
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบูรณาการภาครัฐ
หัวข้อ “การปรับตัวของภาครัฐ

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล”

“ตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีการปรับตัวสู่ Digital Government”

๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม
ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร

การปรับตัวของกรมสรรพากร
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
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หัวข้อ
น ำเสนอ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้าน ICT 
ของกรมสรรพากร
กลยุทธ์ในกำรบรหิำรเพือ่ควำมส ำเรจ็ขององคก์ร  
ยุคใหม่ (GRC)
Key Success Factor of RD-ICT (PPT)
- People – Process - Technology
การบูรณาการนวัตกรรมการให้บริการประชาชน 
ของหน่วยงานภาครัฐ
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แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2559-2561)
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วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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(ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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วิสัยทัศน์ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
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ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี
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ยุทธศาสตร์ดิจิทัลไทยแลนด์
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้าน ICT 
ของกรมสรรพากร
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ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์

กรมสรรพากร
จัดเก็บภำษีทันสมัย ใส่ใจบริกำร ยึดมั่นธรรมำภิบำล
เพื่อพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมไทย

ดา้น ICT

เป็นองค์กรชั้นน ำด้ำน ICT เพื่อกำรบริหำรและ
บริกำรด้วยมำตรฐำนสำกลภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

ยุทธศำสตร์ที่ 1
รักษำเสถียรภำพทำงรำยได้ภำษีอย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ที่ 2
พัฒนำระบบกำรบริหำร และกำรบริกำร เพื่อ
เสริมสร้ำงกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศำสตร์ที่ 3
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและสภำพแวดล้อม

กำรท ำงำนในองค์กร

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรเชิงรุก

ยุทธศำสตร์ที่ 2 บูรณำกำรระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร  

กำรจัดเก็บภำษี

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงเครือข่ำยภำครัฐและเอกชนใน

กำรเชื่อมโยงข้อมูล

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในด้ำน ICT

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนสูร่ะดบัสำกล

ยุทธศำสตร์ที่ 4 บริหำรจัดกำร ICT อย่ำงมีธรรมำภบิำล

ยุทธศำสตร์ที่ 7 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงดิจทิัล 12



เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมสรรพากร
1. สร้างนวัตกรรมการบริการเชิงรุก

เพื่อยกระดับงานบริการให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้เสียภาษี

2. บูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดเก็บภาษี
เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน และมีระบบงานที่สามารถรองรับ
การปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่ระดับสากล
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมใช้งานและมุ่งสู่
มาตรฐานสากล

4. บริหารจัดการ ICT อย่างมธีรรมาภบิาล
เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการระบบ ICT ให้มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม 13



เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของกรมสรรพากร

5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้าน ICT
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกและน าข้อมูลมาใช้สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บภาษี

7. ลดความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัล
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนให้ผู้เสียภาษี และประชาชน 
สามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของกรมสรรพากรอย่างทั่วถึงและเหมาะสม

6. สร้างเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการเชื่อมโยงข้อมูล
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กำรปรบัเปลี่ยนเพือ่ควำมอยู่รอดของธรุกิจในอนำคต
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กลยุทธ์ในกำรบริหำรเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กรยุคใหม่ 

G R C

Governance

Risk 
Management

Compliance
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กลยุทธ์ในกำรบริหำรเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กรยุคใหม่ 

G R C

ควำมหมำย:- เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับคน (people) กระบวนกำร 
(processes) และเทคโนโลยี (technology) ที่ชว่ยขบัเคลื่อนองค์กร 

- มีควำมเข้ำใจและจัดลำดับควำมส ำคัญต่อควำมคำดหวังของ             
ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

- ก ำหนดวัตถุประสงค์ทำงธุรกจิเพือ่ใหส้อดคลอ้งกับมูลค่ำและ       
ควำมเสี่ยงทีเ่กีย่วข้อง 
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กลยุทธ์ในกำรบริหำรเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กรยุคใหม่ 

G R C

- บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และสำมำรถเพิม่ 
ประสิทธิภำพในกำรเฝ้ำระวังควำมเสีย่ง (Risk Profile) และ      
ปกป้องคุณคำ่ขององค์กร (Value) 

- ด ำเนินกำรภำยใตข้อบเขตของกฎหมำย สัญญำ ระบบภำยใน          
สังคม และจริยธรรม 

- ให้ข้อมูลที่เกีย่วข้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
- ส่งเสริมกำรวัดผลของระบบกำรดำเนินงำนและกำรมีประสิทธิผล 
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กลยุทธ์ในกำรบริหำรเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กรยุคใหม่ (GRC)

- มีศักยภำพทีจ่ะจัดให้องค์กรมีข้อมูลทีน่ ำมำใชใ้นกำรจัดกำรบริหำร    
ควำมเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

- ลดควำมซับซ้อนและควำมไม่สม่ ำเสมอในกำรด ำเนินงำน 
- ควบคุมประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีใหเ้หมำะสมที่สดุ 
- เป็นตัวผลกัดนัให้เกิดกำรตัดสินใจในเรื่องควำมเสีย่งอย่ำงชำญฉลำด        
- เพิ่มควำมคล่องตวัขององค์กร และลดค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกับระบบงำน

“ทุกวันนี้ ผู้บริหารและฝ่ายจัดการระดับสงูต่างตระหนักถึง       
ความต้องการความรู้ในวิธีการจัดการเชิงบูรณาการเชงิรุก

ทีม่ีประสิทธิภาพทั่วทัง้องค์กรมากขึ้น”
19



กลยุทธ์ในกำรบริหำรเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กรยุคใหม่ 

นโยบำย วัฒนธรรมองค์กร กระบวนกำรข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน             
ที่ถูกก ำหนดออกมำอย่ำงชัดเจนในกำรบริหำรจัดกำรและก ำกบัดูแลองค์กร

โดยผู้บริหำรระดับสูง เพื่อกำรบริหำรองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  

“Corporate Governance” ควำมสัมพันธ์และบทบำทของทุกคน
ในองค์กรไม่ใช่เฉพำะผู้บริหำรอย่ำงเดียว ตลอดจนก ำหนดเป้ำหมำยหลักที่
เน้นเร่ืองควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรระดับสูงในองค์กร

Governance

20



กลยุทธ์ในกำรบริหำรเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กรยุคใหม่ 

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีเป้ำหมำย
ในกำรลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงที่อำจ 
มีโอกำสเกิดขึ้นได้ในองค์กร หำกไม่มีกำร

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดีพอ

Risk Management
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กลยุทธ์ในกำรบริหำรเพื่อควำมส ำเร็จขององค์กรยุคใหม่ 

กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับ     
และกฎหมำย ตลอดจนกำรปฏิบัติ       

ตำมนโยบำยด้ำนสำรสนเทศ             
และควำมปลอดภัยขององค์กร          
อย่ำงถูกต้องได้ตำมมำตรฐำน 

Compliance
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ERM : 
- เป็นวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
โดยมีกำรวัด และก ำหนดลักษณะของควำมเสี่ยง 

