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โครงการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
กระทรวงอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

สารบัญ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
หน้า
บทที่ ๑ บทน้า

๓

บทที่ ๒ การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๒

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนที่น้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๓

และความสอดคล้องกับแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๔ แนวทางการก้ากับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)

๔๑

บทที่ ๕ องค์กรและการบริหาร ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทฯ

๔๔

บทที่ ๖ ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ (Success Factors)

๔๗

บทที่ ๗ แผนปฏิบัติการ ICT ของ สอน. ในช่วงระยะเวลาตามแผนแม่บท ICT ของ สอน.
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
เอกสารแนบ ๑
รายละเอียดเบื้องต้นรายโครงการตามแผนแม่บท ICT พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของ สอน.
เอกสารแนบ ๒
กาหนดการและสรุปผลการสัมมนาฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานจัดทา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เอกสารแนบ ๓
เอกสารประกอบการสัมมนาฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานจัดทา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เอกสารแนบ ๔
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานจัดทา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

๕๕
๖๗
๘๖

๙๑
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บทที่ ๑
บทน้า
๑.๑

หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่า ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะข้อผู กพันที่จะเป็นประชาคม ASEAN ในปี
๒๕๕๙ จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียม
ความพร้ อ มให้ แ ก่ ค น สั ง คม และระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศให้ ส ามารถปรั บ ตั ว รองรั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม
อาหารและพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดให้ ICT เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
สนับสนุนการดาเนินยุทธศาสตร์หลักดังกล่าวเหล่านั้น โดยมีประเด็นการพัฒนาที่สาคัญข้อหนึ่งก็คือ การดาเนินการ
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี
และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
โดยรวมถึงการใช้ ICT เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วย
กรอบนโยบาย ICT ๒๐๒๐ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๓ ได้ทาการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพล
ต่อการปรั บ ตัว ขององค์ กรและธุร กิจ สู่ ปี ๒๕๖๓ หรือปี ๒๐๒๐ มีทั้งหมด ๗ ด้าน ได้แก่ การรวมตัว ภู มิ ภ าค
โดยเฉพาะ AEC/ASEAN การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรซึ่งประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในระยะเวลา
น้อยกว่า ๒๐ ปีข้างหน้า วิกฤตด้านอาหารพลังงานและสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและ
สร้างสรรค์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกระจายอานาจการปกครองสู่ ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและ
ทั่วถึงในการพัฒนาตลาดแรงงานในอนาคต โดยเฉพาะ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในเขตเศรษฐกิจ/ภูมิภาค การ
ปฏิรูปศึกษารอบใหม่ในบริบทของการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และค่านิยมและ
ความขัดแย้ งในสั งคม ซึ่งหน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกชนจะต้ องมี ขีด ความสามารถในการใช้ประโยชน์ จากสื่ อ /
เครือข่ายสังคมเพื่อให้รู้เท่าทันการเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวนี้
กรอบ ICT ๒๐๒๐ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ด้าน ICT ภาครัฐ ให้เน้นนวัตกรรมบริการโดยการประยุกต์ ICT เป็น
เครื่องมือสาคัญในการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน พร้อมด้วยระบบบริหารราชการให้มีความคล่องตัว
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งได้กาหนดทิศทางการพัฒนาลงสู่ระดับชุมชนและ
ท้องถิ่น พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่ งยุทธศาสตร์สาคัญจะเกี่ยวข้องกับการ
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หน้า ๓

