมายหลักของ ๔ ยุทธศาสตร4หลัก ดังกล�าวข"างต"น เพ่ือมุ�งสู� Smart Thailand ในป: ๒๕๖๓ 
สอดคล"องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ หรือ ICT 
2020 โดยมีผลลัพธ4ใน ๓ ภาคส�วนหลักในการพัฒนาประเทศ ได"แก� ด"านเศรษฐกิจจะเติบโตแบบยั่งยืน 
ด"านสังคมจะเป0นการสร"างความเข"มแข็งและยั่งยืนให"กับชุมชนและท"องถ่ิน และด"านสิ่งแวดล"อมจะเป0น 
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การส�งเสริมให"การใช" ICT ในแนวทางนวัตกรรมท่ีเป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อม โดยในการพัฒนาด"าน ICT ตาม
แนวทางยุทธศาสตร4ของแผนแม�บท ICT ของประเทศ ฉบับท่ี ๓ จะมีส�วนประกอบของเง่ือนไขแวดล"อมใน
เรื่องท่ีเก่ียวข"อง ประกอบด"วย ระบบความม่ันคงปลอดภัยในระดับต�างๆ นับแต�ระดับโครงสร"างพ้ืนฐาน 
(Secured Smart Network) ไปจนถึงระดับช�องทางปฏิสัมพันธ4กับประชาชน (Secured Smart 
Interface Channel) พร"อมด"วยระบบการบังคับกฎหมายท่ีเก่ียวข"องด"าน ICT ตลอดจนระบบธรรมาภิบาล 
กฎ ระเบียบ วิธีการ และแนวปฏิบัติท่ีดี และการบริหารความเสี่ยง (Governance, Risk Management 
and Compliance: GRC) ตามหลักและมาตรฐานสากล ซ่ึงจะก�อให"เกิดความเชื่อถือของประชาชน 
ชุมชน และท"องถ่ิน ต�อระบบ ICT ของประเทศ ในการประยุกต4ใช"งานเพ่ือการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพโดยสุจริต โดยได"แสดงรายละเอียดไว"ใน แผนภาพท่ี ๔ ภาพแสดงเป*าหมายหลักและผลลัพธ4ของ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร4หลักของแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) ของ
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

 
 
เป�าหมายหลักและผลลัพธ%ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร%หลักของแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ฉบับท่ี ๓) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 
 
ยุทธศาสตร%การพัฒนา 

เพ่ือให"บรรลุเป*าหมายและวัตถุประสงค4ของการพัฒนา ICT อย�างเป0นรูปธรรมภายใต"กรอบ
แนวทางและดัชนีวัดการพัฒนา แผนแม�บท ICT (ฉบับท่ี ๓) จึงได"กําหนดยุทธ4ศาสตร4การพัฒนา ๔ ด"าน 
ซ่ึงมีกลยุทธ4และมาตรการสําคัญ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๑: พัฒนาทุนมนุษย�ให"เข"าถึงและรู"เท,าทัน ICT เพ่ือการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ
อย,างพอเพียง ด"วยแนวคิดสร"างสรรค�เชิงนวัตกรรม มีส,วนร,วมในการพัฒนา และใช"ประโยชน�จาก
บริการ ICT (Participatory People) 
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คําอธิบายยุทธศาสตร�ท่ี ๑ 
“ทุนมนุษย4ด"าน ICT มีขีดความสามารถในการเข"าถึงและรู"เท�าทันในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
อย�างพอเพียง (Sufficient) ด"วยแนวคิดสร"างสรรค4เชิงนวัตกรรม (Innovative) มีความเป0นมืออาชีพใน
สายงาน ICT (Professional) และพร"อมท่ีจะมีส�วนร�วมในการพัฒนาบริการ ICT ท่ีหลากหลายในสังคม
ยุคดิจิทัล (Participatory People)” 
เปAาหมายยุทธศาสตร�ท่ี ๑ 

- ประชาชนทุกกลุ�มในทุกภาคส�วนรู"เท�าทัน ICT เพ่ือการศึกษาเรียนรู" การดํารงชีวิต และ 
การประกอบอาชีพ สามารถใช"เครื่องมือ ICT ผ�านช�องทาง ICT ท่ีหลากหลาย ในการเข"าถึง
อินเทอร4เน็ตเพ่ือใช"ประโยชน4ในเชิงสร"างสรรค4 ตระหนักถึงความม่ันคงปลอดภัย และพร"อม
มีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบการให"บริการและการบริหารราชการแผ�นดิน 

- เด็กและเยาวชนในวัยเรียนสามารถเข"าถึงเนื้อหาสาระเชิงสร"างสรรค4ด"วย ICT เพ่ือให"เกิด
การเรียนรู"และมีทักษะท่ีเพียงพอต�อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

- บุคลากรสายอาชีพ ICT มีขีดความสามารถเทียบเท�ามาตรฐานสากล และมีปริมาณท่ี
เพียงพอกับความต"องการ 

- ผู"ด"อยโอกาส ผู"สูงอายุและผู"พิการสามารถเข"าถึงข"อมูลข�าวสารและบริการของรัฐทาง
ช�องทางอิเล็กทรอนิกส4อย�างเสมอภาค 
 

๑.๑ กลยุทธ%  
(๑) พัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ให"มีทักษะใน 

การประยุกต4ใช" ICT เป0นเครื่องมือในเชิงสร"างสรรค4 ในรูปแบบของเนื้อหาสาระ  
เพ่ือการเรียนรู"และการบันเทิงท่ีเหมาะสมกับวัยศึกษาเรียนรู" 

(๒) พัฒนาให"ประชาชนสามารถเข"าถึงข"อมูล สารสนเทศ และใช"ประโยชน4จาก ICT ได" 
นับแต�ระดับพ้ืนฐาน เช�น การค"นหาข"อมูล การเผยแพร�ข"อมูล ข�าวสาร และความรู" การ
แสดงความคิดเห็น และการใช"บริการอิเล็กทรอนิกส4 เป0นต"น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในเชิงเศรษฐกิจครัวเรือนและด"านความอยู�ดีมีสุข 

(๓) พัฒนาบุคลากรสายอาชีพ ICT ให"มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพในระดับประเทศท่ีสอดคล"องกับระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมไปถึง
สนับสนุนนักวิจัยด"าน ICT ในการพัฒนาเทคโนโลยี ICT ข้ันสูงเพ่ือเสริมสร"างความ
เข"มแข็งด"าน ICT ของประเทศ 

(๔) สนับสนุนการให"บริการอินเทอร4เน็ตในผู"ด"อยโอกาส ผู"พิการ และผู"สูงอายุ เพ่ือ
ส�งเสริม การเข"าถึงข"อมูลข�าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส4อย�างเสมอภาค 
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๑.๒ มาตรการ  
(๑) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการให"สอดคล"องกับ                 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามช�วงอายุการใช"แรงงาน (Labor Life Cycle) 
(๒) จัดให"มีระบบนิเวศ (Ecosystem) และฐานสําหรับต�อยอด (Platform) ด"าน

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือให"เกิดการสร"างเนื้อหา แรงจูงใจผู"พัฒนา
เนื้อหาและนักเรียนนักศึกษาในการเข"ามามีส�วนร�วมในระบบท่ีพัฒนาข้ึน  

(๓) บูรณาการการพัฒนาทุนมนุษย4ด"าน ICT เพ่ือให"เกิดความสมดุลระหว�างภาคอุปสงค4
และภาคอุปทานระดับประเทศและระดับภูมิภาค 

(๔) พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว"ของกระทรวงแรงงานในการพัฒนาทักษะ
ฝ: มือแรงงาน ท่ี ทัด เ ทียมกับมาตรฐานอาชีพและฝ: มือแรงงาน (Standard 
Occupational Classification) ระดับภูมิภาคและระดับสากล 

(๕) ผลักดันให"มีการพัฒนาบุคลากรด"าน ICT และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากหน�วยงาน 
ท่ีเก่ียวข"อง โดยใช"กลไกของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝjก
อาชีพแห�งชาติ (กพร.ปช.)  

(๖) ส�งเสริมความร�วมมือระหว�างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร
ด"าน  ICT  ให"ตรงกับความต"องการของตลาด เช�น การพัฒนาหลักสูตรร�วมกันและ
การดําเนินการในรูปแบบสหกิจศึกษา เป0นต"น 

(๗) สนับสนุนให"เกิดการใช"ประโยชน4จากศูนย4การเรียนรู" ICT ชุมชน อย�างเต็ม
ประสิทธิภาพ ในการช�วยพัฒนาประชาชนท่ัวไปให"มีความรู"ความเข"าใจในการเข"าถึง
ข"อมูลและสารสนเทศท่ีเป0นประโยชน4ต�อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

(๘) ส�งเสริมการพัฒนาเนื้อหา (Content) และเครื่องมือท่ีใช"จัดทําเนื้อหาเป0นภาษาไทยท่ี
มีประโยชน4 รวมท้ัง จัดให"มีช�องทางการเข"าถึงเนื้อหาเหล�านั้นได"ในหลายรูปแบบ 

(๙) สร"างความตระหนักให"กับเยาวชนและประชาชนในเรื่องของภัยคุกคามทาง
อินเทอร4เน็ต 

(๑๐) จัดทําเนื้อหาหรือแปลงรูปแบบเนื้อหาเป0นเอกสารดิจิทัล (Digital Content) แบบออนไลน4 
เช�น Wikipedia โดยหน�วยงานของรัฐทุกหน�วยงาน 

(๑๑) พัฒนารูปแบบการเข"าถึงข"อมูลข�าวสารและบริการสําหรับผู"ด"อยโอกาส ผู"พิการ และ
ผู"สูงอายุ เช�น ทางเว็บไซต4 และทางอุปกรณ4พกพา เป0นต"น 

(๑๒) ศึกษาแนวทางกําหนดรูปแบบท่ีเป0นเอกภาพตามมาตรฐานสากล ในการพัฒนา
บุคลากรสายอาชีพด"าน ICT และการรู"เท�าทัน ICT ของประชาชน 

(๑๓) ส�งเสริมและพัฒนานักวิจัยด"าน ICT โดยการให"การสนับสนุนในรูปแบบของรางวัลใน
การแก"ปBญหาท่ีท"าทาย 

(๑๔) ส�งเสริมการใช"ประโยชน4จาก Free Wifi ในภาคส�วนการพัฒนาท่ีสําคัญ ได"แก�ภาค
การศึกษา การสาธารณสุข และภาคส�วนการพัฒนาสังคมอ่ืนๆ เป0นต"น 
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๑.๓ แผนงาน/โครงการเร�งด�วน 
(๑) การจัดทําระบบ Thailand Massive Online Open Courses (Thailand 

MOOCs) โดยความร�วมมือระหว�างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และกระทรวงศึกษาธิการ 

(๒) การบูรณาการระบบฐานข"อมูลกําลังคนด"านของประเทศเพ่ือใช"ประโยชน4จาก
ฐานข"อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

(๓) การศึกษามาตรฐานในการกําหนดวิชาชีพด"าน ICT เพ่ือรองรับการเคลื่อนย"าย
บุคลากร ICT ระหว�างประเทศ (AEC/ASEAN,APEC)  

(๔) การส�งเสริมและยกระดับศูนย4การเรียนรู" ICT ชุมชนและศูนย4อ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ
คล"ายกัน  

(๕) การพัฒนาฝ:มือแรงงานด"าน ICT เพ่ือภาคอุตสาหกรรมโดยตรง  
(๖) การจัดต้ังศูนย4แห�งความเป0นเลิศในการพัฒนาบุคลากรสําหรับภาคบริการ

อิเล็กทรอนิกส4ในอาเซียน (ASEAN Excellence Center for e-Service 
Personnel Development) 

(๗) การสร"างความตระหนักและรณรงค4เรื่องการใช"อินเทอร4เน็ตอย�างปลอดภัย 
(๘) การพัฒนาและติดตามตัวชี้วัดด"านการพัฒนาทุนมนุษย4ด"าน ICT ในกลุ�มสายอาชีพ                  

(ICT Professional) และกลุ�มผู"ใช"งาน (ICT User) 
๑.๔ ตัวช้ีวัดการพัฒนา 

(๑) ปริมาณการมีส�วนร�วมของประชาชนผ�านช�องทางและบริการทางอิเล็กทรอนิกส4มาก
ยิ่งข้ึน โดยการวัดจาก 
• จํานวนประชากรท่ีมีอายุมากกว�า ๖ ป: ท่ีเข"าถึงอินเทอร4เน็ตไม�น"อยกว�าร"อยละ ๘๐ 
• จํานวนผู" ใช" อินเตอร4เน็ตผ�านอุปกรณ4พกพาไม�น"อยกว�าร"อยละ ๗๐ ของ

ประชากร 
• การมีคอมพิวเตอร4ใช"ส�วนตัวของประชากรท่ีพิการมีไม�น"อยกว�าร"อยละ ๑๐                  

ของจํานวนผู"พิการ 
(๒) การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการยกระดับความสร"างสรรค4ของเยาชนและ

ประชาชนในการใช" ICT ในการแก"ปBญหาและการพัฒนาประเทศ 
• ความสําเร็จของการจัดต้ัง Thailand MOOCs  
• ปริมาณเงินทุนท้ังจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือส�งเสริมการวิจัย พัฒนา และ                      

การแก"ปBญหาของประเทศโดยใช" ICT เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
• จํานวนโครงการท่ีสนับสนุนโดยภาครัฐและเอกชนในการเปuดโอกาสให"

ประชาชนท่ัวไปในการร�วมแก"ปBญหาโดยใช" ICT เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
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(๓) ระดับความรู"ความสามารถด"าน ICT ท่ีทัดเทียมกับมาตรฐานสากลและเพียงพอในการ
นําไปประยุกต4ใช"ในการประกอบอาชีพและสร"างธุรกิจได" 
• จํานวน ICT Professional ท่ีมีประกาศนียบัตร (Certificate) เป0นท่ียอมรับใน

ระดับสากลเพ่ิมข้ึนไม�ต่ํากว�า ๑,๐๐๐ คนต�อป:  
• ความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีการส�งเสริมการใช" ICT                

เป0นเครื่องมือในการส�งเสริมการเรียนรู" 
• จํานวนบทความภาษาไทยใน Wikipedia เพ่ิมข้ึนร"อยละ ๒๐ ต�อป: 

 
ยุทธศาสตร�ท่ี ๒: พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีพอเพียง
(Sufficient) และคุ"มค,า (Optimal Infrastructure) 
 
คําอธิบายยุทธศาสตร�ท่ี ๒ 

“โครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข"าสู�ยุคการพัฒนาแบบพอเพียงคุ"มค�า                   
ต�อการลงทุนและอัตราค�าบริการท่ีเหมาะสม (Optimal Infrastructure) พร"อมด"วยระบบความม่ันคง
ปลอดภัยท่ีเหมาะสม (Security) กับความเป0นส�วนตัว (Privacy) และสิทธิ์ข้ันพ้ืนฐานในการเข"าถึงข"อมูล
ข�าวสาร  (Right to access) ประกอบด"วยโครงข�ายความเร็วสูงเข"าสู�ทุกชุมชนและท"องถ่ิน โครงข�าย
ความเร็วสูงสําหรับภาคส�วนการพัฒนาท่ีสําคัญ ได"แก� การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร  บริการ
ท�องเท่ียว แรงงาน และการประกอบธุรกิจเป0นสําคัญ พร"อมท้ังจัดให"มีบริการอินเทอร4เน็ตไร"สายสาธารณะ 
(Public WiFi) เพ่ือบริการชุมชนในท่ีสาธารณะและย�านธุรกิจท่ีเหมาะสม และการให"บริการในด"านความ
ม่ันคงปลอดภัยให"แก�ผู"ใช"บริการ และมีโครงข�ายเชื่อมโยงกับต�างประเทศท่ีมีศักยภาพเพียงพอในการเป0น
ศูนย4กลางการเชื่อมต�อกับประเทศในอาเซียนสู�ประเทศเศรษฐกิจชั้นนําของโลก” 

 
เปAาหมายยุทธศาสตร�ท่ี ๒ 

- โครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเป0นเอกภาพ มีความ
คุ"มค�า และมีความม่ันคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมกับเสรีภาพและความเป0นส�วนตัว 

- โครงข�ายสื่อสารความเร็วสูงมีความครอบคลุมถึงระดับชุมชนและท"องถ่ินโดยท่ัวถึงท่ัว
ประเทศ เพ่ือสร"างโอกาสทางดิจิทัลให"กับทุกภาคส�วน และลดความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลใน
เขตชนบทและพ้ืนท่ีห�างไกล 

- โครงข�ายสื่อสารระหว�างประเทศมีความพร"อมในการเป0นศูนย4กลางการเชื่อมต�อกับประเทศ
ในอาเซียนและสากล 

- โครงข�ายอินเทอร4เน็ตไร"สายสาธารณะ (Public WiFi) มีความพร"อมในการให"บริการในเขต
พ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจอย�างเหมาะสม พอเพียง และครอบคลุมท่ัวประเทศ 

- มีการดําเนินการปรับปรุงและแก"ไขกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง รวมท้ังการกําหนด
นโยบาย เพ่ือให"การพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทัน
ต�อการเปลี่ยนแปลงของปBจจัยพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข"อง และเปuดโอกาสให"เอกชนและวิสาหกิจ
ชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนา  
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๒.๑ กลยุทธ% 
(๑) วางแผนการติดต้ังโครงสร"างพ้ืนฐานโครงข�ายความเร็วสูง ให"สามารถรองรับและ

อํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตามความต"องการของ
ชุมชนและท"องถ่ิน พร"อมท้ังผลักดันให"เกิดการลงทุนในโครงข�ายเชื่อมโยงกับ
ต�างประเทศ (International backbone) เพ่ือมุ�งสู�การเป0นศูนย4กลางการเชื่อมต�อใน
อาเซียน 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารของประเทศให"มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อย�างต�อเนื่องและทันต�อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือให"สามารถรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม� 
รวมท้ังการหลอมรวมกันของเทคโนโลยีโทรคมนาคม การกระจายเสียง และโทรทัศน4  
เพ่ือการให"บริการ Broadband Content  

(๓) ปรับปรุงและแก"ไขกฎระเบียบและกฎหมายท่ีมีความยุ�งยากซับซ"อนและล"าสมัยเพ่ือ
อํานวยความสะดวกให"กับประชาชนในการเข"าถึงข"อมูลอย�างปลอดภัยและ
สร"างสรรค4 และเอกชนในการดําเนินธุรกิจด"านโครงสร"างพ้ืนฐาน ICT และเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับภูมิภาค 