- กำรก ำหนดให้แต่ละส่วนงำนเป็นเจ้ำของควำมเสี่ยง 
(Risk Ownership) ในหน่วยงำนของตนเอง  
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GRC : มีกรอบโครงสร้ำงที่กว้ำงกว่ำ ซึ่งครอบคลุมถึง   
- ขอบข่ำยของงำน และปรัชญำในกำรสื่อสำร   
- กำรก ำกับดูแล 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ  
- ใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีเพื่อกำรรำยงำนผล 
- ใช้เครื่องมือในกำรควบคุมและจัดกำรสิ่งต่ำงๆ 

เช่น นโยบำย (Policies) ขั้นตอนกำรท ำงำน (Procedures) 
เอกสำรที่ต้องกำร (Documentation Requirement) และ
กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessments) 

****GRC ครอบคลุมเนื้อหำทั้งหมดของ ERM**** 
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Governance Risk and Compliance (GRC) 
& Enterprise Risk Management (ERM)

มีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นว่ำ...
องค์กรสำมำรถระบุควำมเสี่ยงทั้งหมดที่องค์กรเผชิญอยู่ 

(Identified) รวมทั้งกำรวิเครำะห์ (Analyzed)
และบอกจ ำนวน (Quantified) ได้ 
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GRC

Governance Risk 
Management

Compliance

แนวควำมคิดกำรบริหำรงำนด้ำน ICT
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แนวควำมคิดกำรบริหำรงำนด้ำน ICT
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แนวควำมคิดกำรบริหำรงำนด้ำน ICT

28



แนวควำมคิดกำรบริหำรงำนด้ำน ICT
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แนวควำมคิดกำรบริหำรงำนด้ำน ICT
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แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศของการให้บริการภาครัฐ

Internet of Everything (IoE)

Smart City

• Cloud  

Computing

• Big Data 

& Analytics

• Speed  

Recognition

• Connectivity    
• Leadership

Call Center

3D printing
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ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการให้บริการภาครัฐ
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Governance by IT

Governance  Services Organization

Green by IT

นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรให้บริกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล

Governance of ITGreen of IT

องค์กรกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้
33



Key Success Factors of RD-ICT
People Process Technology

Outcome

Stakeholders

Input

Output

Processing

Organization

Manage
ment

Plan

Do

Check

Act

รู้จกั
เข้าใจ

พัฒนา

Services &Value Added

C

G
R

ICT Audit

PM

EA

มัน่คง..มัง่คัง่..ยัง่ยืน ว่องไว..มัน่ใจ..ใช่เลย .....................

- Infrastructure
- Social Network

KM /COPs
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การเตรียมการรองรับ
การบูรณาการนวัตกรรม
การให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ

Information 
Services 
Center

การวางแผน
การจัดเตรียมบุคลากร 

(People) 

การปฏิรูประบบงาน/
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
(Organization chart)

การจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร เพ่ือการบริหารจัดการ

ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
(Enterprise Architecture)

ก าหนดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
(Procedure)

กฎหมาย ระเบียบ
และแนวปฏิบัติ 

(Law/Regal/Rule)

การปรับเปลี่ยน
นโยบาย (Policy) และ
กระบวนงาน (Process)

PeopleProcessTechnology

ระบบนวัตกรรม
กำรให้บริกำร
สำรสนเทศ 
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ระบบสำรสนเทศตำมล ำดับกระบวนงำน
(e - Business Process Task Flow System : e - BPTS)

กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศดิจิทัล
(ICT/Digital Innovation)  

EA & ERP

ศูนย์บริกำรสำรสนเทศ ทท. 
(Information Services Center : INSC)

ระบบนวัตกรรมกำรให้บริกำรสำรสนเทศกลำง 
(Centralized Information e-Service System : CISS)

ทีมงำนเครือข่ำยนักพัฒนำ
(Programmers Networking Team : PGNT) 

การปรับปรุงระบบสารสนเทศ/ดิจิทัลเพื่อการให้บริการ
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People (บุคลากร)
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แนวควำมคิดกำรบริหำรงำนด้ำน ICT

Human 
Hierarchy 

(Chain of Command/
Formal Org)

+(/-)
Creative 

Collaboration 
in the 

Workplace
(Team Work /
Informal Org)
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ต้องรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ

ต้องมีจติส านึกในการปฏบิัตงิานในหน้าที่ฯ 
และงานที่ได้รับมอบหมาย

2. การบริหารจัดการคุณภาพของงาน => รู้จัก-> เข้าใจ-> พัฒนา

ภาพรวมรูปแบบและแนวทางการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพ่ือผลการปฏบัิตงิานที่ดี

ต้องมหีลักธรรม/คุณธรรม/จริยธรรม/ยอมรับวัฒนธรรมองค์กร
องค์กร

- มีความกระตือรือร้น   
- รู้จกัการเสียสละ/อุทศิตน
- มีจรรยาบรรณ/ปฏบิัตตินดี

ลึก

ACT PL DO CHK

- มีการพัฒนาองค์ความรู้ (Ed/Tr/Aw)
- ต้องเป็นนักคดิ(Thinker) ที่เป็นระบบ(Mind set)
- มีสมรรถนะในงาน/สายงาน Competency)
(มุ่งสู่ความก้าวหน้าของสายงาน Career Path)

- ควบคุม            
- ตดิตาม
- ตรวจสอบ
- ประเมินผล

ต้องมีน า้ใจและเตม็ใจให้ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ผลการปฏิบัตงิานที่ดี

คม ชัด

- เข้าใจในงานที่ปฏิบัตอิย่างถ่องแท้
- ปฏิบัตงิานโดยมุ่งให้ได้ผลงาน (Output)
ตรงตามเป้าหมาย (KPI / ค ารับรอง/...)
- มุ่งให้ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ (Outcome)    
ของงานที่เกิดประโยชน์ต่อราชการ 

1. คุณภาพของบุคลากร

กระบวนงาน

บุคลากร

39



“ ฉันท ำงำนเหน่ือยกว่ำคนอื่น/เบ่ือหัวหน้ำ/ลูกน้อง/
เพื่อนร่วมงำน/ท ำงำนต่อไปไม่ได้แล้ว/ขอย้ำย ”

• ผู้บริหำรต้องวำงวิธีกำร/ขัน้ตอนท ำงำนที ่
เป็นระบบไว้เปน็แนวทำงในกำรปฏิบตังิำน

• บุคลำกรต้องส ำรวจและปรับปรุงตนเองให้
สำมำรถท ำงำนตอ่ไปได้(เทคนิค/สร้ำงสรร)

• องค์กรต้องมีกำรวำงแผน/วิเครำะห์งำน/คน               
กำรเตรียมควำมพรอ้มในกำรโยกย้ำยและ      
มีระยะเวลำเสริมสร้ำงสมรรถนะของคน
เพื่อไม่ให้เกดิกำรหยุดชะงักของงำน

• ผู้บริหำรตอ้งมี Two-Ways Communication 
ในทุกระดบั เพื่อใชเ้ป็นข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจจัดกำรบคุลำกรให้มีประสทิธิภำพ

หา     
คนมา   
เร่ิมต้น
ใหม่

สร้างความ
อดทน/
พยายาม
ต่อไปให้

ได้ผลส าเร็จ

องค์กรของท่านมีแนวคดิการจัดการบุคลากรอย่างไร?