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

พัฒนาทุนมนุษย์ให้รู้เท่าทัน ICT การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้มีความคุ้มค่าและเป็นเอกภาพ การพัฒนา
ICT ภาครัฐหรือ e-Government หรือ Digital Government โดยให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่ว นร่ว ม
และการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME ให้มีประสิทธิภาพด้วย ICT พร้อมความสามารถในการ
แข่งขัน ในแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การบูรณาการข้อมูลเป็นวาระสาคัญในการพัฒนาด้าน ICT ใน
ระยะ ๕-๗ ปีข้างหน้า
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบั ญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาด้าน
ICT ของ สอน. ได้ แ ก่ ในส่ ว นของนโยบายการเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ มี ป ระเด็ น ส าคั ญ
ประกอบด้ว ย การพัฒ นาความพร้ อมในการดาเนินงาน ลดอุปสรรคในการส่ งออกเพื่ อ ให้ เ กิด ความคล่ อ งตั ว
ตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้านธุรการและเอกสารอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น การ
ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุก
ภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทั นโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้า
ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้
ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและ
ภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มี
คณะกรรมการระดับ ชาติเพื่อ ขับ เคลื่ อนเรื่ องนี้ ในส่ ว นของนโยบายการส่ งเสริมบทบาทและการใช้โ อกาสใน
ประชาคมอาเซียน มีประเด็นการพัฒนาที่สาคัญคือ การเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ในภูมิภาคอาเซีย นและขยายความร่ว มมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน การปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากร
ให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง รวมถึง การเร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้า นการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) เป็นส่วนราชการหลักในภารกิจการส่งเสริม พัฒนา
และกากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายของประเทศ แนวนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักประกอบด้วย (๑) นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีประสิทธิผล
โดยมีเป้าประสงค์การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ สามารถสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม อ้อย
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น้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและมีการพัฒนา อย่าง
ยั่ ง ยื น (๒) การพั ฒ นาระบบชี้ น า เตื อ นภั ย และข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นอุ ต สาหกรรมอ้ อ ย น้ าตาลทราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์ ข้อมูลสารสนเทศและการเตือนภัยด้าน อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย
และอุตสาหกรรม ต่อเนื่องได้รับการยอมรับและนาไปใช้ประโยชน์ (๓) การสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ของ
อุตสาหกรรมอ้อยน้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์อุตสาหกรรมอ้อย
น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องมีการเติบโตอย่างมีดุลยภาพ และเสถียรภาพ (๔) การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรและการ บริหารราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ในระยะยาวสู่ปี ๒๕๖๙ ได้กาหนดไว้ในแนวทาง (๑) การขยายพื้นที่ปลูกอ้อยทดแทน
พื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสม จานวนราว ๖ ล้านไร่ รวมกับพื้นที่ปลูกอ้อยเดิมที ๑๐.๐๗ ล้านไร่ เป็น พื้นที่ปลูกอ้อย
ทั้งสิ้น ๑๖.๐๗ ล้านไร่ ในปี ๒๕๖๙ (๒) เพิ่มผลผลิตอ้อยจากพื้นที่ปลูกอ้อยทดแทนพื้นที่นาข้าวทีไม่เหมาะสม
จานวน ๖๑.๒๐ ล้านตัน และเพิ่มผลผลิตอ้อยจากพื้นที่ปลูกอ้อยเดิมจานวน ๑๒๐.๘๔ ล้านตัน รวมผลผลิตอ้อย
ทั้งสิ้น ๑๘๒.๐๔ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๙ (ปัจจุบัน ๑๐๓.๖๘ ล้านตัน) (๒) เพิ่มผลผลิตน้าตาลทรายจากพื้นที่ปลูกอ้อย
ทดแทนพื้นที่นาข้าวที่ไม่เหมาะสมจานวน ๖.๑๙ ล้านตัน และเพิ่มผลผลิตน้าตาลทรายจากพื้ นที่ปลูกอ้อยเดิมเป็น
๑๔.๑๗ ล้านตัน) รวมผลผลิตน้าตาลทรายทั้งสิ้น ๒๐.๓๖ ล้านตัน ในปี ๒๕๖๙(ปัจจุบัน ๑๑.๒๙ ล้านตัน) ที่มา:
คณะทางานจัดทายุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้าตาลทราย
ด้วยภารกิจที่ครบวงจรในห่วงโซ่อุปทาน นับแต่ในระดับต้นน้าซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่ง เสริม
พั ฒ นาพั น ธุ์ อ้ อ ยที่ เ หมาะสม ไปจนถึ ง ปริ ม าณผลิ ต ภาพในรู ป ของน้ าตาลที่ แ ข่ ง ขั น ได้ ใ นตลาดโลก ตลอดจน
ความสามารถของอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ของไทยในปี ๒๕๕๙
การดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในระยะที่ผ่านมามีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย สาหรับเป็น
กรอบในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน ซึ่งการจัดทาแผนแม่บท ICT ของ สอน. นั้น จาเป็นจะต้องมีการ
ดาเนินการทบทวนและจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะช่วยให้ภาพรวมของนโยบาย
ด้าน ICT สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย รวมทั้ง รองรับและ
สนับสนุนต่อนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม กรอบนโยบายและแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ตลอดจนนโยบายและแผนต่าง ๆ ในระดับรัฐบาลและประเทศ ที่ได้มีการ
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กาหนดไว้ ทั้งนี้ แผนแม่บทด้าน ICT ของ สอน. จะเป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานด้าน ICT ของ สอน. ได้
อย่างเป็นรูปธรรม
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายจึงมีความจาเป็นต้องจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความ
ชานาญ และมีประสบการณ์ เพื่อดาเนินการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้าน ICT ของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๓ เพื่อให้การประยุกต์ใช้ ICT ของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ในการปฏิบัติภารกิจทั้งใน
ส่ ว นของการให้ บ ริ ก าร และการบริ ห ารจั ด การภารกิ จ ซึ่ ง นั บ วั น จะมี ค วามซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างลงตัวตามเป้าหมายของ
สอน. ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) ในระดับสากล
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ จัดทาขึ้นตามข้อกาหนดในการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๐๘/
๕๘ (๗๐๐๗๒๘๙๘๐๐) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ต้องทาการส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญาจ้าง
๑.๒

วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สอน. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานในกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้
๑) นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
๒) เพิ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ จ าเป็ น
มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร
๓) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล อ้ อ ย น้ าตาลทราย และอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความยั่งยืนมีคุณภาพ ครอบคลุมข้อมูลอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกด้านที่
สาคัญ สามารถใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีความปลอดภัย
๔) มีระบบฐานข้อมูลอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับ
๕) พัฒ นาให้ เป็ น องค์กรแห่ งการเรียนรู้ มีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้แก่บุคลากร
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๑.๓

ขอบเขตการด้าเนินงาน
๑.๓.๑) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ สอน. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ จานวน ๔ ครั้ง ดังนี้
๑) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นโครงการ และระดมความคิดเห็ นจาก
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
๒) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสาหรับเจ้าหน้าที่ของ สอน. ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) เพื่อ
ร่วมจัดทาร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. จานวน ๑ ครั้ง
จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๒๕ คน
๓) สั มมนาเชิงปฏิบั ติการเพื่ อระดมความเห็ น และรับ ฟั งข้ อ เสนอแนะที่ มีต่ อร่ างแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. จานวน ๑ ครั้ง จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
๒๕ คน
๔) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของ สอน. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ จานวน ๑ ครั้ง จานวนผู้เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า ๒๕ คน
๑.๓.๒) จัดทาแผนการดาเนินงาน เพื่อการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
สอน. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
๑.๓.๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้าตาลทราย ดังต่อไปนี้
๑) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างองค์กร
๒) สถานภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๓) สถานภาพของเครือข่ายปัจจุบัน
๔) สถานภาพของระบบสารสนเทศปัจจุบัน
๕) สถานภาพของบุคลากร
๒) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
๓) จัดทายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้าตาลทราย
๑) วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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๓) ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑)
๔) ความสอดคล้องแผนแม่บทฯ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง กับสานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย
๑.๓.๔) จั ด ท าแผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามยุ ท ธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ประกอบด้วย
๑) แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
๒) แผนการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
๓) แผนการพัฒนาระบบเครือข่าย
๔) แผนการพัฒนาบุคลากร
๕) แผนการบารุงรักษา
๖) แผนงาน และงบประมาณ
๑.๓.๕) จัดทาแผนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
๑) การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) การจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๓) การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของบุคลากร
๔) การบริหารความเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงกระบวนการทางาน
๕) โครงสร้างการบริหาร
๖) การกากับติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัติ
๗) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตาม ข้อ ๑ - ๔
๑.๔ แนวทางและวิธีการด้าเนินงาน
ในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ มีแนวทางกาหนดไว้ใน
คู่มือ CIO “การจัดทาแผนแม่บท ICT แบบบูรณาการ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และ
หลักการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ซึ่งที่ปรึกษาจะใช้เป็นกรอบแนวทางและกรรมวิธีในการดาเนินงานการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ สอน.
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. พร้อมด้วยแผนที่นาทาง (Road Map) ที่จะ
จัดทาขึ้น จะเป็นแนวทางและทิศทางให้ สอน. ดาเนินการพัฒนาด้าน ICT ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง สอน. ที่ ป รึ ก ษาฯ จึ ง ได้ น ากรอบแนวคิ ด ของ
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กระบวนการ Enterprise Architecture (EA) มาประยุกต์ใช้เพื่อนามาบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดทาแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแนวทางของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับกรรมวิธีการ
ดาเนินงานที่ใช้ในการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. เริ่มจากการศึกษาปัจจัย ทั้ง
ภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. กล่าวคือ
ปัจจัยภายนอก เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ สอน. ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่เอื้ออานวยหรือเป็นประโยชน์ให้
การทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สอน. บรรลุวัตถุประสงค์ หรืออาจเป็นอุปสรรคปัญหาที่ขัดขวางการ
ทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด สอน. ไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ปัจจัยภายใน เป็นจุดที่จะต้องนามาวิเคราะห์ถึงความสามารถและสถานการณ์ภายในซึ่ง สอน. สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการทางาน หรือเป็นจุดที่ไม่สามารถนามาใช้เป็นประโยชน์ในการทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สอน. ได้ สาหรับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจัยภายในดังกล่าว ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลจากภาพรวมของ
สอน. ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของ สอน. รวมถึงความคาดหวังหรือความต้องการจากผู้บริหารระดับสูง
ของ สอน. ด้วยการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และสาหรับในระดับปฏิบัติการ ด้วยการเก็บข้อมูลด้วยแบบ
สารวจจากกลุ่มตัวแทนจากผู้ใช้งานในทุกภารกิจหลักในสังกัด สอน. เพื่อพิจารณาปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการจากผู้ใช้งาน เช่น ด้านข้อมูล ระบบสารสนเทศ บุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ใช้งา นใน
ปัจจุบัน และข้อเสนอแนะ ตลอดจนจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น จึงดาเนินการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT ของ สอน. ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญและจาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยยุทธศาสตร์ด้าน ICT ของ สอน.จะมีการกาหนดตามลั กษณะงาน
ขององค์กร ทั้งนี้ สอน. จะกาหนดยุทธศาสตร์ด้าน ICT ได้นั้น จะต้องรู้ถึงสถานภาพหรือสภาวะขององค์กร สาหรับ
กระบวนการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กรและกระบวนการกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม มีหลายวิธีด้วยกันและ
หนึ่งในวิธีการที่เหมาะสม ก็คือ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลาย ถัดไป
เป็ น การก าหนดแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ย ซึ่ ง จะพิ จ ารณาตามล าดั บ
ความสาคัญและความจาเป็นของภารกิจ และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการกาหนดทั้งในด้านโครงสร้าง
พื้น ฐาน ระบบ ICT และระบบงานสารสนเทศ รวมถึงการพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ งานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย ตลอดจนกรอบในด้าน ระเบียบ วิธีการ กฎหมาย แผน และนโยบายของประเทศทางด้าน ICT ที่ สอน.
จะต้องปฏิบัติตาม พร้อมทั้งมีการกาหนดแผนปฏิบัติการด้าน ICT ที่ประกอบด้วยรายละเอียดเป็นรายกิจกรรมใน
การนาแผนแม่บท ICT ของ สอน. ไปปฏิบัติ พร้อมด้วยรายละเอียดในรูปของแผนงาน/โครงการ เป็นรายโครงการ
พร้อมด้วยการประมาณการงบประมาณที่สอดคล้องกับสภาวะด้านราคาของตลาดในขณะนั้น เพี่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการที่กาหนดไว้
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โดยสรุป การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. เพื่อให้ สอน. มีทิศทางที่
ชัดเจนในการลงทุนพัฒนาด้าน ICT ให้สามารถสนับสนุนแผนการบริหารจัดการและการให้บริการของ สอน. ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ด้วยการกาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กรอบระยะเวลา งบประมาณ
และตัวชี้วัดไว้ สาหรับการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตามแผน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ สอน. มุ่งสู่เป้าหมายการ
พัฒ นาที่ตั้งไว้ มีความสอดคล้ องกับ การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร รวมถึงความ
สอดคล้องต่อแผนและนโยบายระดับประเทศ ได้แก่ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศไทย และ
แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดาเนินการให้ประสบความสาเร็จตามแผนแม่บท ICT ของ สอน. ได้ จะต้องอาศัย
องค์ประกอบสาคัญอื่น ๆ สนับสนุน เช่น การผลักดันจากผู้บริหารระดั บสูง ความเข้าใจและความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั้งระดับชุมชนและท้องถิ่น การปรับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาบุคลากร
และการปรับ/จัดองค์กรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับภารกิจได้อย่างลงตัวและเหมาะสม
วิธีการดาเนินงานเพื่อจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. มีขั้นตอนต่าง ๆ ดัง
รูปที่ ๑-๑ แผนผังขั้นตอนการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน.
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รูปที่ ๑.๑ แผนผังขันตอนการด้าเนินงานจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน.
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บทที่ ๒
การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอน.
การศึกษาวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ที่
เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๒.๑