(๔) เสริมสร"างศักยภาพในการจัดการกับภัยคุกคามจากการโจมตีโครงสร"างพ้ืนฐานด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโครงสร"างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องและ
สําคัญต�อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน รวมไปถึงทรัพยากรท่ี
สําคัญของประเทศ 

 
๒.๒  มาตรการ 

(๑) ศึกษาความต"องการการใช"งานอินเทอร4เน็ตของแต�ละพ้ืนท่ีท่ัวประเทศท้ังท่ีเป0นพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ สถานท่ีราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล ชุมชนและท"องถ่ิน เพ่ือ
วิเคราะห4หาแนวทางในการจัดสรรแบนด4วิธ (Bandwidth) ในแต�ละพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให"สามารถวางแผนการลงทุนได"อย�างมีประสิทธิภาพและคุ"มค�า 

(๒) บูรณาการหน�วยงาน และองค4กรท่ีมีหน"าท่ีรับผิดชอบดูแลโครงสร"างพ้ืนฐานเครือข�าย
หลัก (Backbone Network)  ให"มีความเป0นเอกภาพในรูปแบบของการบริการให"
ประชาชนเข"าถึงโครงข�ายระยะสุดท"าย (Last-mile Service) อย�างท่ัวถึงเท�าเทียม 
และเป0นธรรม 

(๓) ส�งเสริมการลงทุนในโครงข�ายหลักระหว�างประเทศ (International Backbone 
Network) เพ่ือเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ"านโดยเฉพาะประเทศกัมพูชา พม�า และ 
ลาว เพ่ือให"มีช�องทางท่ีหลากหลายในการเชื่อมต�อกับต�างประเทศ  

(๔) ส�งเสริมและสร"างกลไกให"เกิดการประสานงานกับหน�วยงานในต�างประเทศและผู"
ให"บริการอินเทอร4เน็ต (ISP) ในประเทศ ในการเข"าถึงและการได"มาซ่ึงข"อมูลการ
โจมตีทาง Cyber เพ่ือการระงับ ยับยั้ง ระวัง และป*องกัน จากการโจมตีดังกล�าว 
และเพ่ือความม่ันคงของประเทศ 
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(๕) จัดต้ังหน�วยงานกลางด"านข"อมูลความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร4 (Cyber Security 
Intelligence Agency) ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย เพ่ือป*องกันและรับมือกับภัยทาง 
Cyber ได"อย�างมีประสิทธิภาพพร"อมท้ังผลักดันให"มีหน�วยงานวิจัยเพ่ือพัฒนาด"าน
ความม่ันคงปลอดภัยทาง Cyber และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"อง 

(๖) ส�งเสริมให"สมาคมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข"องกับโครงสร"างพ้ืนฐานสําคัญท่ีมีผลกระทบ
ต�อประชาชนร�วมกันกําหนดมาตรฐานด"านความปลอดภัยทางไซเบอร4เพ่ือให"ผู"บริการ
ของอุตสาหกรรมนั้นๆมีแนวทางในการนําไปปฏิบัติ 

(๗) จัดให"มีโครงข�าย ICT สํารองท่ีพร"อมรับสถานการณ4ฉุกเฉินอันเกิดจากภัยพิบัติ และ
ภัยคุกคามจากการโจมตีโครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และโครงสร"างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"องและสําคัญต�อการดําเนินชีวิตของประชาชน 
รวมไปถึงทรัพยากรท่ีสําคัญของประเทศ 

(๘) สร"างความเข"าใจและตระหนักให"กับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือส�งเสริมการนํา
มาตรฐานระดับสากลเข"ามาใช"ในการพัฒนาโครงสร"างพ้ินฐานด"าน ICT ของประเทศ 
รวมท้ัง การนํามาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยด"าน ICT ท่ีเหมาะสมมาใช" 

(๙) จัดให"มีโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีจําเป0นและเหมาะสมสําหรับชุมชนและท"องถ่ินห�างไกลใน
รูปแบบการจัดให"มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 
(Universal Access Obligation : USO) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของสังคมดิจิทัล 
(Digital Divide) 

(๑๐) พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และข"อบังคับท่ีมีอยู�ในปBจจุบัน เพ่ือให"
สอดคล"องกับบริบทและความก"าวหน"าทางเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือการ
เปuดเสรีด"านกิจการโทรคมนาคม 

(๑๑) สร"างความรู"ความเข"าใจให"กับประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบ และ
ข"อบังคับท่ีเก่ียวข"องกับการมีและการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๑๒) กําหนดนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถ่ีเพ่ือการสื่อสารในช�องทางการกระจายเสียง
และโทรทัศน4 (Broadcasting) ให"ท่ัวถึงเท�าเทียมและเป0นธรรม ลงไปถึงในระดับ
ชุมชนและท"องถ่ิน พร"อมด"วยให"มีการแข�งขันอย�างเสรีและเป0นธรรม ตลอดจน 
กําหนดให"การเปลี่ยนผ�านสู�ระบบดิจิทัลส�งผลกระทบต�อผู"รับบริการให"น"อยท่ีสุด 

(๑๓) ให"มีการบูรณาการโครงสร"างพ้ืนฐานด"านสารสนเทศภูมิศาสตร4 (GIS) ซ่ึงรวมถึงแผนท่ี
ฐานและสารสนเทศท่ีเก่ียวข"องและให"มีการใช"งานร�วมกัน รวมท้ังการประยุกต4ใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมและคุ"มค�า ท้ังนี้ รวมถึงหน�วยงานท่ีมีภารกิจด"านพล
เรือนท่ีไม�เก่ียวข"องกับด"านความม่ันคง ท้ังนี้ ให"อยู�ภายใต"กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร4 
และแผนท่ีเก่ียวข"องในด"านสารสนเทศภูมิศาสตร4 

(๑๔) ให"มีการดําเนินการและการปรับปรุงแก"ไข ในเรื่องท่ีเก่ียวข"องกับโครงสร"างพ้ืนฐาน
ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในเรื่องประสิทธิภาพ 
คุณภาพ และมาตรฐานสากล เช�น การปรับเข"าสู�ระบบ IPv6 และการเปลี่ยนผ�านสู�
ระบบการกระจายเสียงและโทรทัศน4เป0นระบบดิจิทัล เป0นต"น ท้ังนี้ ให"คํานึงถึงความ
จําเป0น ความคุ"มค�า และอยู�ภายใต"กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร4 และแผนท่ีเก่ียวข"อง
กับบริบทของการดําเนินการและการปรับปรุงแก"ไขดังกล�าว 
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(๑๕) ศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบตามมาตรฐานสากลในการสร"างความเป0น
เอกภาพเพ่ือการพัฒนาโครงข�ายสื่อสารของประเทศและด"านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข"อง 

 
๒.๓  แผนการหลัก/โครงการเร�งด�วน 

(๑) การพัฒนาโครงข�ายหลักระหว�างประเทศ เพ่ือสร"างแนวทางในการเป0นศูนย4กลางด"าน 
logistics ของภูมิภาค ASEAN และ ASEAN บวกพันธมิตร 

(๒) การขยายจุดให"บริการและปรับปรุงคุณภาพ Free WiFi ในท่ีสาธารณะโดยไม�คิด
ค�าบริการ ในพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาสังคมและการท�องเท่ียว  

(๓) การพัฒนาแนวทางป*องกันโครงสร"างพ้ืนฐานด"าน ICT และด"านอ่ืน ๆท่ีมีความเสี่ยงสูง
ต�อการถูกโจมตีทางอินเทอร4เน็ตและมีความสําคัญต�อการดําเนินชีวิตของประชาชน  

(๔) การจัดทําชุดเครื่องมือมาตรฐานความม่ันคงปลอดภัยข้ันพ้ืนฐาน (Standard 
Security Toolkit) สําหรับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย�อมให"สามารถนําไปใช"ในการตรวจสอบและเสริมสร"างความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน�วยงาน 

(๕) การยกระดับเครือข�ายสื่อสารภาครัฐ (Smart GIN) 
 
๒.๔  ตัวช้ีวัด 

(๑) ความครอบคลุมและความคุ"มค�าของบริการพ้ืนฐานด"าน ICT เพ่ิมข้ึน  
• ความครอบคลุมของบริการโทรศัพท4เคลื่อนท่ีแบบ 3G ไม�น"อยกว�าร"อยละ ๙๕                   

ของจํานวนหมู�บ"าน  
• ความครอบคลุมด"านบริการอินเตอร4เน็ตความเร็วสูงไม�น"อยกว�าร"อยละ ๘๐                   

ของจํานวนหมู�บ"าน 
(๒) ความสามารถในการเข"าถึงบริการด"าน ICT ของประชาชนและเอกชนเพ่ิมสูงข้ึน เช�น  

• ค�าบริการด"าน ICT ของประชาชนโดยเฉลี่ยน"อยกว�าร"อยละ ๕ ของรายได" 
• ความสําเร็จของการดําเนินการใช"เสาส�งสัญญาณโทรศัพท4มือถือร�วมกัน  

(๓) โครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร"างพ้ืนฐาน บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส4มีความปลอดภัยและและประชาชนได"รับการคุ"มครองหากได"รับความ
เสียหาย เช�น  
• โ ค ร งสร" า ง พ้ืนฐ าน ท่ีสํ า คัญยิ่ ง ย วดและทรั พยากร ท่ี สํ า คัญ  (Critical 

Infrastructure and Key Resources) มีความสามารถในการฟ��นฟู 
(Resiliency) สู�สภาวะปกติได"อย�างรวดเร็ว เม่ือประสบเหตุภัยคุกคามทาง
อินเตอร4เน็ต 

• มีการปรับปรุงแก"ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข"อบังคับท่ีเก่ียวข"องกับการ
ดําเนินการด"านความม่ันคงปลอดภัยของ ICT และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการเข"าถึง
ข"อมูลของประชาชนได"รับการปรับปรุงให"ทันสมัยอย�างต�อเนื่อง 

• ความสําเร็จของการจัดต้ัง Cyber Security Intelligence Agency 
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ยุทธศาสตร�ท่ี ๓ : ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส�ของภาครัฐโดยการมีส,วนร,วมของชุมชนและท"องถ่ิน                   
ในแนวทางนวัตกรรมบริการ และมีความม่ันคงปลอดภัยท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค (Smart 
Government) 

 
คําอธิบายยุทธศาสตร�ท่ี ๓ 

“บริการอิเล็กทรอนิกส4ของภาครัฐอยู�ภายใต"การดําเนินการของรัฐอย�างฉลาด (Smart 
Government) ท่ีให"บริการแบบเปuด (Open) ไร"ตะเข็บรอยต�อระหว�างหน�วยงาน (Seamless) และอยู�บน
พ้ืนฐานของความเข"าใจ ความต"องการของประชาชน (Anticipated) เน"นประโยชน4ของประชาชนเป0นท่ีต้ัง 
โดยยึดหลักการมีส�วนร�วมและความร�วมมือจากชุมชนและท"องถ่ิน และความโปร�งใสในด"านข"อมูลข�าวสาร
และบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส4 พร"อมด"วยระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ” 

 
เปAาหมายยุทธศาสตร�ท่ี ๓ 

- บริการอิเล็กทรอนิกส4ของภาครัฐ ได"รับการยกระดับเชิงบูรณาการ ในการให"บริการตาม
ความต"องการของชุมชนและท"องถ่ินด"วยความม่ันคงปลอดภัย เปuดโอกาสให"ประชาชนมี
ส�วนร�วมในการพัฒนาในแนวทางนวัตกรรมบริการ และขยายขอบเขตการให"บริการสู�ระดับ
ภูมิภาค 

- หน�วยงานของรัฐเปuดเผยข"อมูลให"แก�ประชาชนและเอกชนในวงกว"าง ภายใต"ขอบเขตของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข"อบังคับท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือประโยชน4ในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพโดยสุจริต และการใช"ประโยชน4จาก ICT และบริการต�างๆ ของรัฐ 

- มีการปรับปรุงและแก"ไขกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง และเชื่อมโยงข"อมูลภายใต"
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส4แห�งชาติ เพ่ือการบูรณาการข"อมูลและ
บริการระหว�างหน�วยงาน โดยให"บริการอิเล็กทรอนิกส4เป0นไปตามหลักเกณฑ4ในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส4ท่ีกําหนดไว"ตามกฎหมาย พร"อมด"วยการยกระดับวุฒิภาวะใน
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส4อย�างเป0นระบบ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐมีการบริหารจัดการด"วยเทคโนโลยี
และวิธีการท่ีเป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อม ส�งเสริมการบูรณาการ เป0นเครื่องมือในการตัดสินใจ
และเผชิญภัยพิบัติ มีความต�อเนื่องในการใช"งาน และสามารถพัฒนาต�อยอดในอนาคต 
ภายใต"ภาวะผู"นําของผู"บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ท่ีมีวิสัยทัศน4 และทักษะใน
การบริหารจัดการด"าน ICT ในแนวทางท่ีก"าวหน"าและยั่งยืน 
 

๓.๑  กลยุทธ% 
(๑) ขยายและยกระดับการบริการอิเล็กทรอนิกส4ไปสู�ระดับชุมชนและท"องถ่ิน โดยเฉพาะ

ในส�วนภูมิภาคและชนบทห�างไกล เพ่ือให"การพัฒนาสังคมดิจิทัลมีความเท�าเทียมและ
ท่ัวถึงท้ังประเทศ (Digital Inclusion) พร"อมกับสนับสนุนให"มีการเพ่ิมช�องทางการมี
ส�วนร�วมจากภาคประชาชนรวมท้ัง การนําข"อเสนอแนะและผลการวิเคราะห4และ
สังเคราะห4จากการมีส�วนร�วมของประชาชนมาผลักดันในเชิงนโยบายท่ีเก่ียวข"องกับ
ด"าน ICT  เพ่ือการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน 
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(๒) เปuดเผยข"อมูลท่ีหน�วยงานของรัฐมีอยู� ท้ังนี้ การเปuดเผยข"อมูลให"อยู�ภายใต"ขอบเขต
ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข"อบังคับท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือให"ประชาชนและเอกชน
สามารถนําข"อมูลดังกล�าวไปใช"ประโยชน4ภายใต"หลักธรรมาภิบาลและความโปร�งใส  

(๓) บูรณาการและใช"ประโยชน4จากข"อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการยกระดับ 
การดําเนินงานตามพันธกิจของหน�วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน4ในการให"บริการและ
การมีส�วนร�วมของประชาชน การเสริมสร"างความเข"มแข็งให"ภาคธุรกิจ รวมไปถึงการ
บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

(๔) ส�งเสริมบทบาทของผู"บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Office: CIO) ท่ีทําหน"าท่ีกํากับดูแลงานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยเฉพาะในทุกระดับของการพัฒนา ในระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับ
จังหวัด เพ่ือเป0นผู"นําในการขับเคลื่อนการพัฒนาด"าน ICT ของประเทศในระดับต�างๆ 
ได"อย�างสัมฤทธิ์ผล 

๓.๒  มาตรการ 
(๑) พัฒนาหรือต�อยอดบริการอิเล็กทรอนิกส4 ท่ีเก่ียวข"องกับการดํารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพของประชาชนภายใต"ความเป0นเอกภาพของระบบทะเบียนหลักของ
ประเทศ ได"แก� ทะเบียนประชาชน ทะเบียนธุรกิจ ทะเบียนอุตสาหกรรมทะเบียน
การศึกษา ทะเบียนสาธารณสุข และทะเบียนแรงงาน โดยมีช�องทางรับฟBงความ
คิดเห็นของประชาชน เพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง แก"ไข และยกเลิกบริการบางส�วน
หรือท้ังหมด เพ่ือให"สอดคล"องกับหลักธรรมาภิบาลในการให"บริการ 

(๒) ยกระดับการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส4 เพ่ือรองรับการให"บริการในระดับภูมิภาค 
เป*าหมายท้ังในระดับอาเซียน เอเปค และกรอบความร�วมมือระดับสากลอ่ืนๆ 

(๓) เพ่ิมช�องทางบริการข"อมูลข�าวสารของทางราชการผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส4ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู"ใช"บริการ ประกอบด"วย เคาน4เตอร4บริการ Kiosk 
อุปกรณ4เคลื่อนท่ี/พกพา (Mobile Device) รวมท้ังสื่อและเครือข�ายสังคม (Social 
Media/Network) ตามความเหมาะสมเพ่ือส�งเสริมการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน และการส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถใน
การประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ท้ังนี้ให"อยู�ภายใต"ขอบเขตของกฎหมายกฎ 
ระเบียบ และข"อบังคับท่ีเก่ียวข"อง 

(๔) ใช"ประโยชน4จากกองทุนวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข"องด"าน ICT เช�น กองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน4 และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือขยายและ
ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส4ไปสู�ระดับชุมชนและท"องถ่ิน  

(๕) ปรับปรุง/จัดต้ังศูนย4ปฏิบัติการเชิงบูรณาการ เพ่ือการตัดสินใจและการรับมือในเรื่องท่ี
สําคัญและในภาวะวิกฤติท่ีเก่ียวข"องกับในด"านเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ความ
สงบเรียบร"อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย4สินของประชาชน 

(๖) ให"หน�วยงานของรัฐจัดทําแผนการปฏิบัติงานต�อเนื่อง (Business Continuity Plan: 
BCP) เพ่ือรับมือกับภัยต�างๆ ท้ังในสถานการณ4ปกติและสถานการณ4วิกฤต เช�น ภัย
สาธารณะ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และเหตุเภทภัยอ่ืน ๆ เป0นต"น เพ่ือให"ภารกิจและ
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บริการของหน�วยงานสามารถดําเนินต�อไปได"ตามความจําเป0นและเกิดประโยชน4
สําหรับประชาชน 

(๗) ให"หน�วยงานของรัฐดําเนินการด"านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร4 (Cyber 
Security) เพ่ือให"มีความพร"อมในเรื่องการสร"างความตระหนัก การดําเนินการตาม
รูปแบบ วิธีการ แนวปฏิบัติท่ีดี และมาตรฐานตามความจําเป0นของหน�วยงาน พร"อม
ด"วยการเตรียมความพร"อมในการเผชิญและรับมือต�อเหตุการณ4เม่ือเกิดภัยทางไซ
เบอร4ตามท่ีได"มีการวิเคราะห4และคาดการณ4ไว"ล�วงหน"า ท้ังนี้ ให"อยู�ภายใต"กรอบ
นโยบาย ยุทธศาสตร4 และแผนในด"าน Cyber Security ของประเทศ 