สร้างความ
เข้มแข็งได้

เร็ว

สร้างความ
เข้มแข็งได้ช้า

ระ
ยะ
สั้น

ระ
ยะ
ยา
ว  

เป้าหมาย
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การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

• ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการพัฒนาบุคลากรและองค์กร      
สู่มาตรฐานสากลของรัฐบาล

• นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากรเป็นบุคลากรหลัก
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกรมสรรพากรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

• จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทางด้านไอทีประจ าปี เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Economy

• ศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและประสบผลส าเร็จ
จากการน าเอาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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วิธีการพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มบุคลากร
การจ าแนกกลุ่มบุคลากร Education Training Awareness

1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) /
2. ผู้บริหารระดับกลาง 

(Middle Management)
/ /

3. ผู้ดูแลระบบ (Administrators) / / /

4. ผู้ดูแลระบบความปลอดภัย 
(Security Administrators)

/ / /

5. ผู้ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Auditors)

/ / /

6. ผู้ใช้งานทั่วไป (General Users) / /

จ ำแนกกลุ่มบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง ออกเป็น 6  กลุ่ม ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนกำรอบรมบุคลำกรในแต่ละกลุ่มสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบและด้วยวิธีกำรอบรมที่เ
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แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
ปี 2559

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Innovation and Technology) 
ยุคใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมสรรพากร

3. โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม iOS ขั้นสูง เพื่อรองรับการให้บริการบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)

4. โครงการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม Android ขั้นสูงเพื่อรองรับการให้บริการบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices)

5. หลักสูตร Advanced HTML5 และ CSS3 ขั้นสูงเพื่อประยุกต์ใช้งาน

6. หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์และการออกแบบและจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 44



แผนการพัฒนาบุคลากร
ปี 2560

1. โครงการอบรมหลักสูตร “Update IT” 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย”

3. โครงการอบรม หลักสูตร “Fundamental Data Science for Data Scientist”

4. โครงการอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  Big Data Analytic” 

5. โครงการอบรม หลักสูตร “MOTION GRAPHICS”

6. โครงการอบรมหลักสูตร  “Linux Network and System Administration”
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Process (กระบวนการท างาน)
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ICT Management
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กำรพัฒนำระบบงำนด้ำน ICT

กระบวนงำนหลัก

กระบวนงำนสนับสนุน
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ระบบงานสนับสนุน 54 ระบบ

ระบบงานหลัก 75 ระบบ

จดทะเบียนและ
ขอมีเลขฯ

4 ระบบงาน

ส ารวจและติดตาม
ธุรกิจนอกระบบ

5 ระบบงาน

รับแบบและรับช าระ
22 ระบบงาน

คืนภาษี
25 ระบบงาน

ก ากับและตรวจสอบ
13 ระบบงาน

เร่งรัดหนี้
4 ระบบงาน

พิจารณาอุทธรณ์
1 ระบบงาน

ด าเนินคดี
1 ระบบงาน

งานสารบรรณ
8 ระบบงาน

พัฒนาบุคคล
5 ระบบงาน

งานพัฒนาระบบ IT
8 ระบบงาน

งานด้านกฎหมาย
และระเบียบ
10 ระบบงาน

งานคลังและการเบิกจ่าย
17 ระบบงาน

งานตรวจสอบภายใน
2 ระบบงาน

งานสนับสนุนอื่นๆ
4 ระบบงาน
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กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

รู้จกั..เข้าถงึความต้องการ               
ของผู้ใช้งาน

เข้าใจ..ในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ

พัฒนา..ให้ตรงกับความต้องการ    
ของผู้ใช้งาน
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กำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

- ซือ้ทดแทน

- บ ารุงรักษา

- จ าหน่ายพัสดุ

- เพิ่มความเร็ว
สายสัญญาณ

- เพิ่มความ
ปลอดภยัใน 
การเข้าถงึข้อมูล

People HW/SW NW/SEC

- IT Person :
Service Science,
EA ,ERP,etc. 

-Non IT Person

การควบคุมดูแลบริหารจัดการ 52



การน ามาตรฐานมาใช้ในพัฒนาระบบสารสนเทศ
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มาตรฐาน ISO/IEC 29110

มาตรฐาน ทีมุ่่งเน้นใหก้ารรับรองคุณภาพ การบริหารงาน หรือ
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่หน่วยงาน
• สามารถด าเนินโครงการได้บรรลเุป้าหมาย
• มีกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ที่เป็นแนวทางเดียวกัน
• มีรูปแบบของการสรุปความต้องการทีช่ัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งและ

ประเด็นปัญหา
• คนในองค์กร เข้าใจบทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบของตนเอง
• สามารถวิเคราะหแ์ละประเมิน ระยะเวลาในการด าเนินโครงการได้

แม่นย าขึ้น และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการได้
54



- กรอบแนวทาง (Framework) และขั้นตอนวิธี (Method) ส าหรับ          
การวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแบบองคร์วม 
(Holistic Approach) ให้ตอบสนองต่อวิสันทัศนแ์ละยุทธศาสตร์ขององค์กร

- ประยุกตห์ลักการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านกระบวนการ 
ปฏิบัติงาน (Business Process) ระบบสารสนเทศ (Information Systems) 
และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรไ์ปสู่ภาคปฏิบัติ 
(Strategic Execution) ให้สัมฤทธิ์ผล และให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Improvement)

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
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สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
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สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

กระบวนกำรจดทะเบยีนและ

ขอมีเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี

กระบวนกำร

ส ำรวจและติดตำม
กระบวนกำรรับแบบแสดง

รำยกำรและรับช ำระภำษีอำกร

กระบวนกำร

คืนภำษีอำกร

กระบวนกำรก ำกับและ

ประเมินภำษีอำกร

กระบวนกำรเร่งรัด

ภำษีอำกรค้ำง
กระบวนกำรพิจำรณำ

ค ำขออุทธรณ์

กระบวนกำร

ด ำเนินคดีภำษีอำกร

กระบวนการสารบรรณ กระบวนการพัฒนาบุคลากร กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระบวนการ

ตรวจสอบภายใน

กระบวนการด้านกฎหมาย

และระเบียบ

กระบวนการคลังและ

เบิกจ่ายเงิน

จัดเก็บภำษีทันสมัย ใส่ใจบริกำร ยึดมั่นธรรมำภิบำล เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมไทย

รักษำเสถียรภำพทำง

รำยได้ภำษีอย่ำงยั่งยืน

พัฒนำระบบกำรบริหำรและกำรบริกำรเพ่ือ

เสริมสร้ำงกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและสังคม

เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลและ

สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนในองคก์ร
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COBIT: Framework ใช้ในการควบคุมภายในส าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ITIL
Service Strategy: 
วางเป้าหมายว่าจะให้บริการ
อะไร
Service Design: 
ออกแบบว่าจะท าอย่างไร
Service Transition: 
ทดลองให้บริการ
Service Operation: 
ด าเนินการจริง
Continual Service 
Improvement: 
ประเมนิผลและปรับปรุง
บริการ 59



Technology (เทคโนโลย)ี
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แนวโน้มเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

Internet
Hardwired 
Client Devices

Wireless 
Client 
Devices
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World in 2025
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Cloud Computing Technology

Cloud

Cloud
Cloud
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Cloud Computing คืออะไร