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และโครงสร้างองค์กร
๑) วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายอย่างยั่งยืน”
๒) พันธกิจ สอน. เป็นหน่วยงานภายใต้กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีพันธกิจ ดังนี้
 เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการและข้ อ มู ล สารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การระบบ
อุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 กากับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย โรงงาน
น้าตาลทราย และผู้บริโภค
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมอ้อย น้าตาลทราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 พัฒนาระบบบริหารและศักยภาพบุคลากร เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสู ง (HPO :
High Performance Organization)
ด้วยพันธกิจดังกล่าวข้างต้น สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย จึงเป็นหน่วยงานหลัก
ของประเทศในการส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแล เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาล
ทรายอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ขององค์กร โดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ หน่วยงาน
สถาบัน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
 สถาบันชาวไร่อ้อยสังกัดชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน 12 สถาบัน
 สถาบันชาวไร่อ้อยสังกัดสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 7 สถาบัน
 สถาบันชาวไร่อ้อยสังกัดสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย 8 แห่ง
 สถาบันชาวไร่อ้อยสังกัดชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 1 แห่ง
 บริษัทผู้ส่งออกน้าตาลทราย 6 แห่ง
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๓)

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ สอน. ประกอบด้วยสานักต่าง ๆ ตามภารกิจหลักขององค์กรจานวน ๗ สานัก
พร้อมด้วยศูนย์ส่ งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายจานวน ๔ ศูนย์ ในภูมิภาคหลั กของ
ประเทศ

ภาพที่ ๒.๑ ผังแสดงโครงสร้างองค์กร สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
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๒.๒