(๘) ส�งเสริมหน�วยงานของรัฐในการให"บริการอิเล็กทรอนิกส4ตามหลักเกณฑ4ในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส4 ท่ีกําหนดไว"ในพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ4และ
วิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส4ภาครัฐ แห�งพระราชบัญญัติว�าด"วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส4 พ.ศ.๒๕๔๔ อย�างเคร�งครัด เพ่ือสร"างความม่ันใจให"แก�
ผู"ใช"บริการ ท้ังนี้ ให"อยู�ภายใต"กรอบนโยบาย ยุทธศาสตร4 และแผนท่ีเก่ียวข"องในด"าน
การประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส4ภาครัฐ  

(๙) กําหนดนโยบายการใช"ประโยชน4จากช�องทางเครือข�ายสังคม (Social Network) และ 
สื่อสังคม (Social Media) ตามความเหมาะสมในแต�ละหน�วยงานของรัฐ ท้ังใน
แนวทางของบริการท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม� และเพ่ือทดแทนช�องทางบริการในรูป
แบบเดิมท่ีล"าสมัยและไม�คุ"มค�า 

(๑๐) กําหนดกรอบการพิจารณาให"ความเห็นชอบโครงการหลักด"าน ICT ท่ีมีมูลค�าสูงตาม
ข"อกําหนดของคณะกรรมการ/หน�วยงานท่ีเก่ียวข"อง เก่ียวกับเง่ือนไขท่ีจะต"องมีการ
ออกแบบระบบ ICT ในแนวทางของสถาปBตยกรรมขององค4กร (Enterprise  
Architecture: EA)  

(๑๑) ให"หน�วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข"องกับการบูรณาการข"อมูลและบริการระหว�างกัน
พิจารณาดําเนินการปรับปรุงและแก"ไขกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข"องตามความ
จําเป0น และดําเนินการเชื่อมโยงข"อมูลภายใต"กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส4แห�งชาติ (Thailand e-Government Interoperability 
Framework: TH e-GIF) หรือ แนวทาง มาตรฐานและเทคโนโลยีข้ันสูงอ่ืน ท่ี
เหมาะสมและสอดคล"อง หรือสามารถปรับให"สอดคล"องกับ TH e-GIF ท้ังนี้ เพ่ือให"
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส4 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน4
สําหรับประชาชน 

(๑๒) ส�งเสริมให"หน�วยงานของรัฐใช"ผลิตภัณฑ4 ICT ท่ีเป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อมและส�งเสริม
การนําICT มาใช"เพ่ือลดปริมาณก�าซเรือนกระจก เช�น การประชุมผ�านระบบ Video 
Conference และการบริหารจัดการให"ข"าราชการและพนักงานของรัฐสามารถ
ทํางานจากบ"านได" (Telework) การพัฒนาระบบการขนส�งและจราจรอัจฉริยะ 
(Intelligent Transportation System : ITS) เป0นต"น 
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(๑๓) ส�งเสริมให"หน�วยงานของรัฐมีการใช"ประโยชน4จากเทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีช�วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเข"าถึงข"อมูล รวมไปถึงการส�งเสริมให"แปลงข"อมูลท่ี
ไม�ได"จัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส4ให"อยู�ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส4ท่ีสามารถนําไป
ประมวลผลต�อได" 

(๑๔) ส�งเสริมให"หน�วยงานของรัฐใช"ประโยชน4จากเทคโนโลยีข"อมูลขนาดใหญ� (Big Data) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวิเคราะห4และสังเคราะห4ข"อมูลในการ
นําไปสู�การตัดสินใจท่ีสําคัญตามสภาวการณ4อันเป0นภารกิจหลักของหน�วยงานของรัฐ
ท่ีมีการจัดเก็บหรือมีความจําเป0นต"องใช"ข"อมูลเป0นจํานวนมากและมีอัตราการเพ่ิมข้ึน
ของข"อมูล ท้ัง เชิ งปริมาณ (Volume) ความรวดเร็ ว  (Velocity) และความ
หลากหลาย (Variety)  

(๑๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับผู"บริหารของหน�วยงานของรัฐได"แก� ผู"บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ทุกระดับ รวมท้ัง ผู"บริหารสูงสุด (CEO) และ
ผู"บริหารระดับสูงด"านอ่ืนๆ ของหน�วยงาน เพ่ือให"การกําหนดยุทธศาสตร4การพัฒนา
ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและยุทธศาสตร4การพัฒนาองค4กรมีความ
สอดคล"องในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ท้ังนี้ รวมถึงการพัฒนาเส"นทางสาย
อาชีพของบุคลากรด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน�วยงานของรัฐ  

(๑๖) จัดต้ังและพัฒนาความเข"มแข็งของสภา CIO ภาครัฐ  (Government CIO Council)  
(๑๗) ศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบ Maturity Model ในการพัฒนาท่ีเก่ียวข"องกับ 

ICT ในด"านต�างๆและกรอบ EA ท่ีเหมาะสมในการพิจารณาให"ความเห็นชอบ
โครงการหลักด"าน ICT ท่ีมีมูลค�าสูง 
 

๓.๓  แผนงานหลัก/โครงการหลัก/โครงการนําร�อง 
(๑) การประเมินระดับวุฒิภาวะ (Maturity) ของ e-Service ในด"านต�างๆ ท้ังใน

ระดับประเทศและหน�วยงานระดับกรมของทุกกระทรวง เช�น e-Government, GIS, 
Cyber Security และ ICT กับสิ่งแวดล"อม เป0นต"น  

(๒) การจัดต้ังหรือปรับปรุงเว็บไซต4กลางของภาครัฐตามแนวทาง Open Government 
รวมท้ัง จุดบริการ (Kiosk) และ Call Center สําหรับเป0นช�องทางในการเปuดเผยและ
แบ�งปBนข"อมูลข�าวสาร และเปuดโอกาสให"ภาคประชาชนมีส�วนร�วม ในการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ4 และจัดทําระบบข"อมูลข�าวสารแห�งชาติ รวมท้ัง บริการในลักษณะ 
Mobile App ให"อยู�ในรูปแบบท่ีเหมาะสมพร"อมด"วยเครื่องมือท่ีสามารถนําข"อมูล
และบริการไปใช"ประโยชน4ได" สําหรับเอกชนและประชาชน รวมท้ังหน�วยงานของรัฐ
ด"วย ตลอดจนพิจารณาเข"าร�วมในวงความร�วมมือภายใต"ชื่อ “Open Government 
Partnership” 

(๓)  การปรับปรุง/พัฒนาเว็บท�าในรูปแบบ National e-Government Portal เพ่ือความ
เป0นเอกภาพและอํานวยความสะดวกในการให"บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส4 
รวมท้ัง เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีเก่ียวข"อง 
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(๔) การพัฒนากฎเกณฑ4และระเบียบต�างๆท่ีเก่ียวข"องกับการใช"เทคโนโลยีคลาวด4สําหรับ
หน�วยงานของรัฐเพ่ือการพัฒนาหรือต�อยอดการบริการของหน�วยงานของรัฐในการ
ให"บริการผ�านเทคโนโลยีคลาวด4 

(๕) การบูรณาการแลกเปลี่ยนข"อมูลเพ่ือพัฒนาระบบการขนส�งและจราจรอัจฉริยะ 
(Intelligent Transportation System : ITS) 

(๖) การพัฒนาผู"บริหารระดับสูงด"าน ICT ซ่ึงรวมถึง CEO และ CIO ให"มีแนวคิดเชิง
นวัตกรรมโดยการประยุกต4ใช" ICT เป0นเครื่องมือในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส4
ในระดับมาตรฐานสากล 

(๗) ปรับปรุงเกณฑ4ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4ให" มี
ข"อกําหนดท่ีส�งเสริมการใช"ผลิตภัณฑ4 ICT ท่ีเป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อม 

(๘) การยกระดับระบบศูนย4ปฏิบัติการและเตือนภัยแห�งชาติแบบบูรณาการ 
(๙) การประเมินตัวชี้วัดการพัฒนา e-Government ในภาพรวมของประเทศไทย ตามท่ี

กําหนดในกรอบนโยบาย ICT2020 ประเมินความพร"อมด"านอิเล็กทรอนิกส4 (e-
Readiness) โดยอิงกับรูปแบบการประเมินระดับวุฒิภาวะ (Maturity Model) ใน
การพัฒนาท่ีเก่ียวข"องกับICT ในด"านต�างๆ ของหน�วยงานและของประเทศ ท้ังในด"าน 
e-Government, GIS, Cyber Security และ ICT กับสิ่งแวดล"อม 

(๑๐) การจัดต้ังหน�วยงาน หรือ สถาบัน หรือ เขตพ้ืนท่ีเฉพาะ ท่ีมีหน"าท่ีดูแลรับผิดชอบใน
การผลิต การพัฒนา การยกระดับ และการบริหารจัดการระบบ ICT ท่ีเก่ียวข"องกับ
การพัฒนาด"าน ICT ซ่ึงรวมถึงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส4ของประเทศ เพ่ือมุ�งสู�สังคม
อุดมปBญญา (Smart Thailand) และขยายไปสู�ภูมิภาค ภายใต"กรอบความร�วมมือ
ระหว�างรัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) 
 

๓.๔  ตัวช้ีวัดการพัฒนาในภาพรวม 
(๑) ความร�วมมือในการบูรณาการข"อมูลระหว�างภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน เช�น  

• ระดับการพัฒนา (Maturity Level) ของการบริการภาครัฐ e-Government 
Service สูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง 

• ความสําเร็จในการจัดต้ังสภา CIO ภาครัฐ  (Government CIO Council)  
(๒) ระดับการเปuดเผยและการตรวจสอบได"ของภาครัฐเพ่ิมสูงข้ึน เช�น  

• มีเว็บไซต4กลางเพ่ือเปuดเผยและแบ�งปBนข"อมูลเพ่ือใช"ในการบริการด"านต�างๆ 
เช�น การศึกษา การเกษตร การท�องเท่ียว สาธารณสุข ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม  

• มีเว็บไซต4ของภาครัฐท่ีมีการเปuดเผยข"อมูลประสิทธิภาพของการดําเนินงานของ
รัฐบาลครบทุกกระทรวง  

• หน�วยงานภาครัฐในระดับกรมทุกหน�วยงานมีการกําหนดนโยบายการใช"
ประโยชน4จาก Social Media และ Social Network ในการให"บริการ
ประชาชน 
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(๓) ความสามารถในการให"บริการของภาครัฐต�อประชาชนสูงข้ึน เช�น  
• หน�วยงานภาครัฐในระดับกรมข้ึนไปมีผู"บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

(CIO) ท่ีมีความรู"ความเข"าใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช"เป0นอย�างดี 
• มีบริการ e-Service จากภาครัฐใหม�ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต�อการดํารงชีวิตของ

ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 
• มีบริการผ�านจากภาครัฐผ�าน App บนอุปกรณ4พกพาเพ่ิมมากข้ึน  
• จํานวนผู"ใช"งานบริการอิเล็กทรอนิกส4จากภาครัฐเพ่ิมข้ึนร"อยละ ๑๐ ต�อป:  

 
ยุทธศาสตร%ท่ี ๔ : ส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ให
เติบโตสดใส มีขีด

ความสามารถและศักยภาพในการแข�งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรม ICT เชิงสร
างสรรค% และการใช
 ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย�อม (Vibrant Business) 

 
คําอธิบายยุทธศาสตร%ท่ี ๔ 
“ภาคธุรกิจจะเติบโตสดใส (Vibrant Business) ด"วยพลังจากธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT                           

ในเชิงสร"างสรรค4 (Creative) และเป0นมิตรกับสิ่งแวดล"อม (Green) รวมท้ังประยุกต4ใช" ICT เพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพ (Productive) ด"วยแนวคิดสร"างสรรค4เชิงนวัตกรรมท่ีจะเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการ
แข�งขันในตลาดระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคส�วนของ SME ซ่ึงได"รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ท้ังใน
ด"านข"อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจท่ีทันสมัยและทันการณ4และกิจกรรมการส�งเสริมและพัฒนาท่ีสําคัญ 
การบริการและอํานวยความสะดวก และการบ�มเพาะผู"ประกอบการใหม� รวมท้ัง การจัดหาแหล�งเงินทุนท่ี
เหมาะสม” 

 
เป�าหมายยุทธศาสตร%ท่ี ๔ 

- การผลิตและบริการด"าน ICT มีการยกระดับไปสู�มาตรฐานสากล มุ�งสู�อุตสาหกรรมเชิง
สร"างสรรค4ในแนวทางนวัตกรรม พร"อมอนุรักษ4พลังงานและสิ่งแวดล"อม เพ่ือการเติบโต
อย�างยั่งยืน 

- ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME มีการประยุกต4ใช" ICT ในการลดค�าใช"จ�าย เพ่ิม
ผลิตภาพ และสร"างมูลค�าเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีความพร"อมใน
การแข�งขันในเวทีสากล 

- ผู"ประกอบการใหม�ด"าน ICT ได"รับการอํานวยความสะดวกในการจัดต้ังธุรกิจ การบ�มเพาะ
ให"มีขีดความสามารถรอบด"าน และได"รับการสนับสนุนจากมาตรการท่ีเหมาะสมทาง
การเงินและในรูปแบบสิทธิประโยชน4จูงใจอ่ืนๆ ท่ีจําเป0นและเหมาะสมในแนวทางสากล 

- มีการสร"างตําแหน�งงานใหม�ท่ีเก่ียวข"องกับ ICT เพ่ิมข้ึนอย�างต�อเนื่อง 
๔.๑  กลยุทธ% 

(๑) ส�งเสริมและสนับสนุนให"ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นํา ICT มาประยุกต4ใช"ในการ
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข�งขันเพ่ือการเติบโต
อย�างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและภาคการบริการ  
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(๒) สนับสนุนผู"ประกอบการด"าน ICT ให"มีความรู"ความเข"าใจเรื่องท่ีจําเป0นต�อการดําเนิน
ธุรกิจ เช�น การวิจัยตลาด (Marketing Research) ใช"ภาษาไทย การออกแบบ การ
ให"บริการ และการบริหารจัดการ เป0นต"น 

(๓) กระตุ"นให"ภาคธุรกิจและภาคประชาชนเชื่อม่ันในการใช"ผลิตภัณฑ4 ICT ท่ีผลิต
ภายในประเทศ รวมไปถึงการทําธุรกรรมออนไลน4เพ่ือเพ่ิมอุปสงค4 (Demand) ให"มาก
ข้ึน 

(๔) สร"างกลไกสนับสนุนด"านสิทธิประโยชน4และการเงิน เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
และโครงการ ICT ท่ีเป0นเป*าหมาย 

๔.๒  มาตรการ 
(๑) สํารวจและจัดเก็บข"อมูลท่ีเก่ียวข"องและจําเป0นเพ่ือเป0นฐาน (Baseline) ในการกําหนด

ทิศทางการใช" ICT อย�างมีประโยชน4และคุ"มค�าในทางธุรกิจโดยบูรณาการความร�วมมือ
ระหว�างหน�วยงานของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน�วยงานท่ีเก่ียวข"องกับภาคเกษตร 
ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร"างสรรค4 

(๒) จัดหาแหล�งเงินทุนจากสถาบันการเงินท่ีมีต"นทุนทางการเงินตํ่าท่ีแข�งขันได" เพ่ือ
สนับสนุนการลงทุนด"าน ICT เพ่ือปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมพร"อมด"วยมาตรการด"านสิทธิประโยชน4จากการส�งเสริมการลงทุน และ
มาตรการด"านภาษีจากการดําเนินการดังกล�าว 

(๓) ส�งเสริมและสนับสนุนให"ผู"ประกอบการสามารถนํา ICT มาใช"ในการพัฒนาผลิตภัณฑ4 
หรือ Business Model เชิงสร"างสรรค4ท่ีสามารถเพ่ิมมูลค�าของผลิตภัณฑ4  พร"อมท้ัง
ส�งเสริม อํานวยความสะดวก และให"สิทธิประโยชน4แก�ผู"ประกอบการ/องค4กรท่ีสามารถ
จดทะเบียนทรัพย4สินทางปBญญาได" 

(๔) ยกระดับผู"ประกอบการไทยโดยจัดให"มีการฝjกอบรมทักษะในการใช" ICT เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู"และทักษะให"กับผู"ประกอบการและแรงงานในภาคธุรกิจให"สามารถใช" ICT เพ่ือ
การทํางานได"อย�างมีประสิทธิภาพและนําไปสู�การขับเคลื่อนธุรกิจและสร"างนวัตกรรม
ด"านสินค"าและบริการ 

(๕) ส�งเสริมและสนับสนุนให"ผู"ประกอบการสามารถนํา ICT มาใช"เพ่ือประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล"อม เพ่ือลดการใช"พลังงาน และส�งเสริมการพัฒนาอย�างยั่งยืน 

(๖) จัดต้ัง Green IT Promotion Council ท่ีมีหน"าท่ีส�งเสริมการนําเทคโนโลยี ICT ท่ีเป0น
มิตรกับสิ่งแวดล"อม รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยี ICT มาใช"เพ่ือนําไปสู�การลดปริมาณ
การปล�อยก�าซเรือนกระจกและลดปBญหาขยะอิเล็กทรอนิกส4 (e-Waste) เพ่ือนําไปสู�การ
เติบโตได"อย�างยั่งยืน 

(๗) สร"างความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส4โดยให"มีศูนย4บริการในลักษณะ  
One-stop Service ในการแก"ปBญหาจากการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส4 

(๘) สร"างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ4 ICT ของไทยให"เป0นไปตาม
มาตรฐานอันเป0นท่ียอมรับในระดับสากล 

(๙) ส�งเสริมให"ผู"บริโภคใช"บริการชําระสินค"าผ�านช�องทางออนไลน4หรือระบบ e-Payment 
พร"อมท้ังสนับสนุนให"ผู"ประกอบการด"าน e-Commerce นําระบบชําระค�าสินค"า
ออนไลน4ท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยมาใช"ให"แพร�หลายมากยิ่งข้ึน 
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(๑๐) สนับสนุนการดําเนินการของธุรกิจร�วมทุน (Venture Capital) ท่ีมีเครือข�ายกับธุรกิจ

ร�วมทุนต�างประเทศและมีประสบการณ4ในการพัฒนาบริษัท ICT รายใหม�ให"สามารถ
พัฒนาเป0นธุรกิจท่ีทํากําไรและเติบโตอย�างยั่งยืน 