Storage Server Database

Everything as a Service 

through Internet

- Cloud Computing คือ รูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรม หรือ 
Application ที่ท างานบน servers ผ่านเครือข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต
- ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงการใช้งานสามารถใช้ความสามารถในการประมวลผลของ 
Server เพ่ือเก็บข้อมูล ประมวลผลโปรแกรม หรือท างานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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Big Data & Analytics
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Big Data & 
Analytics

Big Data คืออะไร
- ข้อมูลปริมำณมำกในระดับ Tera Byte (TB) หรือ ระดับ Peta 

Byte (PB) หรือ 1000 TB 
- ระบบ Internet ในยุคที่ Social Media มีสำรสนเทศเกิดขึ้น
จ ำนวนมำก จำกทุกๆ คนที่จะพร้อมผลิตข้อมูล มีกิจกรรมต่ำงๆ 
มำกมำย ปี 2014 มีคนกด Like ใน Facebook มำกกว่ำ 2.7 
Billion/วันและมีข้อมูลใน Facebook มำกกว่ำ 500 TB/วัน
- อุปกรณ์ (Device) ที่มีจ ำนวนมำก มี Mobile Device มำกกว่ำ 
7.4 Billion ที่ใช้งำนบนโลกใบนี้
- มีอัตรำกำรขยำยตัวที่สูงอีกด้วย ทั้ง Smart Device ที่รองรับกำร
เข้ำถึง กำรใช้งำนข้อมูลจ ำนวนมำกๆ ได้อย่ำงง่ำยดำย
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Big Data 
& 

Analytics

-ข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น ๆ กว่ำ 10 เท่ำในทกุๆ 5 ปี
แนวโน้มของข้อมูลมีขนำดทีใ่หญข่ึน้ คือเป็นรูปภำพ และวีดีโอ
มำกขึ้น

คุณสมบตัขิอง Big Data จะมีด้วยกัน 3 มุมมอง คือ
•Volume : ข้อมูลมีปริมำณมำก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป
•Variety : ข้อมูลมีรูปแบบทีห่ลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็น ข้อควำม  

รูปภำพ วีดิโอ มัลติมีเดีย
•Velocity : ข้อมูลจะมีกำรเปลีย่นแปลงตลอดเวลำและรวดเร็ว
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 Big Data ในมุมมองผู้บริหำร
• กำร Capture ข้อมูลที่เกิดขึ้นอำจจะเป็นในรูปแบบ 
Real-time ย่อมจะท ำให้เรำได้รับรู้ข้อมูลในมิติต่ำงๆ ได้ 
ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้มีคุณสมบัติที่เป็น Big Data คือ มีทั้ง 
Volume, Variety และ Velocity

• เนื่องจำกเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อมูลมีจ ำนวนมำกขึ้น 
กำรเลือกใช้เทคโนโลยีเดิม อำจจะไม่เพียงพอที่จะน ำเอำ
ข้อมูลที่ได้มำใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจขององค์กรได้ 
ดังนั้นต้องเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมำะสม

Big Data 
& 

Analytics
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Big Data ในมุมมองผู้บริหำร (ต่อ)

• กำรน ำเอำเทคโนโลยีใหม่ๆ มำวิเครำะห์ Big Data 
เพื่อให้ทรำบพฤติกรรมและควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
ผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภำพ ย่อมท ำให้
เรำสำมำรถชิงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันยิ่งขึ้น

• กำรส่งบุคลำกรมำฝึกอบรม ให้ควำมรู้กับบุคลำกร
ในองค์กรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่อง Big Data, 
Cloud Computing และ Deep Analytical เพื่อเป็น
บุคลำกรในกำรน ำข้อมูลมำใช้งำนได้อย่ำงดี จะช่วยให้
ข้อมูลที่เก็บมำใช้ได้อย่ำงดี มีประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

Big Data 
& 

Analytics
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Internet of Things (IoT)
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Blockchain นวัตกรรมเทคโนโลยีเปล่ียนโลก
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- Blockchain คือระบบโครงข่ำยในกำรเก็บบัญชีธุรกรรม
ออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ำยใยแมงมุม ที่เก็บสถิติกำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงิน และสินทรัพย์ชนิดอื่น ๆ อีก 

- Blockchain เป็นระบบโครงข่ำยในกำรท ำธุรกรรมต่ำง ๆ    
ซึ่งตัดตัวกลำงอย่ำงสถำบันกำรเงินที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันออกไป 
ท ำให้ต้นทุนกำรท ำธุรกรรมถูกลง 

- Blockchain ส่งผลให้สถำบันกำรเงินที่เป็นตัวกลำง รวมทั้ง
ส ำนักช ำระบัญชีต่ำง ๆ ไม่จ ำเป็นต้องมีอีกในอนำคตได้เลย 
หำกเทคโนโลยีนี้เข้ำมำแทนที่ได้อย่ำงสมบูรณ์
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เทคโนโลยีและการบริหารจัดการด้าน 
Network & Security
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แผนที่ยุทธศำสตร์ SEC (Strategy Map)
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ระบบงาน/แผนงาน ด้าน IT Security
นโยบาย/ระเบียบกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย

ระบบรักษาความปลอดภัย
(E-mail Content security)

ระบบป้องกันการโจมตีระบบ
เครือข่าย (IPS/Firewall)

ระบบคัดกรองเว็บไซต์ 
(Web Filtering)

ระบบป้องกันและก าจัดไวรัส
คอมพิวเตอร์ (Antivirus)

ระบบปิดช่องโหว่คอมพิวเตอร์
(Patch Management)

47
พ.ศ.

48 49 50 54 55 56 57 58 59

การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากรฯ
การบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรับส่งหนังสือฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(ร่าง) ระเบียบกรมสรรพากร 
เกี่ยวกับความปลอดภัย (ปรับปรุง)

ครอบคลุมกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของประเทศไทย
ครอบคลุมมาตรฐานสากล เช่น ITIL COBIT COSO ISO27001:2015

สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้
ใช้สิทธิในโปรแกรมฯ

จัดท ามาตรฐาน ISO27001
ณ ศูนย์ RDSMOC

53

ระบบเพิ่มความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ e-Mail

ระบบป้องกันภัยคุกคาม
ระบบสารสนเทศ

Network Access Control 
Web Application Firewall
Web Application Scanner

52

ระบบป้องกันภัยคุกคาม
ระบบสารสนเทศ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความ 
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

Application Firewall
Core Inner IPS
Database Firewall
Password Management
Lawful Interception

จัดซื้อระบบวิเคราะห์และจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ทดแทน)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ระบบความมั่นคงปลอดภัย (ทดแทน)

โครงการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคาม 
แบบต่อเนื่องขั้นสูง (APT)

จัดจ้างบริการเฝ้าระวังรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยฯ (RDSMOC)



1. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic)
2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล (Good Governance)
3. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Technology) 

1) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรส ำรองและกำรกู้คืนข้อมูล
จำกควำมเสียหำย (Backup and Recovery)

2) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนแผนกำรแก้ไขปัญหำจำกสถำนกำรณ์
ควำมไม่แน่นอนและภัยพิบัติกับระบบสำรสนเทศ (IT Contingency Plan)

3) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรก ำหนดสิทธิผู้ใช้ในแต่ละระดับ
(Access Right)

4) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย (Security) 
ของระบบฐำนข้อมูล

4. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกระบวนงำน (Process)

กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน
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กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ

• Policy หมำยถึง นโยบำยในภำพรวมที่กระชับและได้ใจควำม หรือเป้ำหมำย      
ที่ต้องกำรบรรลุ 
•Procedure หมำยถึง รำยละเอียดปลีกย่อยที่ต้องน ำมำเป็นแนวทำงปฏิบัติ      
ให้สอดคล้องและบรรลุถึงนโยบำย
• Standard หมำยถึง มำตรฐำนที่ต้องบังคับในกำรปฏิบัติงำนจริงให้สอดคล้อง
และบรรลุถึงนโยบำย 
• Guideline หมำยถึง แนวทำงที่เป็นกำรแนะน ำในกำรปฏิบัติให้สอดคล้องและ
บรรลุถึงนโยบำย
• Control by IT Audit ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำน IT ว่ำ มีกำรปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมท่ีก ำหนดหรือไม่เพื่อน ำมำปรับปรุงแก้ไขนโยบำยเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง
และเพ่ือกำรประเมินควำมเสี่ยง  
• Security Framework ตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
และมำตรฐำนสำกลที่เกี่ยวข้อง 79



กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพื้นฐำน

• มำตรฐำน COSO : The Committee of Sponsoring Organization 
เพ่ือให้องค์กรได้มำซ่ึง Corporate Governance
• มำตรฐำน ISO/IEC27001:2005 : International Standard 
Organization (Information Security Management System: ISMS)
• มำตรฐำนสำกล ITIL & ISO/IEC 20000 : Information Technology Service 
Management (ITSM)
• มำตรฐำนสำกล ISO 25999 / ISO 25777: Business / ICT Continuity 
Management (BCM / ICT CM)
• มำตรฐำนสำกล ISO 27005 : Risk Management (RM)
• มำตรฐำน CobiT : Control Objectives for Information and    
Related Technology  เพ่ือให้องค์กรได้มำซ่ึง IT Governance
• มำตรฐำน ITIL : Information Technology Infrastructure Library
• มำตรฐำน NIST : National Institute of Standards and Technology 80



กฎหมำย (Laws)  นโยบำย (Policy) ระเบียบ (Regular) 
แนวปฏิบัติ  (Procedure) ภำยในประเทศ
1) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำธุรกรรม    

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ พ.ศ. 2549  
2) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544      
3) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   

พ.ศ. 2550
4) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2)      

พ.ศ. 2551 
5) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรควบคุมดูแลธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงิน 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 81



6) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรแบบปลอดภัยในกำรท ำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
- ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์เรือ่งหลกัเกณฑ์และ 
วิธีกำรในกำรจัดท ำหรือแปลงเอกสำรและขอ้ควำมใหอ้ยู่ในรูปของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓

- ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส ์เรือ่งแนวนโยบำย  
และแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภยัสำรสนเทศของ
หน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ. 2553 และแนวนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ        
ในกำรคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคลของหน่วยงำนภำครัฐ พ.ศ. 2553

7) มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในกำรประกอบธุรกรรมทำง 
อิเล็กทรอนิกส์ (เวอร์ชัน 2.5) พ.ศ. 2550
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นโยบำยและระเบียบปฏิบตัิทีอ่อกโดยกรมสรรพำกร 
• นโยบำยควำมปลอดภัยสำรสนเทศกรมสรรพำกร  
• ระเบียบกรมสรรพำกรว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

• ระเบียบกรมสรรพำกรว่ำด้วยกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมสรรพำกรอย่ำงปลอดภัย  

• ระเบียบกรมสรรพำกรว่ำด้วยกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อรับส่งหนังสือและข่ำวสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  

• ระเบียบกรมสรรพำกรว่ำด้วยกำรใช้ระบบเครือข่ำยสื่อสำร
คอมพิวเตอร์  83



ระบบรักษาความปลอดภัยกลาง
Network & Security
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ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
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Security Monitoring and Operation Center (SMOC)



การบูรณาการนวัตกรรมการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ
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1. กำรพฒันำระบบภำษีและเอกสำรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment)
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สรุปภาพรวมวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบช าระเงนิของประเทศ 
ให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร รองรับ
การโอนเงิน รับจ่ายเงินระหว่างประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ 
รวมถึงบูรณาการระบบภาษี  และรวมศูนย์จ่ายเงินสวัสดิการของภาครัฐ :-

 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงนิ 
(Payment Infrastructure Development) 

 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (e-Tax System) 
 ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและบูรณาการสวัสดิการสังคม

(Social Welfare) 
 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) 
 ส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน (Cashless society)

http://www.slideshare.net/featured/category/economy-finance
http://www.slideshare.net/featured/category/economy-finance


...

ภาพรวมการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e - Payment
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ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ



16 ม.ค. 2559

ประธำน : รองนำยกรัฐมนตรีด้ำนเศรษฐกิจ

รองประธำน : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

องค์ประกอบคณะกรรมการ (23 คน)

• ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
• ปลัดกระทรวงการคลัง 
• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ปลัดกระทรวงคมนาคม
• ปลัดกระทรวงพำณิชย์
• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• เลขำธิกำรส ำนักงำน ก.พ.ร.
• อธิบดีกรมการปกครอง
• อธิบดีกรมบัญชีกลำง 

• อธิบดีกรมศุลกากร
• อธิบดีกรมสรรพำกร
• ผอ.ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• ผอ.ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
• ผอ.ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
• ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
• ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ประธำนกรรมกำรสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย
• ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 2 ท่าน

เลขำนุกำร
กรมสรรพำกร : รองอธิบดี
ธนำคำรแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยผู้ว่ำกำร สำยนโยบำยสถำบันกำรเงิน

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment



โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

โครงการ 1ระบบ
การช าระเงินแบบ 

Any ID

โครงการ 2
การขยาย
การใช้บัตร

โครงการ 3
ระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการ 4
e-Payment 

ภาครัฐ

โครงการ 5
การให้ความรู้และ

ส่งเสริมการใช้
ธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

ด าเนินการทุกโครงการพร้อม ๆ กันอย่างต่อเนื่อง
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โครงกำร ๑
ระบบกำร

ช ำระเงินแบบ 
Any ID

โครงการ 1
ระบบการ

ช าระเงินแบบ 
Any ID

หลักการ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

โดยการโอนเงินผ่าน Any ID ซึ่งประกอบด้วย  
1. เลขที่บัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร
2. เลขที่บัญชีธนาคาร
3. หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile)
4. e-wallet ID (Electronic Card)
5. e-mail address

วัตถุประสงค์
• เพิ่มความสะดวกในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เงินสด 
• เป็นพื้นฐานของการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรม

ทุกรูปแบบในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ

โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย กรมสรรพากร  
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โครงการที่ 1 : โครงการระบบการช าระเงินแบบ Any ID 
การพัฒนาระบบการช าระเงินแบบ Any ID (NITMX)



โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

หลักการ
ส่งเสริมให้มีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพิ่มจุดรับบัตร/จุดรับช าระเงินให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผลักดันการออกบัตรเดบิตตาม Local Card Scheme
2. ก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานชิปการ์ด และเครื่องรับบัตร
3. ทบทวนโครงสร้างค่าธรรมเนยีมที่เกี่ยวข้อง
4. กระจายจุดรับช าระเงินและเครื่องรับบัตร