สถานภาพระบบ ICT ของ สอน.
สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอน. ในปัจจุบันของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และด้าน
บุคลากร สรุปได้พอสังเขป ดังนี้
๑) ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย มีการจัดสรรความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมกับระบบงานที่ใช้อย่าง
ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ด้านฮาร์ดแวร์ของ สอน. ในระดับ Server มีการดาเนินการในรูปแบบเดิม ๆ อยู่ระหว่าง
การเตรี ย มการเพื่ อ เข้ า สู่ ร ะบบ Virtual Machine ซึ่ ง น าไปสู่ ก ารเตรี ย มพร้ อ มในเรื่ อ งการใช้ Server
ร่วมกันด้วยวิธีการ Virtualization ซึ่งเป็นการบริหารจัดการ ICT แนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
คุ้มค่า ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานในการก้าวไปสู่การประมวลผลแบบ Cloud ในระดับความพร้อมของผู้ใช้งาน มี
การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับพนักงานในอัตราส่วนที่ยังไม่ถึงระดับ ๑ ต่อ ๑ ศูนย์ปฏิบัติการ หรือ
Operation Center ยังขาดความพร้อมที่จะรองรับภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและเป็นศูนย์เฝ้าระวังเหตุเภทภัย ปัญหาหลักโดยรวมในด้านนี้ก็คือ ความไม่เสถียรของระบบ
การขาดแนวทางการทางานร่วมกันและระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ผู้ใช้งานที่เป็นทางการ
๒) ด้านบุคลากร
บุคลากรในระดับต่าง ๆ ของ สอน. มีความพร้อมในระดับหนึ่งในการใช้งานและดูแลระบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างที่ยังไม่มีเอื้ออานวยการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
ที่ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังขาดความเป็นเอกภาพ การวางแผน และการกาหนด
ทิศทางในเรื่องการพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ สอน. เพื่อรองรับความ
ต้องการปรั บปรุ งระบบงาน ICT ในปัจจุบันและอนาคต บุคลากรด้าน ICT ขาดความมั่นใจในทิศ ทาง
โครงสร้างองค์กรด้าน ICT ของ สอน. ในอนาคต รวมทั้ง สายอาชีพ (Career Path) ของตนเอง เพื่อรองรับ
ระบบ ICT ที่ต้องการยกระดับการใช้งานและพัฒนาการด้าน ICT ตามแนวโน้มในระดับสากล
โดยสรุป ระบบ ICT ของ สอน. ในปัจจุบัน นับได้ว่า มีความพร้อมเพียงระดับหนึ่งในรูปแบบและระบบ
เดิม ๆ ภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรและเงื่อนไขแวดล้อม ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ ระบบงาน รูปแบบ
และโครงสร้างองค์กร และบุคลากร ซึ่งเป็นผลพวงจากการพัฒนาจากยุคแรกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันภายใต้แผน
แม่บ ท ICT ที่ผ่ านมา จึ งมีการสะสมต้น ทุน ในด้านสิ นทรัพย์ดิจิทัล และประสบการณ์ของบุ คลากร ในอันที่จ ะ
สามารถต่อยอดการพัฒนาสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจาเป็นต้องมีการปรับเงื่อนไขข้อจากัดและโครงสร้างในรูปแบบที่ลงตัวและ
เหมาะสมในอนาคตซึ่งจะวางไว้ในแนวทางและยุทธศาสตร์ด้าน ICT ฉบับใหม่ของ สอน. นับจากนี้ไป
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๒.๓

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุ ป การวิเคราะห์ ส ถานภาพปั จ จัยภายในและภายนอกและประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน ICT ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย ในรูป SWOT Matrix ดังนี้
S จุดแข็ง (Strength)
W จุดอ่อน (Weakness)
๑. มี การให้ บริ การข้ อมู ลข่ าวสารทางอิ นเทอร์ เน็ ตหรื อทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
๒. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกสอน.เพื่อ
การปฏิบัติภารกิจ
๓. มีการเผยแพร่นโยบายอย่างชัดเจนในการนา ICT ไปใช้
ประโยชน์ใน สอน.
๔. มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน สอน.
๕. มี ก ารน า ICT มาใช้ ใ นการกระจายข้ อ มู ล และการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๖. บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ มี พื้ น ความรู้ ด้ า น ICT เพื่ อ ปฏิ บั ติ
ภารกิจ
๗. มีการนาเข้าและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
๘. มี ง บประมาณจ านวนเหมาะสมและเพี ย งพอในการ
จัดหา ICT
๙. มีซอฟต์แวร์สาหรับ ภารกิจหลั กระดับ หนึ่ ง และอยู่ ใน
รูปแบบ Web Application
๑๐. มีการเชื่อมโยงกับศูนย์/สนง. ของ สอน. ในภูมิภาค
แล้วในระดับหนึ่ง
๑๑. บุ ค ลากรส่ ว นมากมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การใช้ ICT เป็ น
พื้นฐานเข้าสู่ยุคดิจิทัล
๑๒. มี พั น ธมิ ต รและเครื อข่ า ยในการร่ ว มบริ การทั้ ง จาก
ภาครัฐและเอกชนที่หลากหลายและพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนและร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์
๑๓. มีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะหน่วยงานที่ให้คุณประโยชน์
และในอดีตที่ผ่านมามีผลงานการนา ICT มาส่งเสริม
การปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม

๑. ขาดการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการช่วยถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการทางาน
๒. การกระจายอ านาจการบริ ห ารจั ด การ ICT ยั ง มี
ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร
๓. ขาดการนาเข้าและการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
๔. ขาดระบบฐานข้อมูลกลางที่เป็นการบูรณาการข้อมูล
๕. ขาดแคลนบุคลากรด้าน ICT หรือในทานองมีการใช้คน
ที่ไม่ตรงกับงาน
๖. ขาดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้-ทักษะที่เพียงพอใน
การปฏิบัติงานด้าน ICT
๗. จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ ตามสัดส่วน
๑ คน : ๑ เครื่อง
๘. ขาดแผนและระบบงบประมาณในการพัฒนาและซ่อม
บารุง ICT
๙. ข้อมูลหลักหลายส่วนที่ใช้ในภารกิจโดยเฉพาะข้อมูล
ผู้ ป ระกอบการและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั ง มี ไ ม่
ครบถ้วน
๑๐. สภาพการจั ด การเครือข่า ยภายในอาจท าให้ ร ะบบ
สารสนเทศบางส่วนสุ่มเสี่ยงต่อการโจมตีจากภายนอก
๑๑. ขาดศูนย์ข้อมูลสารองนอกสถานที่ซึ่งอาจทาให้ การ
ให้บริการหยุดชะงักหากมีเหตุเภทภัยพิบัติเกิดขึ้น
๑๒. บุคลากรมีพื้นฐานด้าน ICT และศักยภาพด้านดิจิทัลที่
แตกต่างกัน
๑๓. โครงสร้างองค์กรด้าน ICT ยังไม่สอดคล้องกับภาระ
งาน และรองรับงานในยุคดิจิทัล
๑๔. งบประมาณมีจากัดและไม่รองรับการขยายตัวให้ทัน
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
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T อุปสรรค (Threat)

O โอกาส (Opportunity)

๑. ผู้ใช้บริการจากภายนอกไม่สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว
๒. สถาบันเครือข่าย มีการให้บริการต่อผู้ประกอบการ
เฉพาะกลุ่มในเชิงลึกและใกล้ชิดมากกว่า
๓. ทัศนคติในเรื่องต่างสังกัด ไม่เกี่ยวข้องกัน ทาให้ยาก
ต่อการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
๔. ระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไม่เสถียร เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
๕. ขาดความน่าเชื่อถือใน มาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
IT
๖. ผู้ ป ระกอบการไม่ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล ประกอบการ
ตัดสินใจจาก สอน. จึงต้องใช้ข้อมูลผ่านช่องทางของ
กรมต่าง ๆ
๗. มีกรมอื่นในกระทรวง ที่มีการใช้ ICT ในการจัดเก็บ
ข้อมูลและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
๘. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทาง ICT ยังคงมีจุดอ่อน
ในการถูกคุกคามจากภายนอก
๙. พฤติ กรรมที่ เปลี่ ยนไปของผู้ รับบริการโดยเฉพาะใน
กลุ่ ม Gen Y ที่ มี ค วามคาดหวั ง ต่ อ บริ ก ารภาครั ฐ ที่
สูงขึ้น
๑๐.ความรู้ไม่เท่าทั นในการใช้ ICT อย่างเหมาะสมของ
บุคลากรอาจส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
๑๑.ขาดความชั ด เจนประเด็ น ข้ อ กฎหมาย ระเบี ย บ
เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy) และการจัดเก็บ
ข้อมูลบน Public Cloud นอกภาครัฐ
๑๒.ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยข้ามชาติ วิกฤติ
การความไม่สงบ ภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ เป็นเหตุ
ให้ระบบ ICT ล่มสลายหรือใช้งานไม่ได้