(๑๑) กําหนดสิทธิประโยชน4ท่ีจูงใจมากข้ึนในการลงทุนด"านอุตสาหกรรมซอฟต4แวร4 สื่อ
สร"างสรรค4 และภาพยนตร4 Animation ให"กับนักลงทุนไทย และต�างประเทศ รวมท้ัง
สิทธิประโยชน4สําหรับการลงทุนด"าน ICT เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม 

(๑๒) นําผลการศึกษาท่ีเก่ียวข"องด"านการส�งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม ICT ของประเทศไทย 
รวมท้ังผลการศึกษาของธนาคารโลกในเรื่อง Business Process Out-sourcing (BPO) 
ท่ีดําเนินการภายใต"กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช"ประโยชน4ใน
การกําหนด Roadmap พร"อมเป*าหมายท่ีชัดเจน  

(๑๓) ศึกษาแนวทางในการกําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจ/
อุตสาหกรรมในระยะปานกลาง และระยะยาวของแผนแม�บทฯ ในแนวทาง IT Services 
และ IT-enabled Services ในทิศทางท่ีเพ่ิมขีดความสามารถและเพ่ิมศักยภาพในการ
แข�งขัน โดยกําหนดมาตรการด"านสิทธิประโยชน4 และการสนับสนุนด"านอ่ืน ๆ เพ่ือช�วง
ชิงความเป0นผู"นําในภูมิภาค 

(๑๔) จัดต้ังและพัฒนาความเข"มแข็งของสภา ICT (ICT Council)  
๔.๓  แผนงานหลัก/โครงการนําร�อง/โครงการเร�งด�วน และการให
คําปรึกษา  

(๑) การจัดต้ัง One stop service ในการให"บริการข"อมูล ข�าวสาร รวมท้ังการจดทะเบียน
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดต้ังและประกอบธุรกิจ ICT ในประเทศไทย 
(Facilitation Desk for ICT Business Start-up Program) รวมท้ังการยกระดับระบบ 
National Single Window ( NSW ) แห�งชาติ 

(๒) การจัดต้ังกองทุน ICT เพ่ือการพัฒนา ICT ในภาคธุรกิจ และการส�งเสริมอุตสาหกรรม 
ICT โดยเฉพาะในผู"ประกอบการธุรกิจ SMEs 

(๓) การพัฒนาเว็บไซต4กลาง เพ่ือเพ่ิมช�องทางในการจัดจําหน�ายสินค"า OTOP ออนไลน4 
(๔) การพัฒนาผู"ประกอบการธุรกิจ SMEs ด"าน ICT ในแนวทางนวัตกรรมสร"างสรรค4ใน

รูปแบบ โครงการบ�มเพาะผู"ประกอบการ (Incubation Program) 
(๕) การจัดต้ังเครือข�ายสถาบันการเงินท่ีเป0นแหล�งเงินทุนให"การสนับสนุนผู"ประกอบการท่ีมี

แนวคิดนวัตกรรมเชิงสร"างสรรค4 โดยเฉพาะในผู"ประกอบการธุรกิจ SME วิสาหกิจชุมชน 
และเครือข�ายวิสาหกิจ (Cluster)  

(๖) การจัดพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนข"อมูล ความรู" และประสบการณ4ระหว�างผู"ประกอบการ 
ผู"บริหารหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข"องกับการส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ICT และผู"ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ในรูปแบบของ ICT Business Forum 

(๗) การส�งเสริมให"มีการให"รางวัลผู"ประกอบการ ICT ดีเด�น ท้ังในระดับประเทศ และภูมิภาค 
และสร"างเครือข�ายและความร�วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ4ระหว�างผู"ประกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จ รวมท้ังผู"ได"รับรางวัลดีเด�นจากสถาบันต�างๆ ท้ังในและต�างประเทศ 
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(๘) การให"รางวัลกับองค4กรท่ีมีความเป0นเลิศด"านการให"ความสําคัญกับสิ่งแวดล"อมโดยใช" 
ICT 

(๙) การพัฒนา Centralized Portal ของข"อมูลการท�องเท่ียวในประเทศไทย  
(๑๐) การพัฒนา National Agriculture Platform เพ่ือเป0นศูนย4กลางในการแลกเปลี่ยนและ 

การเข"าถึงข"อมูลท่ีจําเป0นในภาคการเกษตรในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับผู"ใช"งานทุกกลุ�ม 
๔.๔  ตัวช้ีวัดการพัฒนาในภาพรวม 

(๑) ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของภาคธุรกิจโดยรวมสูงข้ึน  
• ปริมาณการลงทุนด"าน ICT ของภาคธุรกิจเพ่ิมข้ึนไม�น"อยกว�าร"อยละ ๑๐ ต�อป: 

(๒) ภาคเอกชนสามารถใช"ประโยชน4จาก ICT ในการสร"างสรรค4การดําเนินธุรกิจและ
ให"บริการใหม�ๆเพ่ิมมากข้ึน  
• จํานวนกิจการริเริ่มใหม� (Startup) ด"าน ICT มีจํานวนไม�น"อยกว�า ๑๐๐ บริษัท

ต�อป:  
• จํานวนตําแหน�งงานท่ีเก่ียวข"องกับ ICT มีจํานวนเพ่ิมข้ึนร"อยละ ๑๐ ต�อป: 
• ความสําเร็จในการจัดต้ังสภา ICT (ICT Council) 

(๓) ระดับการใช"ประโยชน4จาก ICT ในการสร"างความยั่งยืนให"ธุรกิจและสิ่งแวดล"อม 
• ข"อกําหนดหรือการดําเนินการนําร�องสามารถลดการใช"พลังงานได"อย�างเป0น

รูปธรรม 
• ความสําเร็จในการจัดต้ัง Green IT Promotion Council  
• ปริมาณการทําธุรกรรมผ�านช�องทางอิเล็กทรอนิกส4คิดเป0นร"อยละ ๑๐ ของ 

GDP 
 
� แผนแม�บทไอซีทีของอาเซียน 2015 (ASEAN ICTMasterplan 2015) 
 
วิสัยทัศน% (Vision) 

 ไอซีทีจะเป0นตัวขับเคลื่อนสําคัญเพ่ือให"เกิดการรวมตัวท้ังด"านสังคมและเศรษฐกิจในอาเซียน ไอซี
ทีจะช�วยการปฏิรูปอาเซียนให"เป0นตลาดเดียวด"วยวิธีพัฒนาด"านโครงสร"างพ้ืนฐานไอซีทียุคใหม� และพัฒนา
ทุนมนุษย4ท่ีมีฝ:มือ ส�งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับงานสร"างสรรค4และนวัตกรรม จัดให"มีนโยบายส�งเสริม 
และสร"างสภาพแวดล"อมท่ีมีกฎระเบียบด"วยมารการดังกล�าว อาเซียนจะเสริมสร"างพลังให"แก�ชุมชน และ
ผลักดันให"อาเซียนมีสถานภาพเป0นศูนย4กลางไอซีทีท่ีครอบคลุมได"อย�างท่ัวถึงและคึกคัก ส�งผลให"อาเซียน
เป0นภูมิภาคท่ีเหมาะกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร% (Strategic) 
 ยุทธศาสตร4ท่ี 1  Economic Transformation 

การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร4ท่ี 2  People Empowerment and Engagement 
                               การเสริมสร"างพลังให"แก�ประชาชนและให"ประชาชนมีส�วนร�วม 
 ยุทธศาสตร4ท่ี 3  Innovation 
                               การสร"างนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร4ท่ี 4  Infrastructure Development 
                               การพัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร4ท่ี 5  Human Capital Development 
                               การพัฒนาทุนมนุษย4 
 ยุทธศาสตร4ท่ี 6  Bridging the Digital Divide 
                               การลดความเหลื่อมล้ําในการเข"าถึงเทคโนโลยี 
 

� นโยบายของรัฐบาลด
าน ICT 

นโยบายสําคัญของรัฐบาลด
านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส%  

เพ่ือมุ�งสู�สมาร%ทไทยแลนด% 

SMART THAILAND in ACTION 
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การยกระดับมาตรฐานประเทศด
วย 
“ยุทธศาสตร%ประเทศ (Country Strategy)” 

 
 

 
Smart Government 

•Smart Card 
•Smart City 
•e-Service for e-Gov 
•Smart Citizen Info 
 

•Smart Thailand , Cockpit 
•Smart Alliances, Smart work 
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• ส�งเสริมการให"เกิดบริการผ�านโครงข�ายของรัฐ และผลักดันบริการอิเล็กทรอนิกส4ต�างๆ ของภาครัฐ ท่ีเป0น
ประโยชน4ต�อประชาชนอย�างท่ัวถึง และลดความเหลื่อมลํ้าในการเข"าถึงบริการและโครงข�ายอินเทอร4เน็ต
ความเร็วสูงของประชาชนในเขตเมืองและชนบท 
• การส�งเสริมให"มีบริการของภาครัฐท่ีเป0นบริการพ้ืนฐานหลัก และก�อให"เกิดประโยชน4 ในวงกว"างแก�
ประชาชนคนไทย ในด"านต�างๆ 

1. Smart - Education 
2. Smart - Health 
3. Smart – Government 
4. Smart – Agriculture 

 
Smart Business 

• SMART BUSINESS เป0นการกําหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือกระตุ"นประชาชนให"นํา ICT มาใช"
ทําธุรกิจ  

• จัดทําระบบทะเบียนกลางทางธุรกิจ (National e-Business Registry) โดยใช"มาตรฐาน 
UN/CEFACT ในการแลกเปลี่ยนข"อมูลระหว�างองค4กร และส�งเสริมให"ใช"มาตรฐานเป0นพ้ืนฐานร�วมใน
หน�วยงานธุรกิจต�างๆ เพ่ือการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส4ระหว�างกัน 

• ดําเนินการป*องกันภัยคุกคามด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
• ผลักดันการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส4ด"วยการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข"องเพ่ือสร"างความ

เชื่อม่ันและรองรับการทําการค"าระหว�างประเทศ 
 
Smart Networks 

โครงข�ายอินเทอร4เน็ตความเร็วสูง โดยมีเป*าหมายในการขยาย ให"ครอบคลุมประชากรร"อยละ 
80 ภายในป: พ.ศ.2558 และร"อยละ 95 ภายในป: พ.ศ.2563 

– ระยะท่ี 1 ป: พ.ศ. 2555 - 2558 เป0นการปรับเปลี่ยน อุปกรณ4เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ
ของ โครงข�ายท่ีมีอยู�เดิมให"มีความพร"อมในการรองรับการใช"งานอินเทอร4เน็ตความเร็วสูง โดยไม�ต"อง
ลงทุนลากสายเคเบิลใยแก"วนําแสงเพ่ิมเติม  

– ระยะท่ี 2 ป: พ.ศ. 2559 - 2563 จะเป0นการลงทุนลากสายเคเบิลใยแก"วนําแสงเพ่ิมเติมไป
ยังตําบลท่ียังไม�มีโครงข�ายฯ เพ่ือให"ครอบคลุมประชากรร"อยละ 95 
 
Smart People 

• ผลักการพัฒนาบุคลากรด"านไอซีทีของประเทศ ให"สามารถรู"และ ใช"งาน ICT ได"อย�างมีประโยชน4 
เพ่ิมการเข"าถึงการรับรู"ของประชาชนในความรู"ด"าน ICT (ICT literacy) 

• ผลักดันให"ประเทศมีมาตรฐานวิชาชีพด"าน ICT  
• การบูรณาการความรู"ด"าน ICT ของประเทศ ในการจัดต้ังสถาบันการฝjกอบรมด"าน ICT 

(National ICT Academy) 
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SMART THAILAND IN ACTION 
 

 
 
1.  Smart Network 
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2.  Smart Cloud 

 
 
3.  Data Center Consolidate (77 Province IDC ) 
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4.  Cyber  Security 
 

 
 
5.  Th e-GIF 
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6.   e-Service for e-Gov 
 

 
 
7.   ICT Academy  
 

• มาตรฐานวิชาชีพด"านไอซีที  
• สถาบันการฝjกอบรมด"านไอซีทีแห�งชาติ (National ICT Academy) 
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ภาพรวมนโยบาย ICT ของกระทรวงการคลัง 
 

ในปBจจุบันทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลังมีระบบ ICT ใช"ปฏิบัติงานตามหน"าท่ีรับผิดชอบของ
แต�ละกรม และเชื่อมโยงข"อมูลเข"าสู�ศูนย4 ICT กระทรวงการคลัง ซ่ึงทําหน"าท่ีเป0นศูนย4กลางการสื่อสาร
ข"อมูล  ศูนย4กลางการแลกเปลี่ยนข"อมูล (Data Exchange)  เป0นศูนย4ข"อมูลด"านเศรษฐกิจการคลังเป0น
ศูนย4บริการข"อมูลข�าวสารท้ังภายในองค4กร (Intranet) และบริการข"อมูลสู�สาธารณะ (Internet) เป0นศูนย4
ฝjกอบรม  ICT  ของกระทรวงการคลัง(MOF ICT Training  Center) รวมท้ังเป0นศูนย4กลางการกําหนด
นโยบาย กํากับ ดูแล การบริหารจัดการงานด"าน  ICT ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลังโดยมี
นโยบาย ดังนี้ 

1. ส�งเสริมและสนับสนุนให"ทุกกรมใช"ระบบ ICT เพ่ือขับเคลื่อนองค4กรในทุกระบบงานท้ัง
ระบบงานต�าง ๆ  ตามหน"าท่ีงานของแต�ละกรม  ระบบสํานักงาน และระบบบริการข"อมูล  
เพ่ือการบริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน 

2. สร"างโครงสร"างพ้ืนฐาน  (Infrastructure)  สร"างระบบเครือข�ายสื่อสารข"อมูลกลาง (Central 
Network) ความเร็วสูง ครอบคลุมส�วนกลางและส�วนภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือบริการรับ -ส�ง  
ระบบข"อมูล  ระบบโทรศัพท4  ระบบประชุมทางไกลเชื่อมโยงปฏิบัติงานร�วมกันกับทุกกรมใน
สังกัดกระทรวงการคลัง 

3. มีศูนย4ข"อมูลด"านเศรษฐกิจการคลังท่ีสมบูรณ4  ท่ีศูนย4 ICT กระทรวงการคลัง มีกาแลกเปลี่ยน
ข"อมูล   การใช"ข"อมูลร�วมกัน (Data Exchange)   กับทุกกรมในสังกัดและหน�วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข"อง จัดทําฐานข"อมูล 3  กรมภาษี   ฐานข"อมูลระบบ  GFMIS   ฐานข"อมูลทรัพย4สิน  
ฐานข"อมูลระบบสํานักงาน รวมท้ัง จัดทําระบบฐานข"อมูลและคลังข"อมูลด"านเศรษฐกิจการคลัง 
(Data Warehouse)  เพ่ือให"ผู"บริหารได"ใช"ข"อมูลเพ่ือการบริหาร   นําระบบ MIS ,  EIS   และ  
GIS  มาใช"ในการบริหาร   เพ่ือสร"างความม่ันคงและยั่งยืนด"านเศรษฐกิจการคลัง ต�อไป 

4. มีระบบ Intranet ของกระทรวงการคลังท่ีสมบูรณ4   เพ่ือบริการข"อมูล  การประสานราชการ 
การบริหารการสั่งการในระบบ On-Line เชื่อมโยงและให"บริการกับทุกกรมในสังกัดท่ัวประเทศ  
รวมท้ังการใช"ระบบ Social  Network เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการท่ีดี  รวมท้ังการปฏิบัติงานในระบบสํานักงานด"วยระบบอิเล็กทรอนิกส4ท่ีสมบูรณ4  

5. ให"บริการข"อมูลเศรษฐกิจการคลังท่ีทันสมัย ทันต�อเหตุการณ4 สู�ประชาชน ท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ผ�าน Web Site ของกระทรวงการคลัง และทุกกรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานต�าง ๆ เพ่ือให"บริการประชาชนด"วยระบบอิเล็กทรอนิกส4
ท่ีสะดวก  รวดเร็ว ในระบบ e-Service การบูรณาการข"อมูล 3 กรมภาษี การพัฒนา 
National Single Window  (NSW) และ One Stop Service ในระบบการจัดเก็บภาษีอากร 
e-Revenue, e-Custom, e-Excise   รวมท้ังการใช"ระบบ ICT เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริหารข"อมูลระบบ GFMIS เพ่ือการเบิกจ�ายงบประมาณของทุกหน�วยงาน
ประมาณ 8,000 หน�วยเบิกจ�ายท่ัวประเทศระบบข"อมูลรัฐวิสาหกิจ  GFMIS – SOE   และ
ระบบข"อมูลหนี้สิน GFMIS – TR    ระบบ  e-Auction   ระบบข"อมูลทรัพย4สินและการ
ประเมินราคา   ระบบบริการข"อมูลเศรษฐกิจ รวมท้ังระบบบริการอิเล็กทรอนิกส4อ่ืนๆ ของทุกกรม 

7. พัฒนาระบบสํานักงาน (Back Office)  ของกระทรวงการคลัง  และทุกกรมให"สามารถใช"
ปฏิบัติงานและบริหารงานได"อย�างมีประสิทธิภาพ 
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8. สร"างศูนย4สํารองข"อมูลกลาง (Disaster Recovery Center : DRC) ของทุกกรมในสังกัด
กระทรวงการคลัง  โดยศูนย4 ICT กระทรวงการคลังเป0นผู"ดําเนินการ  เพ่ือให"ระบบ ICT ของ
ทุกกรมสามารถใช"งาน ได"ตลอดเวลา  เม่ือเกิดปBญหาอุปสรรค หรือภัยอันตรายอันอาจเกิดข้ึน
ได"  ศูนย4สํารองข"อมูลสามารถใช"ปฏิบัติงานแทนได" 

9. พัฒนานัก ICT ของกระทรวงการคลัง ท้ังในระดับ Technician และ User ของกระทรวงการ 
คลัง และทุกกรมให"สามารถใช"ระบบ ICT ได"อย�างมีประสิทธิภาพ  โดยศูนย4  ICT 
กระทรวงการคลัง ทําหน"าท่ีเป0นศูนย4กลางการฝjกอบรม  ICT  ของกระทรวงการคลัง  (MOF 
ICT Training Center)   

10. ให"ศูนย4 ICT กระทรวงการคลัง เป0นศูนย4กลางการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การ
พัฒนาระบบ ICT ของกระทรวงการคลังและทุกกรมในสังกัดให"มีมาตรฐาน  ท้ังระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร4  ระบบสื่อสารข"อมูล ระบบงาน  และระบบข"อมูล เพ่ือให"เชื่อมโยงกัน สามารถใช"
งานร�วมกัน เป0นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังให"บริการและสนับสนุนระบบ  ICT ให"กับทุกกรมใน
สังกัด เพ่ือพัฒนาระบบ  ICT  ของกระทรวงการคลังในภาพรวมได"อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