วัตถุประสงค์
• เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
• ลดค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ใช้บัตร และลดต้นทุนในการบริหารจัดการระบบ

การช าระเงินของประเทศไทย เพื่อความสะดวกของธุรกิจและการน าส่ง
ข้อมูลภาษี

โครงการ 2
การขยาย
การใช้บัตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย
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โครงกำร ๑
ระบบกำร

ช ำระเงินแบบ 
Any ID

โครงการที่ 2 : การขยายการใช้บัตร 
แนวทางการก าหนดให้บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียน VAT รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นวางอุปกรณ์รับชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์



โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

หลักการ
1. บริการจัดท าและน าส่งข้อมูล e-Tax Invoice และ e-Receipt โดยการ  

พัฒนาช่องทางต่างๆ ในการส่งข้อมูล ได้แก่ e-mail, Host-to-Host, 
Service Provider, Web Upload และ Web Portal

2. พัฒนาระบบน าส่งข้อมูล VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย และระบบน าส่งภาษี
เมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
• ลดการจัดส่งและเก็บเอกสารแบบกระดาษ
• เชื่อมโยงการช าระเงินกับระบบภาษีและการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• กรมสรรพากรได้รับข้อมูลธุรกรรมที่เกิดขึ้นทันที และสามารถน า

ข้อมูลมาใช้ในการตรวจสอบต่าง ๆ ได้

โครงการ 3
ระบบภาษีและ
เอกสารธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมสรรพากร 98



โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

หลักการ
พัฒนาระบบการจับจ่ายภาครัฐให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และพัฒนาระบบจ่ายเงิน
สวัสดิการประชาชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1. การจัดเก็บและน าส่งเงินภาครัฐ : ปรับปรุงกระบวนงานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. การเบิกและการจ่ายเงินภาครัฐ : ใช้ระบบการช าระเงินแบบ Any ID และบัตรต่าง ๆ 
3. การบูรณาการสวัสดิการสังคม : ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ต้องการความ

ช่วยเหลือเพื่อรับสวัสดิการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้ภาครัฐจ่ายเงิน
สวัสดิการผ่าน Any ID

วัตถุประสงค์
• ลดความผิดพลาดและการทุจริตจาการจ่ายเงินสดและเช็ค
• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินของภาครัฐอย่างครบวงจร
• ภาครัฐมีฐานข้อมูลกลางในการตรวจสอบสิทธิของผู้รับสวัสดิการ
• ภาครัฐควบคุมการจ่ายเงินค่าสวัสดิการได้ทั้งหมด

โครงการ 4
e-Payment

ภาครัฐ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมบัญชีกลาง 99



 เริ่มลงทะเบียนลงเพื่อสวัสดิกำรของรัฐเดือนกรกฎำคม 2559 ธนำคำรกรุงไทย 
ธนำคำรออมสิน ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

 กรมสรรพำกรเป็นผู้รวบรวมและจัดท ำฐำนข้อมูลกำรลงทะเบียนสวัสดิกำรของรัฐ

 กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรภำครัฐ เป็นไปตำมเง่ือนไข และข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
ที่เก่ียวข้อง โดยมกีรมกำรปกครองเป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมข้อมูล และกรมบัญชีกลำง
จะเป็นผู้จ่ำยเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิกำรตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดของรัฐบำล   
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

โครงการที่ 4  :  e-Payment ภาครัฐ 
สวัสดิการของรัฐ 



โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment

หลักการ
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคธุรกิจท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้

1. ก าหนดมาตรการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในการใช้ e-Payment

2. เผยแพร่ความรู้และความปลอดภัยในการใช้ e-Payment เพื่อเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ใช้งาน

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมให้การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย 
และผลักดันประเทศไทยสู่ Digital Economy อย่างสมบูรณ์แบบ

โครงการ 5
การส่งเสริม

การใช้ธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงการคลัง
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โครงการที่ 5 :  การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ความคืบหน้า  :  เนื้อหาหลัก (Content) ของโครงการ National e-Payment 

เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการประชาสัมพันธ์ 



โครงการที่ 5  การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : Website e-Payment

http://www.epayment.go.th

http://www.epayment.go.th/


ค าขวัญ NATIONAL e-PAYMENT : “ว่องไว  มั่นใจ  ใช่เลย”

104



โครงกำร ๑
ระบบกำร

ช ำระเงินแบบ 
Any ID

โครงการชิงโชคสลิปบัตรเดบิต
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National e-Payment Master Plan 
แบ่งการด าเนินงานเป็น 5 โครงการย่อย 

โครงการ 1 : ระบบการช าระเงินแบบ Any ID

โครงการ 2 : การขยายการใช้บัตร

โครงการ 3 : ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรม  
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการ 4 : e-Payment ภาครัฐ

โครงการ 5 : การให้ความรู้และส่งเสริม    
การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการช าระ
เงิน (Payment Infrastructure 

Development)

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
(e-Tax System) 

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
และบูรณาการสวัสดิการ 
(e-Social Welfare) 

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(Financial Inclusion)

ส่งเสริม e-Payment ในทุกภาคส่วน 
(Cashless Society)

เป้าหมาย

ภาพรวมโครงการย่อยภายใต้โครงการ National e-Payment



การขับเคลื่อนภารกิจของกรมสรรพากร
เพื่อรองรับ National e-Payment



การบูรณาการ
นวัตกรรม

การให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ

1. การพัฒนาระบบ                  
ภาษีและเอกสารธรุกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment)

8. การสนับสนุน
กิจการเงินร่วมลงทุน 
(Venture Capital)

7. มาตรการภาษี             
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ            
รายใหม่ (New Start-up) 

3. การจัดล าดับ              
ความยาก-ง่ายในการ

เริ่มต้นการด าเนินธุรกิจ 
(Doing Business)

6. มาตรการภาษี             
บัญชีชุดเดียว

4. การช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา (ก.ย.ศ)

2. ฐำนข้อมูล
ประชำชน

5. การบูรณาการข้อมลู
สารสนเทศ ๓ กรมภาษี 

กระทรวงการคลัง

9. การจัด
ประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่และให้ความรู้
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การขับเคลื่อนภารกิจของกรมสรรพากรเพื่อรองรับ National e-Payment

กรมสรรพากรมีการเตรียมความพรอ้มในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ด้านการปรับกระบวนการท างานด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี เพื่อรองรับ 

e-Payment
• กรณีการโอนเงิน (Fund Transfer) รายธุรกรรมผ่านธนาคารฯ
• กรณีการชาระเงินผ่านเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Card Transaction)



• “ใหญ”่ หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาทข้ึนไป 
• “กลาง” หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 30 ล้านบาท -500 ล้านบาท 
• “เล็ก” หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท - 30 ล้านบาท 
• “เล็กมาก” หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 

การเตรียมความพร้อม : ด้านกฎหมายและระเบียบ

• “ใหญ”่ หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 500 ล้านบาทข้ึนไป 
• “กลาง” หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 30 ล้านบาท -500 ล้านบาท 
• “เล็ก” หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาท - 30 ล้านบาท 
• “เล็กมาก” หมายถึง ผู้ประกอบการที่มีรายได้ 1.8 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 



ประเด็นที่กรมสรรพากรจะต้องน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน

- รับช าระภาษี
- รับช าระ
ค่าธรรมเนียม

- ขายทอดตลาด ฯลฯ
หน่วยงาน :
บร. สท. ภาค บอ. บก  
LTO ฯลฯ

- ภาษีเงินได้
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

หน่วยงาน:
สส. บร. ฯลฯ

- ค่าสาธารณูปโภค
- เงินทดรอง
- เงินตอบแทน ฯลฯ

หน่วยงาน :
บร. สท. ภาค บอ. บก  
LTO ส านัก ฯลฯ

ขารับ คืนภาษี ขาจ่าย

EDC / Bank 
Transfer

Bank Transfer/ 
Any ID

Bank Transfer/ 
Any ID

• จัดเตรียมวางเครื่อง 
EDC

• ปรับปรุงระเบียบ
กรรมวิธี

• ปรับปรุงระเบียบ
การคืน ฯลฯ

การเตรียมความพร้อม : ด้าน e-Payment ภาครัฐ
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โครงกำร ๑
ระบบกำร

ช ำระเงินแบบ 
Any ID

โครงการที่ 3  : ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

การด าเนินงานโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์  ภายใต้โครงการ
พัฒนาระบบการช าระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ(National e-Payment) แบ่งเป็น 3 โครงการ 
ดังนี้

1. โครงการพัฒนาระบบการน าเข้าและคัดแยกขอ้มูลการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment)

2. โครงการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการช าระเงนิแบบอิเล็กทรอนิกส์        
เพื่อการบริหารการจดัเกบ็ภาษี (National e-Payment)

3. โครงการพัฒนาระบบบริการจดัท าและน าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกสแ์ละ   
ใบรับอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนนุแผนยุทธศาสตร์การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(National e-Payment)

http://www.slideshare.net/featured/category/economy-finance
http://www.slideshare.net/featured/category/economy-finance


เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี

• ช่วยในการสอบยันใบก ากับภาษี
• ช่วยในการตรวจสอบเพ่ือคืนภาษีเงินได้
• ช่วยในการติดตามหนี้ค้าง
• ช่วยตรวจจับขบวนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ
• เพ่ิมประสิทธิภาพงานด้าน Risk Management

อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เสียภาษี

• ลดงานกรรมวิธี
• ลดการกรอกข้อมูลด้วยมือ
• สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีของผู้เสียภาษีจากระบบ

อิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ

โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

• ยกเลิกการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย
• ไม่ต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจ่าย (50 ทว)ิ
• ไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บใบก ากับภาษีในรูปแบบกระดาษ

โครงการ e-Tax Invoice / e-Receipt โครงการ e-Withholding Tax โครงการข้อมูล e-Payment

ผู้เสียภาษีน าส่งข้อมูลและ/หรือออกใบก ากับ
ภาษีและใบรับในระบบ e-Tax Invoice

ธนาคารน าส่งข้อมูล WHT และเงิน WHT 
ให้กรมสรรพากรแทนผู้หักภาษี ณ ที่จ่าย และ  

ออกใบเสร็จ/แจ้งผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

เมื่อมีการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment
ธนาคารน าส่งข้อมูล VAT/WHT ให้

กรมสรรพากร

ลดงานด้านแบบและเอกสาร
ภาษี

สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษี
จากระบบ

• ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลใบก ากับภาษีและข้อมูลภาษี
หัก ณ ท่ีจ่ายของตนเองท่ีอยู่ในระบบได้

ช่วยในการตรวจสอบและ
ติดตามภาษี

ลดกระบวนงานของเจ้าหน้าที่

ประโยชน์ในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร



1) ข้อมูลช าระเงิน

2) ข้อมูลธุรกรรม
3) ข้อมูลภาษี

โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช าระเงิน

1. Any ID

Card

2. ขยายการใช้บัตร

VAT, WHT, 
e-Tax Invoice/

e-Receipt

3. ภาษีอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดิการ/เงินช่วยเหลือ
การรับจ่ายเงินภาครัฐ

4. e-Payment ภาครัฐ

ส่งเสริมการเข้าสู่ 
e-Payment

5. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และให้ Incentive

• ระบบการโอนเงินแบบ Any ID : 5 ประเภท ID ได้แก่ เลขที่บัตร
ประชาชน, เลขที่บัญชีธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่,  
e-Wallet ID และ e-Mail Address

• ลดข้อจ ากัดของระบบปัจจุบัน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้แก่
ภาคส่วนต่าง ๆ

• อ านวยความสะดวกให้ประชาชน ธุรกิจ และรัฐบาล

• ส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด
• ขยายจุดรับช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทั่วถึง
• เป็นช่องทางจ่าย / ใช้เงินสวัสดิการ

• ได้ข้อมูลภาษีมาพร้อมข้อมูลช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์      
ช่วยขยายฐานภาษี

• ส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การจัดท าและน าส่งเอกสารพาณิชย์

• จ่ายสวัสดิการภาครัฐแก่ประชาชนโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
• บูรณาการฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
• รับจ่ายเงินภาครัฐด้วย e-Payment

• ทุกหน่วยงานร่วมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน           
เพ่ือส่งเสริมการใช้ e-Payment

• ภาครัฐออกมาตรการจูงใจ เพื่อกระตุ้นการใช้ e-Payment 
แทนเงินสดและเช็ค

4) ข้อมูลสวัสดิการ

คืนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา
ผ่าน Any ID

วางเครื่องรูดบัตร
ที่ สท. และ สส.

ข้อมูลภาษี
มาพร้อมข้อมูล
ธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์

รับจ่ายเงิน
ภาครัฐทาง

อิเล็กทรอนิกส์

ชิงโชค
ใบก ากับภาษี

ภาพรวมโครงการ National e-Payment ที่เก่ียวข้องกับกรมสรรพากร



Application

ITP WHT TCLVAT TIN DMS

ระบบคดัแบบแสดงรายการภาษี ระบบ ค.10

ระบบรายงาน 

ภาษีซ้ือภาษีขาย
ระบบยืน่เพิม่แบบแสดงรายการภาษี

ภาพรวมการเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัการเปลีย่นถา่ยไปสู่ National e-Payment

Infrastructure
Data 

Center
Network Security

Communication Channel
IT Service 

Center
Telepresence G-Chat

Organization

People

KM

Cops

Training

Technology

Big Data

Data 

Analytic

Cloud

EA
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รองรับ 4. โครงกำร e-payment ภำครัฐ ส ำหรบัโครงกำรบรูณำกำร
ฐำนข้อมูลสวัสดกิำรสังคมของภำครัฐบำล เพือ่ช่วยใหภ้ำครฐัมีฐำนขอ้มูล
ทะเบยีนทีค่รบถ้วนเปน็ปัจจุบนั สำมำรถบรหิำรจัดกำรเงนิช่วยเหลือได้ตรง
ตำมวัตถุประสงค์ มั่นใจว่ำจะถึงมือประชำชนอย่ำงถูกต้อง และลดโอกำส
เกิดกำรทจุรติ ซึ่งจะช่วยให้ภำครัฐสำมำรถบรหิำรจัดกำรเงินงบประมำณ  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและโปร่งใสมำกขึ้น

กำรเตรยีมควำมพร้อม 
พัฒนำควบคู่กับระบบ National e-Payment ในข้อ 1

2. ฐำนข้อมูล
ประชำชน
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หลักกำร

กำรพัฒนำบริกำรเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบธรุกิจ 
เพื่อกำรจัดอันดับประเทศไทยในรำยงำน
ผลกำรวิจัยเรื่อง Doing Business 
2016 ของธนำคำรโลก

3. กำรจัดล ำดบั              
ควำมยำก-ง่ำย
ในกำรเริม่ต้น

กำรด ำเนินธุรกิจ 
(Doing 

Business)
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กยศ. ร่วมกับกรมสรรพากร โดยก าหนดให้องค์กร
นายจ้างน าส่งเงินค้างช าระหนี้ของลูกหนี้มาพร้อมกับ
การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) เป็นราย
เดือนผ่านกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรจะน าส่ง
ข้อมูลและเงินให้แก่ กยศ. อีกต่อหนึ่ง

หน่วยงานน าร่อง 3 แห่ง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง 
กรมสรรพากร และบริษัทบาธรูมดีไซน์ จ ากัด

4. การช าระหนี้
กองทุนเงิน    
ให้กู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ
(ก.ย.ศ)
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กำรเตรยีมควำมพร้อม 
เข้ำร่วมประชุมคณะท ำงำนและใหก้ำรสนบัสนนุ     

อย่ำงต่อเนื่องมีกำรประชุม กำรจัดหำอุปกรณเ์พือ่เพิ่ม
ประสิทธิภำพของระบบ /ประชุมกับธนำคำรกรุงไทย

จุดกำรใหบ้ริกำรช ำระเงินและกำรช ำระเงนิ
ทำงอิเลก็ทรอนกิสข์อง 3 กรมภำษี 

5. กำรบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

๓ กรมภาษี 
กระทรวงการคลัง

กำรค้นหำข้อมูล 3 กรมภำษี 

กำรพฒันำระบบบริกำร Single Sign On
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6. มาตรการภาษี             
บัญชีชุดเดียว

ควำมเป็นมำ

เมื่อวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 
- ประกำศพระรำชก ำหนดกำรยกเว้นและสนบัสนุน
กำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกบัภำษอีำกรตำมประมวลรัษฎำกร 
พ.ศ. 2558 
- พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร 
ว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร (ฉบับที่ 595) 
พ.ศ. 2558

122



รองรับมำตรกำรภำษเีพือ่ส่งเสริมผูป้ระกอบกำรรำยใหม่
- ผู้ประกอบกำรต้องจดทะเบียนพำณิชย์ 
ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ถึง 31 ธันวำคม 2559

- ผ่ำนกำรรับรองกำรเป็นผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย New Engine of Growth จำก สวทช.

- จัดท ำระบบกำรยื่นค ำร้องขออนุมัติกำรได้รับสิทธิประโยชน์
ทำงภำษี 5 ปี

7. มาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการ            

รายใหม่
(New Start-up) 
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การสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)
- ก าหนดให้ผู้ลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

และภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับเงินปันผลที่จ่าย
โดยบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนหรือ
ทรัสต์เพ่ือกิจการร่วมลงทุน

8. การสนับสนุน
กิจการ

เงินร่วมลงทนุ 
(Venture Capital)
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ตำมหนังสือส ำนักงำนเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรี    
ด่วนที่สุดที่ นร.0505/ว 28 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2559 
เรื่อง กำรสื่อสำรด้วยภำพหรือกรำฟิกเพื่อกำรสื่อสำร 
(Infographics) แจ้งว่ำ ได้มีข้อสั่งกำรจำกกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2559 มอบหมำยให้
ทุกกระทรวง จัดท ำชุดข้อมูลเพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
กำรด ำเนินนโยบำยส ำคัญของรัฐบำลที่ใช้กลไกประชำรัฐ
ในกำรขับเคลื่อน โดยจัดท ำในลักษณะเป็นภำพหรือกรำฟิก
เพื่อกำรสื่อสำร (Infographics) ที่เข้ำใจได้ง่ำย มีรูปแบบ
ที่ทันสมัยและดึงดดูควำมสนใจ เพื่อให้คณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติใช้ชุดข้อมูลดังกล่ำวในกำรขับเคลื่อนกลไกประชำรัฐ
ในระดับพื้นที่ต่อไปดว้ย

9. การจัด
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่และ
ให้ความรู้
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การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
(Government Website Standard)
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การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

หมวดที่

1

หมวดที่ 

3

หมวดที่

2

หมวดที่

5

หมวดที่

4
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ขอ้มูลพื้ นฐาน
หมวด

ที ่1

การสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ชบ้ริการ
หมวด

ที ่2

การใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Service)
หมวด

ที ่3

คุณลกัษณะของเว็บไซตภ์าครฐัทีค่วรมี
หมวด

ที ่4

เว็บไซตที์ทุ่กคนเขา้ถงึได ้(Web Accessibility)
หมวด

ที ่5

การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
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การพัฒนาเว็บไซต์ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
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ผลการส ารวจเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

อ้างอิงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ Version 1.00
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การลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการน าร่องการ

พัฒนามาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

ระหว่าง 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กรมสรรพากร

กรมการจัดหางาน
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• ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับบริการดิจิทัลของภาครัฐ
• จัดตั้งศูนย์กลางบริการข้อมูลภาครัฐ เพื่อใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการเข้าถึงข้อมูล  และบริการดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ 
ของรัฐได้จากจุดเดียว เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงบริการ  ซึ่งจ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
• พัฒนาบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เช่น 
การพัฒนาบริการเพื่อให้บริการผ่าน Mobile Device

แนวทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ
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• พัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อใช้เป็น
ช่องทางให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
• ติดตามและประเมินผล ถึงระดับความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการภาครัฐของประชาชนเป็นระยะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการดิจิทัลภาครัฐ
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• การพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้ประชาชน
ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล และบริการภาครัฐต่างๆ 
เช่น บริการด้านสาธารณสุข บริการด้านการศึกษา และมีจุดให้บริการ
ที่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างครบวงจร(One Stop Service)
• การจัดตั้งศูนย์ให้ค าแนะน า (Call Center Pull) ที่เกี่ยวข้องกับ
การท าธุรกรรม และข้อมูลที่จ าเป็นในการท าธุรกรรม เช่น ข้อมูล
ขั้นตอนการจดทะเบียน รายการเอกสารต่างๆ ที่จ าเป็นในการจดทะเบียน 
ข้อมูลภาษี เป็นต้น

บริการดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยในอนาคต
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• Open Data ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลภาษี ข้อมูลการจัดตั้งบริษัท 
และหากพบว่าข้อมูลมีความผิดพลาดก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนั้นให้ถูกต้อง

บริการดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยในอนาคต
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ประเทศไทยอยู่ในช่วง Digital Transformation โดยใช้เทคโนโลยี
ด้าน Digital เช่น Cloud computing Big Data &Analytic  
IoT/IoE EA เพื่อผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

• การบูรณาการระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล 
เพื่อให้รัฐมีระบบที่สามารถรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือท่ีขยายวงกว้างขึ้น

บริการดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยในอนาคต
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• การบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูล และการให้บริการข้อมูล
ได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้บริการแก่ประชาชนหน่วยงานเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐ

บริการดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยในอนาคต



ถำม & ตอบ
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