๑. มีหลากหลายช่องทางเข้าถึงเพื่อใช้ บริการข้อมูล สอน.
รวมทั้งเว็บ ocsb.go.th
๒. ผู้ใช้บริการภายนอกมีความคาดหวังต่อการใช้บริการ
ข้อมูล สอน. ในระดับสูง
๓. มีเทคโนโลยีที่เอื้อต่อภารกิจในการวิเคราะห์วิจัยของ
สอน.
๔. มี ก ารท างานร่ ว มกั น กั บ หลายฝ่ า ยเพื่ อ ผลั ก ดั น สู่
มาตรฐาน AEC และสากล
๕. มีเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอก เพื่อพัฒนาไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ
๖. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศในระดับหนึ่งในปัจจุบันและขยายสู่
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ยุคดิจิทัล
๗. นโยบายและการผลัก ดัน จากรัฐ บาลในการพัฒ นา
ด้า น ICT และพัฒ นาสู ่เ ศรษฐกิจ ดิจ ิท ัล (Digital
Economy)
๘. เทคโนโลยีและเครื่องมือในกระแสหลักเอื้ออานวยต่อ
การนามาใช้ประโยชน์: Mobile, Social Media/
Network, BI, Analytics, Cloud Computing,
Work Flow
๙. การพั ฒ นาใช้ ป ระโยชน์ จ าก Best Practice ในด้ า น
การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นกระแสหลั ก ในด้ า น Mobile,
Social, Big Data และ Cloud
๑๐. ประชาชนทั่ วไปมี ความรู้และเข้าถึง อิ นเตอร์เน็ตได้
มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
บริการจากภาครัฐ
๑๑. การพั ฒ นาความร่ว มมื อในเครือข่า ย AEC/ASEAN,
APEC และองค์ ก รภายนอกอื่ น ๆ ในการพั ฒ นายกระดับ ICT ของ สอน.
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๑๓.การยกระดับสู่มาตรฐาน AEC/ASEAN, APEC และ
สู่ ส ากล จะต้ อ งใช้ ท รั พ ยากร งบประมาณ และ
แนวทางที่ชัดเจน

TOWS Matrix
การวิเคราะห์-สังเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี
S (จุดแข็ง-Strength)

T
อุปสรรค
Threat

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน-รับสัน (ST)

ยุทธศาสตร์เชิงรุก-รุกยาว (SO)

- การปรับทัศนคติ ระเบียบ วิธีการ ปรับกระบวนงาน
ที่เอื้ออานวยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
- ยกระดับมาตรฐาน สู่ AEC/ASEAN/APEC
- พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุค AEC/ASEAN ในรูปแบบการ
ทางานเชิงบูรณาการ
- การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สู่ชุมชน
และพื้นที่เป้าหมาย
- ระบบ e-Office ระบบ Work Flow
- ระบบ Content Management, Business
Rules Management
- ยกระดับสู่ Web Portal

- ระบบข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ แบบ
บูรณาการโดยสมบูรณ์
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานสาหรับภารกิจทุก
สานัก ด้วย WiFi Internet Broadband
- พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ยุค e-Service
- ระบบข้อมูลอ้อยและน้าตาลทรายบน Cloud
- ระบบ Help Desk, e-CRM, e-KM
- ระบบ BI/ Analytics/ Social Analytics
- ระบบ ICT เชิงนิเวศ ที่บูรณาการ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล ที่ประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์เชิงรับ-รับยาว (WT)

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข-รุกสัน (WO)

- การพัฒนาบุคลากร ICT ตามมาตรฐานสากล
(Inter-Standard Certification)
- การพัฒนาใช้ประโยชน์จาก Big Data/Open Data
- ยกระดับมาตรฐาน สู่สากล
- ร ะ บ บ GRC (Governance, Risk & Compliance):
COBIT, ITIL
- ระบบตรวจสอบภายใน: ICT Audit (ACL)
- ระบบบริการ e-Service บน Public Cloud ที่มีความ
มั่นคงปลอดภัย

- Mobile Application & Work Mobility
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบูรณาการข้อมูล
และศูนย์ปฏิบัติการ
- การพัฒนาใช้ประโยชน์จาก Cloud
- การพัฒนาใช้ประโยชน์จาก Social Media/
Network
- ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย (ISO ๒๗๐๐๑)
- พัฒนาบุคลากร ICT ด้านศูนย์ปฏิบัติการ
- ปรับองค์กร ICT สู่ยุคดิจิทัล