การใช
ระบบ ICT เพ่ืออํานวยความสะดวกและบริการประชาชน รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  และการบริหารงานของกระทรวงการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงจําเป�นในการพัฒนาระบบ ICT กระทรวงการคลัง 
• โครงสร"างพ้ืนฐานท่ีดี ม่ันคงปลอดภัย (Infrastructure) 
• ระบบสื่อสารข"อมูลท่ีดี (Data Networking) 
• มีระบบคอมพิวเตอร4และอุปกรณ4ท่ีดี (Computerize) 
• ระบบงานท่ีเหมาะสมท่ีคลอบคลุมการปฏิบัติงาน 
• นัก ICT ท่ีมีคุณภาพและเป0นมืออาชีพ 

 
แผนงานท่ี1.1 โดยมีคณะกรรมการคอมพิวเตอร4ของกระทรวงการคลัง  และศูนย4เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง    เป0นศูนย4กลางนโยบาย ICT และสนับสนุน
ส�งเสริมการพัฒนา การใช"ระบบ  ICT ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงการคลัง ควบคุม ติดตาม 
ประสานงาน และให"คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือให"การบริหารจัดการเป0นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  เป0นการ
เพ่ิมศักยภาพในการบริการประชาชนท่ีดี  สะดวก รวดเร็ว  การเชื่อมโยงและการใช"ข"อมูลร�วมกัน
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ระหว�างหน�วยงานต�างๆ   กับท้ังเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน   และการบริหารงานของ
กระทรวงการคลัง และทุกกรมในสังกัดให"มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ครอบคลุมท้ังในส�วนกลางและส�วน
ภูมิภาคทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ตามนโยบาย  e-Government  ของรัฐบาล   โดยมีเป*าหมายท่ีจะทํา
ให"กระทรวงการคลังเป0น Modern Ministry ต�อไป 

 

  ยุทธศาสตร%ด
านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2557 – 
2561 

(MOF ICT Master Plan 2014-2018) 
 

วิสัยทัศน% 
 

 เป0นองค4กรท่ีสร"างนวัตกรรม ICT ด"านการบริการ บริหารสังคม และสิ่งแวดล"อม เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร% 1 : พัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานด
านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 พัฒนาเชื่อมโยงและบริหารจัดการโครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให"
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและรองรับการใช"งานอย�างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา และมีโครงข�ายท่ีมีความ
ม่ันคงปลอดภัย  เพ่ือตอบสนองความต"องการของผู"รับบริการท้ังภายในและภายนอก 
 
เป�าหมาย 

1. มีโครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงกันท้ังอินเทอร4เน็ต
และอินทราเน็ต และสามารถทํางานรวมกันได"อย�างมีประสิทธิภาพ 

2. มีโครงข�ายท่ีสามารถให"บริการครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและรองรับสื่อประสม (Multimedia) 
3. มีโครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข�ายท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย

เป0นไปตามมาตรฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. มีเครือข�ายสื่อสารข"อมูลกลาง (Central Network) ครอบคลุมส�วนกลางและส�วนภูมิภาคท่ัว

ประเทศ 
 

ยุทธศาสตร%ท่ี 2  : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง 

 พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนอํานวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรให"สามารถดําเนินงานตามภารกิจเป0นไปอย�าง
ถูกต"องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
เป�าหมาย 

1. มีระบบประเมินและติดตามการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวง 
2. มีระบบซอฟแวร4พ้ืนฐาน (Common Application) สนับสนุนหน�วยงานของกระทรวง 
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3. มีระบบฐานข"อมูล ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการอย�างโปร�งใส ตรวจสอบได"                      
ตามหลักธรรมาภิบาล 

4. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับการใช"งานร�วมกันของ
ภาครัฐ 

5. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือบริการประชาชนผ�านระบบ
อิเล็กทรอนิกส4 
 

ยุทธศาสตร%ท่ี 3 : เพ่ิมขีดความสามารถระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือรองรับการ
แข�งขันและการขยายตัวทางด
านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล
อมอย�างย่ังยืน 
  

พัฒนา ปรับปรุง ประยุกต4ใช"ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนให"ระบบงานสามารถปฏิบัติงานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจสู�การเป0นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 
เป�าหมาย 

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเก่ียวข"องตามภารกิจเพ่ือรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจสู�การเป0นประชาคมอาเซียน 

2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงด"านสังคมและ
สิ่งแวดล"อม 

3. สนับสนุนการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างเป0นมิตรต�อสิ่งแวดล"อม และประหยัดพลังงาน 
 
 

ยุทธศาสตร%ท่ี 4 : พัฒนามาตรฐานระบบฐานข
อมูลกลางด
านเศรษฐกิจการคลัง 
  

 พัฒนาระบบงาน สร"างมาตรฐานระบบฐานข"อมูล ระบบสารสนเทศ เพ่ือให"ผู"บริหารได"ใช"ข"อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการและตัดสินใจได"อย�างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
  
เป�าหมาย 

1. มีระบบฐานข"อมูลกลางท่ีมีมาตรฐานเพ่ือการบริหารและการบริการ 
2. มีการบูรณาการสารสนเทศหน�วยงานของกระทรวง  
3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการให"บริการกับประชาชนท่ีสามารถเข"าถึงระบบ

สารสนเทศได"อย�างท่ัวถึง 
4. มีระบบฐานข"อมูลท่ีมีมาตรฐานเพ่ือการบูรณาการและสนับสนุนการทํางานในองค4กรอย�างมี

ประสิทธิภาพ 
5. เป0นศูนย4ข"อมูลด"านเศรษฐกิจการคลังท่ีสมบูรณ4 เพ่ือสร"างความม่ันคงและยั่งยืนด"าน

เศรษฐกิจการคลัง 
6. บริการข"อมูลสารสนเทศด"านเศรษฐกิจการเงินการคลังท่ีทันสมัยให"กับประชาชนได"สะดวก 

รวดเร็วผ�าน Web Site ของกระทรวงการคลัง 
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ยุทธศาสตร%ท่ี 5 : พัฒนาบุคลากรให
มีสมรรถนะด
านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 พัฒนาบุคลากรให"มีความรู" ความสามารถ ทักษะและสร"างวัฒนธรรมให"มีการใช"เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานให"มากข้ึน และพัฒนาบุคลากรด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  (ICT Professional) ให"มีความรู"ความสามารถก"าวทันต�อการเปลี่ยนแปลงด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการจัดรูปแบบการเรียนรู"ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส4 
 
เป�าหมาย 

1. มีหน�วยงานท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการและดูแลการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร                 อย�างม่ันคงปลอดภัยและท่ัวถึง 

2. บุคลากรมีความรู" ความสามารถ และทักษะพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3. บุคลากรด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรู" ความสามารถ ทักษะรองรับ
ภารกิจ 

 

ยุทธศาสตร%ด
านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมธนารักษ% พ.ศ.  2557 - 2561 

      ยุทธศาสตร%การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย  
 

     กระทรวงไอซีทีได"กําหนดยุทธศาสตร4ด"านเทคโนโลยีสารสนเทศในแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561 ประกอบด"วย 4 ยุทธศาสตร4 ได"แก� 
ยุทธศาสตร4ท่ี 1: พัฒนาทุนมนุษย4ให"เข"าถึงและรู"เท�าทัน ICT เพ่ือการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ

พอเพียงด"วยแนวคิดสร"างสรรค4เชิงนวัตกรรม มีส�วนร�วมในการพัฒนาและใช"ประโยชน4
จากการบริการ ICT (Participatory People) 

ยุทธศาสตร4ท่ี 2:   พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีพอเพียง (Sufficient) 
และคุ"มค�า (Optimal Infrastructure) 

ยุทธศาสตร4ท่ี 3:   ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส4ของภาครัฐ โดยการมีส�วนร�วมของชุมชนและท"องถ่ินใน
แนวทางนวัตกรรมบริการและมีความม่ันคงปลอดภัย ท้ังในระดับประเทศและภูมิภาค 
(Smart Government) 

ยุทธศาสตร4ท่ี 4:  ส�งเสริมและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมให"เติบโตสดใส มีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการแข�งขันในตลาดระดับภูมิภาคและระดับสากล โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ICT เชิงสร"างสรรค4 และการใช" ICT ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย�อม 
(Vibrant Business) 
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               จากกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร4การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมธนารักษ4และเป*าหมายท่ีกําหนดสําหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช"ในองค4กร เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร4ของกรมธนารักษ4 ดังนั้นยุทธศาสตร4การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงสามารถกําหนดได"ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร4ท่ี 1  พัฒนาศักยภาพด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก�บุคลากร 
เป*าหมาย  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู"และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให" 
                     มีความรู"ความสามารถในการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศให"เกิดประโยชน4อย�างเหมาะสม 

 
ยุทธศาสตร4ท่ี 2 พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานและระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี  

สารสนเทศและการสื่อสารไปสู�มาตรฐานสากล 
เป*าหมาย  พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานและระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยให"สามารถรองรับการ 
                     ใช"งานระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ ได"อย�างมี  
                     เสถียรภาพตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพในระดับท่ียอมรับได" 

                  
ยุทธศาสตร4ท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ

ให"บริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของกรมธนารักษ4อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
เป*าหมาย         พัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศเพ่ือให"บริการแก�ประชาชนและหน�วยงาน

ภายนอก และเป0นเคร่ืองมือเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การบริหารงานของ  
กรมธนารักษ4  

 
ยุทธศาสตร4ท่ี 4 พัฒนาระบบฐานข"อมูลกลางและการสร"างมาตรฐานข"อมูล 
เป*าหมาย  พัฒนาระบบฐานข"อมูลกลางและกําหนดมาตรฐานข"อมูลเพ่ือบูรณาการข"อมูลสารสนเทศ

และอํานวยความสะดวกในการเข"าถึงและใช"ประโยชน4จากข"อมูลในการวางแผนการ
ให"บริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ได"อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
     ยุทธศาสตร4การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4
ได"รับการออกแบบให"สามารถตอบสนองต�อยุทธศาสตร4หลักของกรมธนารักษ4 เพ่ือให"ภารกิจต�างๆ ของ   
กรมธนารักษ4สามารถดําเนินการไปได"ตามเป*าหมายท่ีกําหนดไว" นอกจากนี้ยุทธศาสตร4การพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4ยังมีความสอดคล"องและตอบสนองกับยุทธศาสตร4
การพัฒนาโดยใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ยุทธศาสตร4
ท่ี 

กรอบยุทธศาสตร4ด"านการพัฒนา
ข"อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของกรมธนารักษ4 
 

ยุทธศาสตร4ของ
กรมธนารักษ4 

 

ยุทธศาสตร4การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของประเทศไทย 
 พ.ศ. 2557 - 2561 

1 2 3 
 

1 
 

2 
 

3 4 
 

1 พัฒนาศักยภาพด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก�
บุคลากร 

   √ 
 

√ 
 

   

2 พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานและระบบ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปสู�มาตรฐานสากล 

 √ 
 

  √ 
 

  

3 พัฒนาขีดความสามารถของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือสนับสนุนการให"บริการ 
การปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการของกรมธนารักษ4อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

 √ 
 

   √  

4 พัฒนาระบบฐานข"อมูลกลางและ
การสร"างมาตรฐานข"อมูล 

 √ 
 

   √  

 
ตารางเป�าหมายยุทธศาสตร% แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักท่ีสามารถบรรลุยุทธศาสตร% 
 

ยุทธศาสตร% เป�าหมาย โครงการ 
1. พัฒนาศักยภาพด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแก�บุคลากร 
 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู"และการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให"มี 
ความรู"ความสามารถในการใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศให"เกิด
ประโยชน4อย�างเหมาะสม 

- 

2. พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน
และระบบการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปสู�
มาตรฐานสากล 
 

พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐานและ
ระบบการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยให"สามารถรองรับการใช"  
งานระบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การ
บริหารจัดการ ได"อย�างมี  
เสถียรภาพตามมาตรฐานสากล

โครงการที่ 1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ4
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด"านท่ี
ราชพัสดุ 

โครงการที่ 2 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ4
ทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานด"านประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย4 
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ยุทธศาสตร% เป�าหมาย โครงการ 
และมีประสิทธิภาพในระดับท่ี
ยอมรับได" 
 

โครงการที่ 3 โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร4และอุปกรณ4เพ่ิมเติม
และทดแทนของเดิม 

โครงการที่ 4 โครงการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร4แม�ข�ายทดแทน
ของเดิมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

โครงการที่ 5 โครงการทดแทนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

โครงการที่ 6 โครงการทดแทนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเครือข�าย
อาคารกรมธนารักษ4และการปรับ
ระบบเครือข�ายเพ่ือรองรับ IPv6 

โครงการที่ 7 โครงการทดแทนระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�าย 

โครงการที่ 8 โครงการทดแทนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบเครือข�ายสํานัก
กษาปณ4 

โครงการที่ 9 โครงการจัดหาอุปกรณ4
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประชุม
ทางไกลและห"องประชุมผู"บริหาร 

โครงการที่ 10 โครงการปรับปรุงระบบ
กล"องวงจรปuดสําหรับสํานักงานธนา
รักษ4พ้ืนท่ี (ขอนแก�น สงขลา 
สุราษฎ4ธานี นครสวรรค4) 

โครงการที่ 11 โครงการจัดหาระบบ
สํารองข"อมูลแบบรวมศูนย4 

โครงการที่ 12 โครงการทดแทนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพอุปกรณ4ระบบ
เครือข�ายส�วนภูมิภาค 

โครงการที่ 13 โครงการทดแทนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพอุปกรณ4เครือข�าย
อาคาร ๗๒ ป:กรมธนารักษ4 

3. พัฒนาขีดความสามารถ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการให"บริการ 

พัฒนาขีดความสามารถของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือให"บริการ
แก�ประชาชนและหน�วยงาน
ภายนอก และเป0นเคร่ืองมือเพื่อ

โครงการที่ 14 โครงการพัฒนา
แบบจําลองเพ่ือการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย4 

โครงการที่ 15 โครงการจัดหาข"อมูลและ
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ยุทธศาสตร% เป�าหมาย โครงการ 
การปฏิบัติงาน และการ
บริหารจดัการของกรมธนารักษ4
อย�างมีประสิทธิภาพ 

อํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานของ  
กรมธนารักษ4  

เผยแพร�ข�าวสารเพ่ือรองรับการเข"า
สู�ประชาคมอาเซียน 

โครงการที่ 16 โครงการพัฒนาระบบ
ห"องสมุดกรมธนารักษ4 

โครงการที่ 17 โครงการระบบบริหาร
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการที่ 18 โครงการบริหารจัดการ
ซอฟต4แวร4และทรัพยากร 
คอมพิวเตอร4 

โครงการที่ 19 โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ4ของกรมธนารักษ4
ทดแทนและเพ่ิมเติม 

โครงการที่ 20 โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร4เพ่ือสนับสนุนการ
จัดทําฐานภาษีเพ่ือรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร"าง
ของกรมธนารักษ4 

โครงการที่ 21 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการจําหน�ายเหรียญและ
ผลิตภัณฑ4เหรียญ 

โครงการที่ 22 โครงการพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต4สํานักกษาปณ4 

โครงการที่ 23 โครงการปรับปรุง
ระบบงาน ERP 

โครงการที่ 24 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเหรียญกษาปณ4 

โครงการที่ 25 โครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร4เพ่ือสนับสนุนงาน
บริหารสัญญาเช�าท่ีราชพัสดุผ�าน 
Mobile Device 

โครงการที่ 26 โครงการปรับปรุงระบบ
การจัดแสดงทรัพย4สินมีค�าของ
แผ�นดินผ�านเว็บไซต4 e-museum 

โครงการที่ 27 โครงการระบบบริหาร
จัดการทรัพย4สินด"วยระบบ
ภาพเสมือนจริง 

4. พัฒนาระบบฐานข"อมูล พัฒนาระบบฐานข"อมูลกลางและ               - 
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ยุทธศาสตร% เป�าหมาย โครงการ 
กลางและการสร"างมาตรฐาน
ข"อมูล 
 
 

กําหนดมาตรฐานข"อมูลเพ่ือ
บูรณาการข"อมูลสารสนเทศและ
อํานวยความสะดวกในการเข"าถึง
และใช"ประโยชน4จากข"อมูลในการ
วางแผนการให"บริการ การ
ปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการ ได"อย�างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห%สถานภาพปQจจุบันและทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

กรมธนารักษ% 

- สถานภาพปBจจุบันด"านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4 

กรมธนารักษ4ได"มีการจัดหาโปรแกรมประยุกต4/พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือนํามาใช"สนับสนุน
ยุทธศาสตร4ของกรมและสนับสนุนงานตามภารกิจท้ัง 4 ด"าน ท่ีมีความแตกต�างกัน ได"แก� ด"านท่ีราชพัสดุ 
ด"านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 ด"านเหรียญกษาปณ4 และด"านทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน แสดงดัง
ตารางท่ี 3.1   

ตารางท่ี ๓.๑ ระบบสารสนเทศท่ีใช"สนับสนุนงานจําแนกตามภารกิจ 
 

ด
านท่ีราชพัสดุ 
ระบบสนับสนุนการดําเนินงานด"านท่ีราชพัสดุ 
ระบบบริหารอาคารราชพัสดุ 
ระบบบริการผู"เช�าและผู"ใช"ท่ีราชพัสดุผ�านเว็บไซต4 
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร4 (GIS Intra) 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร4ด"านการจัดการท่ีราชพัสดุ 
ระบบ GIS เพ่ือการเผยแพร�ข"อมูลท่ีราชพัสดุ 
ด
านเหรียญกษาปณ% 
ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
ระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ4 (Barcode) 
ระบบสนับสนุนการจําหน�ายเหรียญท่ีระลึก 
ระบบบริหารการจําหน�ายผลิตภัณฑ4เหรียญ Point of Sales (TPOS) 
ระบบเว็บไซต4เพ่ือให"บริการประชาชนด"านเหรียญ (e - Catalog) 
ระบบบริหารจัดการทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน 
ระบบจัดแสดงทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน ด"วยระบบเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality Technologies) 
ด
านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย% 
ระบบเผยแพร�ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย4ผ�านเว็บไซต4 
ระบบเผยแพร�ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย4ผ�าน Mobile Devices 
ระบบสนับสนุนการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 
ระบบแผนท่ีเพ่ือการประเมินราคา 
ระบบวิเคราะห4ราคาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย4เพ่ือการประเมินราคา 
ระบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย4โรงเรือนและสิ่งปลูกสร"าง 
ด
านบริหาร 
ระบบ Support Desk 
ระบบบริหารการเรียนการสอน (e - Learning) 
ระบบจองห"องประชุม 
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส4 
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จากตารางที่ ๓.1 จะเห็นว�า ณ ปBจจุบัน กรมธนารักษ4มีระบบสารสนเทศที่ใช"สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงครอบคลุมในทุกภารกิจแล"ว แต�ยังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือให"สอดคล"อง
กับกระบวนการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ท่ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ให"รองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปBจจุบันและในอนาคต 
 
- ระบบเครือข�ายและการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 

๑. ระบบเครือข�าย 
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร4ของกรมธนารักษ4 แบ�งออกเป0น 3 ส�วนใหญ�ๆ คือ เครือข�ายภายใน

ส�วนกลาง (Intranet) เครือข�ายภายนอกท่ีใช"เชื่อมต�อกับหน�วยงานภายในสังกัดของกรม (Extranet) และ
เครือข�ายภายนอกท่ีใช"เชื่อมต�อกับ Internet และหน�วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ ได"มีการวางระบบเครือข�ายที่เป0นมาตรฐาน 10 Gigabit Ethernet ในส�วนที่เป0น 
Infrastructure และ Gigabit Ethernet ในพ้ืนท่ีให"บริการผู"ใช"งานและได"มีการจัดสรรสัญญาณความ
กว"างของช�องทางในการรับ - ส�งข"อมูล (Bandwidth) ให"กับระบบเครือข�ายในส�วนภูมิภาคและหน�วยงาน
ในสังกัดของกรมธนารักษ4 โดยแสดงดังรูปที่ ๓.๑  

ระบบบริหารงานบุคลากร 
ระบบการลาราชการ 
ระบบจัดการองค4ความรู"ของกรมธนารักษ4 (KM) 
ระบบการเงินและงบประมาณ 
ระบบ PMQA Upload  
ระบบ e - Meeting และปฏิทินนัดหมาย 
ระบบเงินเดือนพนักงานและลูกจ"าง 
ระบบติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยงตามยุทธศาสตร4กรมธนารักษ4 
ระบบทะเบียนคุมเงินฝากคลังและสวัสดิการ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส4  
ระบบยานพาหนะและอาคารสถานท่ี 
ระบบการประชุมทางไกล 
ระบบเผยแพร�ประชาสัมพันธ4ข"อมูลข�าวสารผ�านจอภาพ LCD 
ระบบรายงานผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ระบบบันทึกข"อมูลคดี 
ระบบคลังข"อมูลเพ่ือการบริหาร (DW) 
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส4 (Webmail) 
ระบบเว็บไซต4ให"บริการประชาชน (Internet/Intranet) 
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รูปที่ ๓.๑  ระบบเครือข�ายของกรมธนารักษ4 

 
 
 ระบบเครือข�ายไร"สายของกรมธนารักษ4มีการใช"ระบบ MAC Authentication และ WPA2 

ซ่ึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย�างรัดกุม แต�หากต"องการใช"ระบบ Double Security ก็สามารถทํา
ได"โดยใช"ระบบ VPN ร�วมด"วยเพ่ือให"มีความปลอดภัยสูงเพ่ิมข้ึนอีก แต�จะพบว�ามีความยุ�งยากในการใช"
งานระบบเครือข�ายไร"สายเนื่องจากมีข้ันตอนในการเชื่อมระบบเครือข�ายไร"สายท่ีมากข้ึน 

 กรมธนารักษ4ได"ดําเนินการปรับปรุงระบบเครือข�ายให"รองรับเทคโนโลยี IPV6 โดยการ
จัดทําโครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข�ายอาคารกรมธนารักษ4และการปรับระบบ
เครือข�ายเพ่ือรองรับ IPV6 ในป:งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป0นการจัดหาอุปกรณ4เครือข�ายคอมพิวเตอร4
และติดต้ังจุดเชื่อมโยงระบบเครือข�ายฯ ให"เพียงพอต�อการใช"งานรวมถึงปรับปรุงระบบเครือข�ายให"รองรับ
การใช"งานระบบ IPV6 เพ่ือให"การใช"งานระบบสารสนเทศของกรมธนารักษ4มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดต�อการปฏิบัติราชการ 

 นอกจากนี้ กรมธนารักษ4ได"มีการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการระบบเครือข�าย 
เพ่ือป*องกันปBญหาท่ีอาจก�อให"เกิดความไม�เพียงพอในการรองรับการใช"บริการระบบเครือข�าย ปBญหาการ
รับส�งข"อมูลผ�านทางระบบเครือข�าย ปBญหาติดไวรัสคอมพิวเตอร4และการถูกโจมตีในระบบเครือข�าย 

 
๒. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ปBจจุบันอัตราการเกิดภัยต�อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส�วนสูงข้ึนทุกป: จึงเป0นผลให"    
กรมธนารักษ4มีความจําเป0นต"องลดภัยและความเสี่ยงท่ีจะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การ
จัดทําแผนฉุกเฉิน มาตรการต�างๆ และคู�มือปฏิบัติการฯ จึงมีความสําคัญต�อการรองรับสภาวะภัยอาจท่ี
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เกิดข้ึนได"ทุกเม่ือ ท้ังนี้เพ่ือสร"างความม่ันคงและปลอดภัยในการปฏิบัติงานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กรมธนารักษ4จึงควรทบทวนและปรับปรุงแผนระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศท่ีมีอยู�แล"วให"ดีมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน และควรมีการซักซ"อมความเข"าใจตลอดจนมีการจําลองเหตุการณ4เพ่ือทดสอบ
แผนการปฏิบัติการ เพ่ือลดความเสี่ยงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับระบบสารสนเทศของกรมธนารักษ4 

๒.๑  การรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
กรมธนารักษ4ได"ดําเนินการป*องกันภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ด"วยการทําการสํารองระบบ

สารสนเทศและข"อมูล (Backup)  โดยทําการจัดเก็บไว" 3 ท่ี ได"แก� ท่ีกรมธนารักษ4 สํานักกษาปณ4 และ
สํานักทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน รวมถึงได"นําระบบสารสนเทศท่ีมีผลกระทบต�อการปฏิบัติงานและการ
ให"บริการประชาชน  คือ ระบบทะเบียนท่ีราชพัสดุและระบบจัดประโยชน4และสัญญาเช�า ระบบเว็บไซต4
กรมธนารักษ4 ระบบเผยแพร�ราคาประเมิน ระบบบริหารจัดการเหรียญ (Barcode) ระบบ e - Catalog  
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส4 ทําการเชื่อมต�อระหว�าง Storage ไปยังศูนย4คอมพิวเตอร4สํารอง ของ
กระทรวงการคลัง ซ่ึงเป0นการทําสําเนาระบบงานไปไว"ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�ายท่ี DR ดังรูปท่ี ๓.๒ 

 

รูปท่ี ๓.๒  สถาปBตยกรรมเครือข�ายโดยรวมของศูนย4สํารองคอมพิวเตอร4 
 

กรมธนารักษ์

กระทรวงการคลงั
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ภาพรวมของการใช"งานศูนย4คอมพิวเตอร4สํารอง สําหรับหน�วยงานต�างๆ ท่ีจะนําระบบ
ไปใช"งานท่ี DR นั้น จะมีสิ่งท่ีต"องถูกจัดการดังนี้ 

1) มีการเชื่อมต�อระหว�าง Storage ของหน�วยงานต�างๆ ท่ีเก็บข"อมูลท่ีถูกจัดว�าเป0น
ข"อมูลท่ีมีความสําคัญ เช�น ข"อมูลในฐานข"อมูลของระบบงานกับ Storage ของศูนย4คอมพิวเตอร4สํารอง 
การเชื่อมต�อนี้มีผลทําให"ข"อมูลท่ี DC มีการทําซํ้าข"อมูล (Data Replication) ไปจัดเก็บไว"ท่ี DR 

2) มีการทําสําเนาระบบงานต�างๆ ของแต�ละหน�วยงานไปไว"ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร4
แม�ข�ายท่ี DR โดยอาจมีการแก"ไขตัวระบบงานเพ่ือให"รองรับกับเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�ายและระบบ
เครือข�ายท่ีได"จัดเตรียมไว" 

3) มีการปรับเปลี่ยนระบบเครือข�ายของแต�ละหน�วยงานเพ่ือให"เครื่องคอมพิวเตอร4
ลูกข�ายสามารถเรียกใช"ระบบงานต�างๆ ท่ี DR ในเวลาท่ีมีการประกาศภัยพิบัติได" 

4) มีการจัดการสําหรับการสํารองข"อมูล (Data Backup) สําหรับข"อมูลท่ีอยู�ใน 
Storage ท่ี DR 

5) มีการจัดทําแผนคู�มือแผนฉุกเฉินการกู"คืน (Disaster Recovery Plan)  

๒.๒  ระบบสํารองไฟ 
  ด"านระบบไฟฟ*าสํารอง กรมธนารักษ4ได"จัดทําระบบไฟฟ*าสํารอง เพ่ือรองรับปBญหาความ
ขัดข"องของกระแสไฟฟ*าไว"เป0นท่ีเรียบร"อยแล"ว ซ่ึงสามารถแก"ไขปBญหากระแสไฟขัดข"องได" โดยมีการสร"าง
ห"องกําเนิดกระแสไฟฟ*าสํารองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (Generator System) เม่ือป: พ.ศ. 2549 ซ่ึงอยู�
บริเวณชั้น 1 และมีระบบเครื่องสํารองไฟฟ*า (UPS) ซ่ึงติดต้ังอยู�ในห"องไฟฟ*าสํารอง ชั้น 2 ของอาคาร 
72 ป: กรมธนารักษ4  
   

- ระบบคอมพิวเตอร%และอุปกรณ%ต�อพ�วง 
1.  อุปกรณ%คอมพิวเตอร% 

 กรมธนารักษ4มีหน�วยงานในสังกัดในส�วนกลาง 18 หน�วยงานและหน�วยงานในส�วนภูมิภาค 
76 หน�วยงาน  ซ่ึงมีจํานวนอุปกรณ4คอมพิวเตอร4 (ป: พ.ศ. 2557 - 2561)  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๓.๒ จํานวนอุปกรณ4คอมพิวเตอร4 
 

รายการ จํานวน 
เครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�าย 68 
ไมโครคอมพิวเตอร4 (PC) 2,402 
Notebook 394 
เครื่องคอมพิวเตอร4หน"าจอสัมผัสแบบพกพา (iPad) 471 
Printer 778 
Scanner 239 
UPS 2,156 

ข"อมูล ณ  กุมภาพันธ4  2559 

 จากข"อมูลเบ้ืองต"น เป0นอุปกรณ4ท่ีมีอายุการใช"งานอยู�ในช�วง 1 - 6 ป:  ซ่ึงจากการสํารวจ
ข"อมูลและวิเคราะห4ข"อเท็จจริงในการนําอุปกรณ4ดังกล�าวมาใช"งาน พบว�าอุปกรณ4ท่ีมีอยู�มีเพียงพอต�อการ
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ใช"งานของเจ"าหน"าท่ีในอัตราส�วน 1 ต�อ 1 โดยอาจมีบางหน�วยงานท่ีมีจํานวนอุปกรณ4ไม�เพียงพอต�อการ
ใช"งาน จึงมีการนําอุปกรณ4ท่ีมีอายุการใช"งานเกิน 6 ป:มาใช"งาน  

 2.  เครื่องคอมพิวเตอร%แม�ข�าย 
ในส�วนเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�ายท่ีใช"สําหรับรองรับระบบงานสารสนเทศด"านต�างๆ ของ

กรมธนารักษ4 มีประมาณ 70 เครื่อง โดยมีการจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�ายเป0นแบบ 
Physical Server โดยทําการติดต้ังระบบปฏิบัติการ ระบบจัดการฐานข"อมูลและระบบสารสนเทศเพียง
ระบบเดียวบนเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�าย ในลักษณะการทํางานแบบเอกเทศ และแบบ Virtualization 
ซ่ึงเป0นการจัดสรรทรัพยากรให"กับระบบสารสนเทศสามารถทํางานร�วมกันบนเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�าย
เดียวกันได"อย�างเต็มประสิทธิภาพสามารถลดปBญหาการใช"ฮาร4ดแวร4และพ้ืนท่ีในการจัดวาง ช�วยลดความ
ซับซ"อนของระบบท่ีต"องมีเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�ายจํานวนมากลงได" ทําให"ระบบคอมพิวเตอร4มี
เสถียรภาพมากข้ึน ส�งผลให"การบริหารจัดการเกิดความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความคุ"มค�าในการบริหาร
จัดการต"นทุนผลผลิตและต"นทุนการดําเนินการดูแลและบํารุงรักษา ค�าต"นทุนลิขสิทธิ์ (License) 

- ระบบบูรณาการฐานข
อมูลกลาง 

 กรมธนารักษ4มีพันธกิจท่ีเก่ียวข"องกับการดูแล การพัฒนาและบริหารจัดการท่ีราชพัสดุ 
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 การผลิตและการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ4และการดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน การจะบรรลุวัตถุประสงค4ตามพันธกิจเหล�านี้ กรมธนารักษ4
จําเป0นต"องอาศัยข"อมูลในการบริหารจัดการ ซ่ึงต"องใช"ข"อมูลจํานวนมากและต"องเป0นข"อมูลท่ีมีต"องความ
ถูกต"องน�าเชื่อถือ ปBจจุบันกรมธนารักษ4มีการจัดเก็บข"อมูลท้ังในรูปแบบท่ีเป0นเอกสารกระดาษและ
อิเล็กทรอนิกส4 อย�างไรก็ตามกรมธนารักษ4เป0นองค4กรท่ีมีหน�วยงานย�อยกระจายตามภูมิภาค จึงจําเป0นต"อง
เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห4รายงานข"อมูลต�างๆ จากหลายหน�วยงานย�อยซ่ึงอยู�
ห�างไกลกัน ซ่ึงต"องพ่ึงพาเทคโนโลยีการสื่อสารในการเชื่อมระบบงานสารสนเทศเข"าด"วยกัน เพ่ือรวบรวม
ข"อมูลสู� ศูนย4กลาง ดังนั้น โครงสร"างพ้ืนฐานด"านเทคโนโลยีการสื่อสารควรได"รับการปรับปรุงให"มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ สามารถรองรับปริมาณข"อมูลเพ่ือเชื่อมโยงระหว�างหน�วยงานต�างๆ ของ
กรมธนารักษ4ได" 

 จากการศึกษาการดําเนินการจัดการข"อมูลต�างๆของกรมธนารักษ4 พบว�า ต"องใช"ข"อมูล
สารสนเทศจากส�วนราชการในสังกัด และหน�วยงานภายนอก เช�น กรมการปกครอง (ข"อมูลทะเบียนราษฎร4) 
กรมท่ีดิน (ข"อมูลทางทะเบียนท่ีดิน/ราคาซ้ือขาย) บริษัทไปรษณีย4ไทยจํากัด (ข"อมูลอัตราค�าจัดส�ง) 
หน�วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (ข"อมูลหนังสือรับ - ส�ง) ดังรูปที่ ๓.๓  
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รูปท่ี ๓.๓  สถาปBตยกรรมการบูรณาการข"อมูล 

 ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศภาพรวมของกรมธนารักษ4 นั้น ควรเน"นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศกลาง (Common Service) เพ่ือให"สามารถเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข"อมูลระหว�างส�วน
ราชการได" โดยลดความซํ้าซ"อนในการพัฒนาระบบและประหยัดงบประมาณ เพ่ือสร"างมาตรฐานกลางใน
ด"านระบบสารสนเทศท่ีมีศูนย4กลางข"อมูล ท่ีถูกต"อง ครบถ"วนน�าเชื่อถือ ข"อมูลดังกล�าวก็จะสามารถนําไป
เป0นระบบคลังข"อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห4ทางสถิติเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู"บริหารในการ
พัฒนาองค4กรได"อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
-  การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร
างความรู
ด
าน ICT 

  บุคลากรท่ัวไปในกรมธนารักษ4 ส�วนใหญ�มีความรู"ความเข"าใจและทักษะในการใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช"งานโปรแกรมคอมพิวเตอร4พ้ืนฐาน เช�น โปรแกรมไมโครซอฟท4เพาเวอร4พอยต4 
โปรแกรมตารางงานสําหรับการคํานวณ ไมโครซอฟท4เวิร4ดโปรเซสเซอร4 เป0นต"น ในการปฏิบัติงาน
ประจําวันได" และกรมธนารักษ4ได"ส�งเสริม สนับสนุนการฝjกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร"าง
ความรู"ด"าน ICT ด"วยการจัดหลักสูตรการฝjกอบรม โปรแกรมคอมพิวเตอร4พื้นฐาน โปรแกรมระบบ
สารสนเทศสําหรับสนับสนุนภารกิจและระบบสารสนเทศสําหรับปฏิบัติงานท่ัวไปของกรมธนารักษ4 
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  โดยกรมธนารักษ4จําเป0นต"องให"การสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ให"มีความรู"ความเข"าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถก"าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาอย�างไม�หยุดยั้ง ซ่ึงการ
สนับสนุนดังกล�าวสามารถทําได"หลายรูปแบบ เช�น การฝjกอบรม การศึกษาต�อ การเข"าร�วมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน ตลอดจนการเรียนรู"ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส4 ท้ังนี้ เพ่ือเป0นการรองรับการขยายตัวของ
การใช"เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของกรมธนารักษ4 และเป0นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานและลดปBญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเป0นการบริหารจัดการและวางแผนการแก"ปBญหาอย�างยั่งยืน  
  ท้ังนี้ จากการศึกษาพบว�า กรมธนารักษ4ควรมีการจัดทําบทเรียนระบบสารสนเทศสําหรับ
การปฏิบัติงานทั่วไป รวมถึง กฎ ระเบียบ สิทธิต�างๆ ของบุคลากร ด"วยการเรียนรู"ผ�านระบบ
อิเล็กทรอนิกส4 (e - Learning) เพ่ือให"บุคลากรสามารถเรียนรู"ได"ด"วยตนเองในช�วงเวลาท่ีสะดวก รวมถึง
เป0นการประหยัดงบประมาณในการจัดฝjกอบรมอีกด"วย 

   
-  สรุปวิเคราะห% จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส อุปสรรค และภาวะคุกคามต�อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของกรมธนารักษ% 

ตารางสรุปการวิเคราะห%สถานภาพด
านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมธนารักษ% 
องค%ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข
อได
เปรียบ จุดอ�อน/ป�ญหา 

ปBจจัยด"านอุปกรณ4 
ฮาร4ดแวร4/ซอฟต4แวร4และ
ระบบงาน 

• กรมธนารักษ4จัดสรรงบประมาณ
ในการสนับสนุนเพ่ือจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร4และอุปกรณ4
ทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ท้ังด"านฮาร4ดแวร4/ซอฟต4แวร4/
ระบบงาน 

• สามารถจัดหาฮาร4ดแวร4/
ซอฟต4แวร4ได"ตรงตามความ
ต"องการของผู"ใช"งาน 
 

• การบริหารจัดการฮาร@ดแวร@ที่อยูI
นอกเหนือสัญญาบํารุงรักษาทํา
ให�การบริหารจัดการและบริการ
มีความยากลาํบากไมIสามารถ
ตอบสนองและบริการได�อยIาง
ตIอเนื่อง 

•  การปรับปรุงระบบงานขาด
ความคลIองตัวและตอบสนองตIอ
นโยบายรIวมถึงกฎหมายที่มีการ
ปรับปรุง 
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องค%ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข
อได
เปรียบ จุดอ�อน/ป�ญหา 
ปBจจัยด"านโครงข�ายการสื่อสาร
การสื่อสาร 

• มีระบบเครือข�ายสื่อสารภายใน
(LAN) 

• กรมธนารักษ4จัดสรรงบประมาณ
ในการสนับสนุนเพ่ือจัดหา
เครือข�ายอินเตอร4เน็ตอย�าง
ต�อเนื่องทุกป: 

• มีการจัดทํา MOU เชื่อมต�อข�าย
การสื่อสารระหว�างกรมธนารักษ4
กับหน�วยงานภายนอก 

• ผู"ให"บริการด"านเครือข�ายการ
สื่อสารท่ีกรมธนารักษ4ได"รับ
บริการโครงข�ายท่ีมีคุณภาพ 

• ไมIสามารถบริหารจัดการ
เครือขIายอินทราเน็ตได�เนื่องจาก
เครือขIายที่ใช�งานเป\นของ
กระทรวงการคลัง 

• จํานวน Bandwidth ของระบบ
การสื่อสารสIวนภูมิภาคที่ได�รับ
จากกระทรวงการคลังไมIสอดรับ
กับปริมาณความต�องการที่ใช�
งาน 

 

ปBจจัยด"านบุคลากร 
• ผู"ใช"งาน 
 
 

• บุคลากรมีความสนใจและมี
ความพร"อมท่ีจะเรียนรู"สิ่งใหม�ๆ
ทางด"าน ICT 

• มีการจัดการฝjกอบรมด"าน ICT 
ให"กับบุคลากรอย�างสมํ่าเสมอ
ทุกป: 

• บุคลากรที่มีความรู�ด�าน ICT ใน
แตIละหนIวยงานมีจาํนวนไมI
เพียงพอ 

• มีหลักสูตรในการฝ`กอบรมไมI
ครอบคลุมความต�องการของ
ผู�ใช�งาน 

• ผู"ดูแลระบบ ICT 
 

• บุคลากรมีความใส�ใจในการ
พัฒนาศักยภาพตนเองอย�าง
ต�อเนื่อง 

• บุคลากรบางส�วนมีความรู"
ความสามารถท่ีหลากหลายทํา
ให"สามารถทํางานทดแทนกันได" 

• บุคลากรมีความรับผิดชอบและ
ต้ังใจปฏิบัติหน"าท่ีงานท่ีได"รับ
มอบหมาย 

• มีระบบ Outsource ช�วยเหลอื
ในการปฏิบัติงาน 

• จํานวนบุคลากรยังไมIเพียงพอ 
• ขาดผู�เชี่ยวชาญด�านระบบ

ฐานข�อมูลและระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการบริหารดูแลและ
สนับสนนุงานด�าน ICT  

• บุคลากรผู�ดูแลระบบขาดการ
ฝ`กอบรมความรู�ด�าน ICT ในเชิง
ลึกอยIางตIอเนื่อง 
 

• ผู"บริหาร 
 

• ผู"บริหารให"ความสําคัญกับการ
ใช" ICT ในการพัฒนาองค4กร 

• ผู"บริหารสนับสนุนการพัฒนา
และเรียนรู"ของบุคลากรใน
หน�วยงาน 

• ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการ
ใช� ICT ในการวิเคราะห@ 
วางแผนและการตัดสินใจไมIมาก
เทIาที่ควร 

• ขาดทีมที่ปรึกษาด�าน ICT ของ
หนIวยงาน 
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องค%ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข
อได
เปรียบ จุดอ�อน/ป�ญหา 

• ปBจจัยด"านข"อมูล • มีระบบการให"บริการข"อมูล
ข�าวสารภายในและภายนอก
ผ�านทางเครือข�ายการสื่อสาร 

• กรมธนารักษ4เป0นเจ"าของข"อมูล
ของหน�วยงานเอง จึงสามารถ
บริหารจัดการข"อมูลได"อย�าง
เต็มท่ี 

 

• ขาดการกําหนดมาตรฐานของ
ระบบข�อมูล 

• มีข้ันตอนการทํางานของ
ระบบงานสารสนเทศที่ซับซ�อน
สIงผลให�การปรับปรุงข�อมูลให�
ทันสมัยทาํได�ยาก 

• มีภารกิจหลายด�าน ทําให�มีความ
ต�องการระบบงานสารสนเทศที่
หลากหลายและทําให�ยากใน
การบูรณาการระบบตIางๆ เข�า
ด�วยกัน  

• ปBจจัยด"านการบริหาร
จัดการ 

• มีการบริหารจัดการด"าน ICT 
โดยมีการกําหนดผู"รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 

• มีการกําหนดเกณฑ4 การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

• จํานวนข้ันตอนในการดําเนนิการ
ที่มากตามระเบียบราชการอาจ
สIงผลให�การดําเนนิการลIาช�า
และขาดความคิดสร�างสรรค@
ใหมIๆ ด�าน ICT 

• ขาดทีมที่ปรึกษาด�าน ICT จาก
หนIวยงานภายนอกทําให�เกิด
ตามความเสี่ยงในการจัดการกับ
ปfญหาที่ซับซ�อนและการ
ให�บริการ 

 

• ปBจจัยด"านงบประมาณ • มีแหล�งงบประมาณสนับสนุน
การลงทุนด"าน ICT อย�าง
ต�อเนื่องและเหมาะสม 

• มีการปรับลดงบประมาณในการ
ดําเนินการโครงการสIงผลให�การ
จัดซ้ืออุปกรณ@คอมพิวเตอร@/การ
พัฒนาระบบไมIเป\นไปตาม
แผนงานทีไ่ด�กําหนดไว� 

• ปBจจัยด"านสถานท่ี • หน�วยงานกรมธนารักษ4ตั้งอยู�ใน
กระทรวงการคลังทําให"สะดวก
ต�อการติดต�อกับหน�วยงานต�างๆ 

• มีสํานักงานและศูนย4ต�างๆ ของ
หน�วยงาน กระจายอยู�ท่ัว
ประเทศ ทําให"การสํารองข"อมูล
มีความม่ันคงปลอดภัย 

• บริเวณที่ตั้งอาคารมีความแออัด
ทําให�การขนย�ายระบบ
ดําเนินการได�ยาก  หากเกิด
สภาวะวิกฤตเกิดข้ึน 

• มีหนIวยงานกระจายอยูIทั่ว
ประเทศทําให�การให�บริการด�าน 
ICT และการบริหารจัดการไมI
สามารถทาํได�อยIางทั่วถึงและ
ทันท ี
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องค%ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข
อได
เปรียบ จุดอ�อน/ป�ญหา 

• ปBจจัยด"านการรักษาความ
ปลอดภัยด"านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• มีนโยบายและแผนบริหาร
ความเสี่ยงด"าน ICT  

• มีคําสั่งกรมกรมธนารักษ4ท่ี 
656/2548 เรื่องนโยบาย
รักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
กรมธนารักษ4 

• มีคําสั่งกรมกรมธนารักษ4ท่ี 
657/2548 เรื่อง มาตรการ
รักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ผู"ปฏิบัติงานชั่วคราว 
(temporary work) ท่ีไม�ใช�
เจ"าหน"าท่ีของกรมธนารักษ4 

• มีมาตรการระบบรักษาความ
ปลอดภัยการเข"าถึงระบบ
อินเตอร4เน็ต 

• มีมาตรการระบบรักษาความ
ปลอดภัยการเข"าถึงระบบ
เครือข�ายภายในไร"สาย 

• มีอุปกรณ4รักษาความปลอดภัย
ท่ีห"องเครื่องคอมพิวเตอร4แม�
ข�ายท่ีมีมาตรฐาน 

• มีการกําหนดผู"รับผิดชอบ
ทางด"านสารสนเทศ 

• มีมาตรการและรองรับภัยพิบัติ
ตามเกณฑ4คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

• ขาดผู�เชี่ยวชาญด�านระบบรักษา
ความปลอดภัยในการบริหาร
ดูแลและสนับสนนุงานด�าน ICT  

• คIาใช�จIายในการบาํรุงรักษา
เพิ่มข้ึนทุกป� 

• บุคลากรยังไมIตระหนักและเห็น
ความสําคัญของความปลอดภัย
ด�าน ICT  
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บทท่ี 4  

การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลแผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 การบริหารจัดการ 

 การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4นั้น
ดําเนินการโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ4  นอกจากนี้การ
ดําเนินการต�างๆ ของกรมธนารักษ4นั้นยังต"องปฏิบัติตามภารกิจท่ีกระทรวงการคลังหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

กรมธนารักษ4มีรูปแบบการบริหารจัดการโดยมีการแบ�งส�วนงานต�างๆ ตามโครงสร"าง
องค4กรท่ี ประกอบด"วย 
 1.  หน�วยงานระดับสํานัก/ศูนย4  จํานวน  11 สํานัก 
 2.  หน�วยงานระดับกลุ�ม   จํานวน             2 กลุ�ม 
 3.  หน�วยงานระดับกอง   จํานวน   5 กอง 
 4.  สํานักงานธนารักษ4พ้ืนท่ี  จํานวน  76 พ้ืนท่ี 

 การบริหารจัดการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ4มีลักษณะการบริหาร
จัดการเหมือนกับหน�วยงานของรัฐท่ัวไปคือมีการกําหนดตําแหน�งผู"บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
(Chief Information Officer: CIO) ของกรมเพ่ือทําหน"าท่ีบริหารจัดการ กํากับดูแลด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได"มีมติเห็นชอบให"ทุกหน�วยงานแต�งต้ังผู"บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Officer: CIO)  ประจํากระทรวง ทบวง กรมและรัฐวิสาหกิจ  

 กรมธนารักษ4ได"มอบหมายให" นายเอกวัฒน4 มานะแก"ว รองอธิบดีกรมธนารักษ4 
(ปBจจุบันดํารงตําแหน�งที่ปรึกษาด"านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4) เป0นผู"บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ต้ังแต�วันท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. 255๘ 
โดยมีหน"าท่ีความรับผิดชอบด"านเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้  

1. รับผิดชอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม การจัดทําแผนแม�บทและ 
แผนปฏิบัติการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กํากับดูแลการดําเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห�งชาติและการติดตาม 
ผลการดําเนินการตามนโยบาย 

3. กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
4. เสนอแนะโครงการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม�ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 

บริหารและบริการของส�วนราชการ 
5. ประสานงานและให"ความร�วมมือกับผู"บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  

ของกระทรวง และกรมต�างๆ ในการจัดทําโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนหรือใช"ข"อมูลร�วมกัน 

6. ประชาสัมพันธ4และการให"บริการข"อมูล 
7. เป0นกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีเก่ียวกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระหว�างกรม 

และกระทรวง 
8. ปฏิบัติหน"าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได"รับมอบหมาย 
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 ในส�วนของศูนย4เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมธนารักษ4มีผู"อํานวยการศูนย4เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําหน"าท่ีในการบริหารจัดการ  โดยศูนย4เทคโนโลยีสารสนเทศมีภารกิจ  ดังนี้ 

1. จัดวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของกรม 
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข�ายสื่อสารข"อมูลระหว�าง 

ส�วนราชการในสังกัดและหน�วยงานภายนอก 
3. เป0นศูนย4รวมข"อมูลและการให"บริการข"อมูลสารสนเทศแก�หน�วยงานท้ังภายในและ  

ภายนอกสังกัด 
4. ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง 

การบริหารจัดการศูนย4เทคโนโลยีสารสนเทศมีการแบ�งส�วนงานออกเป0น 3 ส�วน 1 ฝ�ายและงานใน
ความรับผิดชอบของผู"เชี่ยวชาญด"านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข�าย รวม 5 กลุ�ม ดังนี้  

1. งานในความรับผิดชอบของผู"เชี่ยวชาญด"านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข�าย ให"มีความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
• ติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ4และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังใน   
    ประเทศและต�างประเทศ และประยุกต4เชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม�นํามาปรับใช" 
    ในกรมธนารักษ4 
• คิดค"น สร"างสรรค4เทคนิคหรือประมวลองค4ความรู"หรือความก"าวหน"า ในเรื่องท่ีเก่ียวข"องกับ 
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข�าย เพ่ือเสนอความเห็นในการบริหารการดําเนินงานของ   
    หน�วยงาน ให"มีประสิทธิภาพ สอดคล"องกับเป*าหมาย 
• ให"คําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร4 ระบบเครือข�าย 
    คอมพิวเตอร4 ระบบงานประยุกต4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต�างๆ ท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือพัฒนา    
    งานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศต�างๆ ท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือพัฒนางานด"านเทคโนโลยีสารสนเทศให" 
    ทันสมัย 
• ร�วมศึกษา วิเคราะห4 วางแผนงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข�ายของ 
    กรมธนารักษ4ให"มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงานให" 
    เป0นระบบมีมาตรฐาน สอดคล"องกับนโนบายของกรมธนารักษ4และกระทรวงการคลัง 
• ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอ่ืนๆ ตามท่ีได"รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรมธนารักษ4 
    ในภาพรวมให"บรรลุตามเป*าหมาย 

 
2. ส�วนนโยบายและวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ให"มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
• ดําเนินการตามนโยบายและวางแผน การมี การใช" การพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมท้ังจัดทํา

งบประมาณประจําป:และเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกับโครงการคอมพิวเตอร4  
• จัดทํา/รวบรวม นําเสนอ ติดตามและสรุปรายงานผล การดําเนินงานจัดหาและติดต้ังโครงการ

คอมพิวเตอร4 เพ่ือให"เป0นไปตามแผน 
• ศึกษาวิเคราะห4ความต"องการของหน�วยงาน เพ่ือการจัดทํา/ปรับเปลี่ยนแผนแม�บท  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให"สอดคล"องกับนโยบาย ภารกิจและยุทธศาสตร4ของ
กรมและงบประมาณท่ีได"รับ 
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• ศึกษาวิเคราะห4เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกําหนดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร4ท่ี
สนับสนุนภารกิจหลักของกรม 

• ติดตามประเมินผล สนับสนุน และให"คําปรึกษา แนะนําเก่ียวกับการใช"ระบบสารสนเทศ ท่ี
เก่ียวข"องกับระบบองค4ความรู" และระบบ e - Meeting  

• ประเมินผลและจัดทําสรุปรายงานเก่ียวกับปBญหาและข"อเสนอแนะด"านการมีการใช"ระบบงาน
คอมพิวเตอร4ในส�วนภูมิภาคท่ีรวบรวมจากกลุ�มงานตรวจราชการ 

• ประสานส�วนงานเพ่ือบริหาร กํากับดูแลจัดทําตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร4 ตัวชี้วัดภายใน
หน�วยงาน การจัดทํารายงานต"นทุนผลผลิต และการพัฒนาองค4กรตามเกณฑ4 PMQA 

• จัดทําตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร4และงานอ่ืนๆ ท่ีได"รับมอบหมาย 
 

3. ส�วนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร4และการสื่อสารข"อมูล ให"มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
• บริหารจัดการ และควบคุมการมี การใช" การบํารุงรักษาและซ�อมแซมแก"ไขระบบคอมพิวเตอร4 

อุปกรณ4ต�อพ�วง ความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร4และระบบเครือข�ายสื่อสารท่ัว
ประเทศ 

• ให"คําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการใช"ระบบเครื่องคอมพิวเตอร4   จัดทําระเบียบแนวทางปฏิบัติ
และกํากับดูแลเก่ียวกับการใช"ระบบเครื่องคอมพิวเตอร4 ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร4และระบบเครือข�ายสื่อสารท่ัวประเทศ   

• บริหาร ควบคุม และกํากับดูแล ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร4    
เครือข�ายสื่อสาร และระบบฐานข"อมูลให"เป0นไปตามนโยบาย  

• วางแผนและจัดทําระบบสํารองและกู"คืนข"อมูลทุกระบบ  
• วางแผนและบริหารจัดการการใช"ห"องฝjกอบรมคอมพิวเตอร4 
• จัดทําทะเบียนครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4ท่ัวประเทศ    
• ศึกษาวิเคราะห4เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือกําหนดคุณลักษณะของระบบเครื่องคอมพิวเตอร4  

อุปกรณ4ต�อพ�วง เครือข�ายสื่อสาร และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร4   
• ประเมินผลและจัดทําสรุปรายงานเก่ียวกับปBญหาและข"อเสนอแนะด"านการมีการใช"งานระบบ

คอมพิวเตอร4ในส�วนภูมิภาคท่ีรวบรวมจากกลุ�มงานตรวจราชการ 
• จัดทําตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร4และงานอ่ืนๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 
• มอบอํานาจให"ผู"อํานวยการส�วน ทส. ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในหนังสือถึงหน�วยงาน

ภายในกรมธนารักษ4ท่ีเก่ียวข"องกับการจัดส�ง/ขอเบิกสื่อคอมพิวเตอร4ท่ีทําการสํารองข"อมูลและ
ฝากจัดเก็บไว" ณ หน�วยงานภายในนั้นๆ  
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4. ส�วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร4 ให"มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
• ศึกษาวิเคราะห4เทคโนโลยีสารสนเทศและความต"องการของหน�วยงาน เพ่ือการออกแบบและ

พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข"องกับภารกิจด"านท่ีราชพัสดุ ด"านประเมินราคาทรัพย4สิน ด"าน
เหรียญกษาปณ4 ด"านทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดิน และด"านบริหาร 

• วางแผนการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต4ต�างๆ และจัดทําคู�มือ 
• จัดทํา ติดต้ัง ทดสอบ ดูแล บํารุงรักษา แก"ไขปBญหา และปรับปรุงระบบสารสนเทศ โปรแกรม

ประยุกต4ต�างๆ และคู�มือ  
• ติดตามประเมินผล  สนับสนุน และให"คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการใช"ระบบสารสนเทศ  
• จัดทํา Inventory Software/Tools ของระบบงานคอมพิวเตอร4 
• จัดทําตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร4และงานอ่ืนๆ ตามท่ีรับมอบหมาย 

 
5. ฝ�ายบริหารท่ัวไป ให"มีความรับผิดชอบ ดังนี้ 
• เก็บรวบรวมและให"บริการเอกสารวิชาการด"านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• รับ - ส�ง เวียน เก็บ ค"น ติดตามหนังสือ เอกสารทางราชการ และร�างโต"ตอบหนังสือราชการ 
• ตรวจสอบและรายงานวันลาของข"าราชการและลูกจ"าง 
• เบิก - จ�าย และจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ4และวัสดุสิ้นเปลืองประเภทสํานักงาน 
• ประสานส�วนงาน เพ่ือติดตามเก่ียวกับปBญหาและข"อเสนอแนะด"านการมี การใช"งานระบบ

คอมพิวเตอร4ในส�วนภูมิภาคท่ีรวบรวมจากกลุ�มงานตรวจราชการ 
• ประสานส�วนงานในเรื่องการอบรมด"านเทคโนโลยีสารสเทศของเจ"าหน"าท่ี 
• ประสานส�วนงาน เพ่ือจัดทํางบประมาณและการเบิก - จ�าย ในส�วนของกิจกรรมปกติ  
• งานธุรการท่ัวไป ได"แก� งานถ�ายเอกสาร งานพิมพ4 การใช"งานเครื่องโทรศัพท4 เครื่องโทรสาร  

เครื่องถ�ายเอกสาร เป0นต"น 
• มอบอํานาจให"หัวหน"าฝ�ายบริหารท่ัวไป ปฏิบัติราชการแทนในการลงนามในหนังสือแจ"งเวียน

ภายในศูนย4เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข"องกับเรื่องบริจาคทําบุญ งานศพ งานพัสดุ งาน
ธุรการท่ัวไปท่ีไม�ใช�งานนโยบาย 

• ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีมิใช�หน"าท่ีของส�วนงานใด หรือตามท่ีได"รับมอบหมาย 
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การติดตามประเมินผล 
 
  ตัวชี้วัดท่ีใช"วัดผลสําเร็จของแผนแม�บท ICT ขององค4กรในภาพรวม หรือวัดผลกระทบ
สุดท"ายของการพัฒนา ได"กําหนดไว" ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร% ตัวช้ีวัด ผู
ประเมิน ระยะเวลาใน
การประเมิน 

1. พัฒนาศักยภาพด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแก�บุคลากร 

บุคลากรทุกระดับได"รับการอบรม
หลักสูตรคอมพิวเตอร4 
 

คณะทํางานติดตาม กํากับ
และประเมินผลการใช"ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กรมธนารักษ4 

มีระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
ทุก 6 เดือน 

2. พัฒนาโครงสร"างพ้ืนฐาน
และระบบการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปสู�
มาตรฐานสากล 
 

- การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร"าง
พ้ืนฐานด"าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให"มีความ
เหมาะสมและสามารถรองรับ
ระบบงานสารสนเทศต�างๆ ได"
อย�างมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือสร"างความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในส�วนต�างๆ  

คณะทํางานติดตาม กํากับ
และประเมินผลการใช"ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมธนารักษ4 

มีระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
ทุก 6 เดือน 

3. พัฒนาขีดความสามารถ
ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการให"บริการ 
การปฏิบัติงาน และการ
บริหารจดัการของกรมธนารักษ4
อย�างมีประสิทธิภาพ 

-   ปริมาณของการเผยแพร�ข"อมูล 
    ข�าวสารและความรู"ของกรมธนารักษ4 
    ผ�านระบบอินเตอร4เน็ต 
-   จํานวนผู"ใช"บริการเว็บไซต4เผยแพร�  
    ราคาประเมินราคาทรัพย4สิน    
    กรมธนารักษ4 
-   พัฒนาขีดความสามารถของระบบ  
    เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
    สื่อสาร สนับสนุนการบริหาร  
    จัดการ การตัดสินใจของผู"บริหาร 
    กรมธนารักษ4ให"มีประสิทธิภาพเพ่ิม 
    มากข้ึน 

คณะทํางานติดตาม กํากับ
และประเมินผลการใช"ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมธนารักษ4 

มีระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
ทุก 6 เดือน 

4. พัฒนาระบบฐานข"อมูล
กลางและการสร"างมาตรฐาน
ข"อมูล 

เพ่ือบูรณาการข"อมูลจากระบบงาน 
ต�างๆ ของกรมได"อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

คณะทํางานติดตาม กํากับ
และประเมินผลการใช"ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมธนารักษ4 

มีระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล
ทุก 6 เดือน 
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บทที่ 5 
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมหลัก 

  กรมธนารักษ%มีแผนงาน/โครงการท่ีสอดรับกับยุทธศาสตร% ดังนี้    

      

ยุทธศาสตร% เป�าหมาย ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร%ท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพด
านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแก�บุคลากร 

- - - 
ยุทธศาสตร%ท่ี 2 : พัฒนาโครงสร
างพ้ืนฐานและระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารไปสู�มาตรฐานสากล 
2.1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ4เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานด"านท่ีราชพัสดุ 

จัดหาอุปกรณ4เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานด"านท่ีราชพัสดุ 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด  

2.2 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ4ทดแทนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานด"านประเมิน
ราคาอสังหาริมทรัพย4 

จัดหาอุปกรณ4เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานด"านประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย4 
 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด 

2.3 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร4และ
อุปกรณ4เพ่ิมเติมและทดแทนของเดิม 

จัดหาครุภัณฑ4คอมพิวเตอร4ท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถรองรับ
จํานวนบุคลากรและภารกิจต�างๆ 
ของกรมธนารักษ4ได" 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด  

2.4 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�าย
ทดแทนของเดิมและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�ายท่ี
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต�อการ
ทํางาน 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด  

2.5  โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 

ติดต้ังอุปกรณ4รักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร4หลัก 
และอุปกรณ4ระบบเครือข�ายฯ 
ทดแทนของเดิมท่ีมีอายุการใช"งาน
เกิน 5 ป: รวมถึงจัดหาอุปกรณ4
ระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร4ท่ีไม�
เพียงพอต�อการใช"งานเพ่ือระบบ
สารสนเทศมีความปลอดภัย 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด 
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2.6 โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเครือข�ายอาคารกรมธนารักษ4และการ
ปรับระบบเครือข�ายเพ่ือรองรับ IPv6 
 
 
 

จัดหาอุปกรณ4เครือข�ายสําหรับ
อาคารกรมธนารักษ4ท่ีมีอายุการใช"
งานเกิน 5 ป:  รวมถึงการปรับปรุง
อุปกรณ4ระบบเครือข�ายของ
กรมธนารักษ4ให"สามารถรองรับการ
ใช"งานระบบ IP address ใหม� 
(IPv6) สําหรับการเชื่อมต�อเข"ากับ
ระบบเครือข�าย Internet 
 
 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด 

2.7 โครงการทดแทนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร4แม�ข�าย 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�ายท่ี
มีประสิทธิภาพ เหมาะสมต�อการ
ใช"งาน 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด 
 
 

2.8 โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบเครือข�ายสํานักกษาปณ4 
 
 
  

จัดหาอุปกรณ4เครือข�ายของสํานัก
กษาปณ4ท่ีมีอายุการใช"งานเกิน 5 
ป:และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาอุปกรณ4เครือข�ายได"
ตามแผนท่ีกําหนด 

2.9 โครงการจัดหาอุปกรณ4เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกลและห"อง
ประชุมผู"บริหาร 

จัดหาอุปกรณ4เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบประชุมทางไกลของกรมธนา
รักษ4และจัดหาอุปกรณ4สําหรับห"อง
ประชุมผู"บริหาร 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด 
 

2.10 โครงการปรับปรุงระบบกล"องวงจรปuด
สําหรับสํานักงานธนารักษ4พ้ืนท่ี (ขอนแก�น 
สงขลา สุราษฎ4ธานี นครสวรรค4) 

จัดหาอุปกรณ4สําหรับระบบกล"อง
วงจรปuดเพ่ือใช"งานศูนย4บริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ4 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาอุปกรณ4สําหรับ
ระบบกล"องวงจรปuดได"
ตามแผนท่ีกําหนด 
 

2.11 โครงการจัดหาระบบสํารองข"อมูลแบบ
รวมศูนย4 

จัดหาอุปกรณ4สําหรับระบบสํารอง
ข"อมูลของกรมธนารักษ4 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาอุปกรณ4สําหรับ
ระบบสํารองข"อมูลได"ตาม
แผนท่ีกําหนด 
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๒.๑๒ โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
อุปกรณ4ระบบเครือข�ายส�วนภูมิภาค 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ4ทดแทนของเดิม
ท่ีมีอายุการใช"งาน 6-7 ป: ท่ีมา
พร"อมกับการสร"างอาคาร และ
จัดหาใหม�เพ่ิมเติมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพอุปกรณ4ระบบ
เครือข�ายของส�วนภูมิภาค 

กรมธนารักษ4สามารถ
ดําเนินงานได"ตามแผนท่ี
กําหนด 

๒.๑๓ โครงการทดแทนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
อุปกรณ4เครือข�ายอาคาร ๗๒ ป:กรมธนารักษ4 

เพ่ือจัดหาอุปกรณ4ทดแทนของเดิม
ท่ีมีอายุการใช"งาน 6-7 ป: และ
จัดหาใหม�เพ่ิมเติมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพอุปกรณ4ระบบ
เครือข�ายอุปกรณ4 อาคาร 72 ป:
กรมธนารักษ4 

กรมธนารักษ4สามารถ
ดําเนินงานได"ตามแผนท่ี
กําหนด 

ยุทธศาสตร%ท่ี 3 : พัฒนาขีดความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการ
ให
บริการ การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการกรมธนารักษ%อย�างมีประสิทธิภาพ 
3.1 โครงการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 

เพ่ือจัดซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟต4แวร4และ
เครื่องคอมพิวเตอร4แม�ข�ายและ
พัฒนาแบบจําลองเพ่ือการ
วิเคราะห4และสนับสนุนการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4ให"
เกิดประสิทธิภาพ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"รับบริการจากกรมธนา
รักษ4ต�อบริการท่ีได"รับอยู�
ในระดับดีและดีมากไม�
น"อยกว�าร"อยละ 80 

3.2 โครงการจัดหาข"อมูลและเผยแพร�ข�าวสาร
เพ่ือรองรับการเข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
 

เพ่ือพัฒนาเว็บไชต4กรมธนารักษ4  
ในการรองรับภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน และจัดหาข"อมูล
และเผยแพร�ข�าวสารเพ่ือรองรับ
การเข"าสู�ประชาคมอาเซียน 
ในป: 2558 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"รับบริการจากกรมธนา
รักษ4ต�อบริการท่ีได"รับอยู�
ในระดับดีและดีมากไม�
น"อยกว�าร"อยละ 80 

3.3 โครงการพัฒนาระบบห"องสมุดกรมธนา
รักษ4 

มีระบบห"องสมุดอัตโนมัติ สามารถ
ให"บริการ การสืบค"นออนไลน4ผ�าน
ระบบอินเตอร4เน็ต 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"รับบริการจากกรมธนา
รักษ4ต�อบริการท่ีได"รับอยู�
ในระดับดีและดีมากไม�
น"อยกว�าร"อยละ 80 

3.4 โครงการระบบบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ
รองรับการใช"งานของเจ"าหน"าท่ี
และผู"ใช"งานอย�างมีประสิทธิภาพ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"รับบริการจากกรมธนา
รักษ4ต�อบริการท่ีได"รับอยู�
ในระดับดีและดีมากไม�
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น"อยกว�าร"อยละ 80 

3.5 โครงการบริหารจัดการซอฟต4แวร4และ
ทรัพยากร คอมพิวเตอร4 

มีระบบบริหารจัดการซอฟต4แวร4
และบริหารจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอร4และอุปกรณ4ต�อพ�วง 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"ใช"งานจากกรมธนารักษ4
ต�อบริการท่ีได"รับอยู�ใน
ระดับดีและดีมากไม�น"อย
กว�าร"อยละ 80 

3.6 โครงการสื่อประชาสัมพันธ4ของกรมธนา
รักษ4ทดแทนและเพ่ิมเติม 

เพ่ือจัดการอุปกรณ4สื่อ
ประชาสัมพันธ4ของกรมธนารักษ4
ทดแทนของเดิมท่ีมีการใช"งานเกิน 
5 ป: และติดต้ังสื่อประชาสัมพันธ4
ของหน�วยงานในส�วนกลางเพ่ิมเติม 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"ใช"งานจากกรมธนารักษ4
ต�อบริการท่ีได"รับอยู�ใน
ระดับดีและดีมากไม�น"อย
กว�าร"อยละ 80 
 

3.7 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร4เพ่ือ
สนับสนุนการจัดทําฐานภาษีเพ่ือรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร"างของกรมธนา
รักษ4 

เพ่ือจัดหาพร"อมติดต้ังระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร4แม�ข�าย (Server) 
อุปกรณ4ต�อพ�วง และระบบงาน 
สําหรับการปฏิบัติงานด"านการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย4 และ
พัฒนาระบบสําหรับบริหารจัดการ
ข"อมูล แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยง
ข"อมูลสําหรับรองรับการ
ปฏิบัติงานประเมินราคาท่ีดินราย
แปลงให"แล"วเสร็จท่ัวประเทศ 
 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร4
แม�ข�าย (Server) อุปกรณ4
ต�อพ�วง และระบบงานได"
ตามแผนท่ีกําหนด 

3.8 โครงการพัฒนาระบบบริหารการจําหน�าย
เหรียญและผลิตภัณฑ4เหรียญ 

พัฒนาระบบบริหารการจําหน�าย
เหรียญและผลิตภัณฑ4เหรียญใน
รูปแบบ Web Base Application 
เพ่ือสะดวกต�อการเข"าถึงข"อมูล 
รองรับการดําเนินงานของ
เจ"าหน"าท่ี 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"ใช"งานจากกรมธนารักษ4
ต�อบริการท่ีได"รับอยู�ใน
ระดับดีและดีมากไม�น"อย
กว�าร"อยละ 80 

3.9 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต4สํานัก
กษาปณ4 

พัฒนาปรับปรุง Website สํานัก
กษาปณ4ให"ทันสมัย มีโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการท่ีสามารถใช"
สร"าง/แก"ไข/ปรับปรุง เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของเว็บไซต4ในอนาคต 
และรองรับการสร"างเว็บไซต4ใน
ลักษณะท่ีมีการทํางานร�วมกันได" 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"ใช"งานจากกรมธนารักษ4
ต�อบริการท่ีได"รับอยู�ใน
ระดับดีและดีมากไม�น"อย
กว�าร"อยละ 80 
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3.10 โครงการปรับปรุงระบบงาน ERP ปรับปรุงระบบ ERP ท่ีใช�งานอยูI 

ท้ังด�านฮาร@ดแวร@และซอฟต@แวร@ให�
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รองรับและตรงตามความต�องการ
ในการปฏิบัติงานของสํานัก
กษาปณ@ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"ใช"งานจากกรมธนารักษ4
ต�อบริการท่ีได"รับอยู�ใน
ระดับดีและดีมากไม�น"อย
กว�าร"อยละ 80 

3.11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เหรียญกษาปณ4 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญ
กษาปณ4ใหม� โดยใช"เทคโนโลยีท่ี
เป0นปBจจุบัน และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร4แม�ข�ายหมดอายุการ
ใช"งาน  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู"ใช"งานจากกรมธนารักษ4
ต�อบริการท่ีได"รับอยู�ใน
ระดับดีและดีมากไม�น"อย
กว�าร"อยละ 80 
 

3.1๒ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร4เพ่ือ
สนับสนุนงานบริหารสัญญาเช�าท่ีราชพัสดุผ�าน 
Mobile Device 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร4เพ่ือ
สนับสนุนงานบริหารสัญญาเช�าให"
เจ"าหน"าท่ีจัดผลประโยชน4และ
เจ"าหน"าท่ีการเงินของแต�ละ
สํานักงานธนารักษ4พ้ืนท่ีใช"
สนับสนุนการบริหารสัญญาเช�า 
ออกจัดเก็บค�าเช�านอกสถานท่ี 
ตรวจสอบข"อมูลผู"เช�า สถานท่ีเช�า 
ขอบเขตการเช�า รูปแปลง ณ 
สถานท่ีเช�าและรายละเอียดในเชิง 
MIS ได"อย�างมีประสิทธิภาพ 
 

กรมธนารักษ4สามารถ
จัดหาครุภัณฑ4
คอมพิวเตอร4ได"ตามแผนท่ี
กําหนด 

๓.๑๓ โครงการปรับปรุงระบบการจัดแสดง
ทรัพย4สินมีค�าของแผ�นดินผ�านเว็บไซต4 e-
museum 

เป0นการพัฒนาระบบฯ ให"มีความ
ทันสมัยทดแทนระบบเดิมท่ีใช"งาน
ต้ังแต�ป:งบประมาณ พ.ศ. ๒๕54 

กรมธนารักษ4สามารถ
ดําเนินงานได"ตามแผนท่ี
กําหนด 

๓.๑๔ โครงการระบบบริหารจัดการทรัพย4สิน
ด"วยระบบภาพเสมือนจริง 

เพ่ือจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต4แวร4พร"อม
อุปกรณ4ประกอบ 

กรมธนารักษ4สามารถ
ดําเนินงานได"ตามแผนท่ี
กําหนด 

ยุทธศาสตร%ท่ี 4 : พัฒนาระบบฐานข
อมูลกลางและการสร
างมาตรฐานข
อมูล 
- - - 