O
โอกาส
Opportunity

W (จุดอ่อน-Weakness)
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ประเด็นยุทธศาสตร์
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ในกรอบความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ของ สอน.
ในช่วงระยะ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ สรุปประเด็นสาคัญได้ ดังนี้
ก. ประเด็นการพัฒนาฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการ
การพัฒนาฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงเพื่อการบูรณาการ ประกอบด้วยวาระสาคัญ ดังนี้
• ยกระดับ ฐานข้อมูล /Data Warehouse ของ สอน. ให้ มีความเป็นเอกภาพและทันสมัย โดย
จัดเก็บ ข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งในเชิงปฏิบัติการและในเชิงวิเคราะห์ ทั้งในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ ภูมิภาค และสากล สามารถอ้างอิงข้อมูล
จากเกณฑ์ข้อมูลที่มีกาหนดขอบเขตข้อมูลที่ชัดเจน ให้รองรับประชาคมอาเซียน ทั้งฐานข้อมูล
ด้านอ้อยและน้าตาลทราย สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และวิจั ย ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูล
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถจาแนกกลุ่มของฐานข้อมูลและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาใน
ระบบได้ โดยเริ่มจากภายใน สอน. แล้วขยายสู่พันธมิตรภายนอก
• พัฒ นาให้ มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่ว ยงานและ
สถาบันเครือข่ายภายในกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจการพาณิชย์ การเกษตร และการลงทุน กรมศุลกากร รวมทั้ง หน่วยงานด้านวิจัยและ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้ข้อมูลตอบสนองการทางานของ สอน.
โดยคานึงถึงประสิทธิภาพในการเข้าถึง อานวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่าย ให้กับ สอน. การ
บริการประชาชนและธุรกิจ และยกระดับไปสู่การเชื่อมโยงกับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคความ
ร่วมมือทั้ง ASEN/AEC, APEC และสากล โดยเริ่มจากข้อมูลที่มีอยู่และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
ข. ประเด็นระบบสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ดังนี้
• ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศพร้อมใช้งานได้โดยสะดวก ไม่สร้างภาระเงื่อนไข
ที่ยุ่งยากทางกระบวนงานและเครื่องมือ หรือในการมาติดต่อที่สานักงาน พร้อมด้วยบริการยื่นขอ
ใบอนุญาต/อนุมัติ ต่าง ๆ รวมทั้งการยื่นคาขอต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet หรือ Intranet ทั้ง
จากในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โ ครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ยุคใหม่ในรูปแบบของ
Platform ที่มีความมั่นคงปลอดภัย
• มีระบบเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในช่องทางที่หลากหลายคล่องตัว โดยเฉพาะ
Mobile พร้อมด้วยระบบการลงทะเบียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกรอกข้อมูลตนเอง
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โดยระบบสามารถประมวลผลข้อมูลที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็ว
มีระบบบริการผ่านทาง Social Network ระบบบาร์โค้ด, QR Code และ Internet เป็นต้น
• พัฒนาระบบ ICT บริการภายในของ สอน. ให้มีความทันสมัย สามารถเข้าถึงด้วยความรวดเร็ว
ทันตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมด้วยระบบป้องกันข้อมูลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
• ยกระดั บ สู่ ร ะบบ e-Office พร้ อ มด้ ว ย e-Form, e-Document, Work-Flow และระบบ
สารสนเทศที่รองรับ การทางานของหน่ว ยงานหลั กและสนับสนุนของ สอน. ทั้งในด้านบัญชี
การเงิ น งบประมาณ บุ ค ลากร นโยบายและแผน การตลาด การพั ฒ นาองค์ ก ร และ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อลดปัญหาการเก็บเอกสารและลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบ
เหล่านี้ควรอยู่ภายใต้โครงสร้างฐานข้อมูลหลักของ สอน.
• มีระบบ Help Desk สาหรับเก็บปัญหาต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศของ สอน. เพื่อเป็นแนว
ทางการแก้ ไ ขปั ญ หาทั้ ง ในระดั บ ผู้ ใ ช้ ง าน และระดั บ การบริ ห ารจั ด การระบบ ของระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ และที่จะพัฒนาขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต
• มีระบบป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่สาคัญของ สอน. และสามารถป้องกัน
การโจรกรรมข้อมูลได้ โดยการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
• พัฒนาและปรับปรุงเพื่อยกระดับระบบ ICT ของ สอน. ไปสู่การประมวลผลแบบ Cloud เพื่อ
ความคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และลดภาระการดูแลและการบริหาร
จัดการด้าน ICT โดยการพิจารณาในรูปแบบ Private และ Public Cloud ตามความเหมาะสม
ของระดับความวิกฤติและชั้นความลับของข้อมูลสารสนเทศ
ค. ประเด็นการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ดังนี้
• ผู้บริหารมีบทบาทนาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงบประมาณโดยตรง
หรือผ่านเครือข่ายความร่วมมือด้าน ICT โดยมีเป้าหมายในผลลัพธ์เพื่อให้รู้เท่าทันและสามารถ
นา ICT มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
• ปรับและยกระดับองค์กรด้าน ICT พร้อมทั้งเพิ่ มอัตราเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผู้ที่มีความรู้ที่จะ
รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศโดยตรง หรือรับผิดชอบงานในทางเลือกของการ Outsourcing
ให้เพียงพอกับความต้องการสาหรับภาระงานด้าน ICT ในทุกหน่วยงานของ สอน. ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การทางานมีความคล่องตัว สามารถแก้ ปัญหาเบื้องต้นของระบบ
ด้วยตนเอง และแบ่งเบาภาระงานของกลุ่มงานวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและ
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น้าตาลทราย ซึ่งจะทาหน้าที่ดูแลการบูรณาการระบบ ICT ในภาพรวมตามกรอบสถาปัตยกรรม
องค์กรด้าน ICT
• ยกระดับความความรู้ด้าน ICT ให้กับบุคลากรทุกระดับ ให้รู้เท่าทัน ICT ในฐานะผู้ใช้งาน และ
ผู้ พัฒ นา รวมถึงให้ มี ความรู้ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการบริห ารข้ อ มูล และสารสนเทศ เพื่อรองรั บ
ระบบงานสารสนเทศของแต่ละสานักของ สอน. ที่พัฒนาขึ้น
• มีร ะบบ Self-Training/Learning ทั้งในรูปแบบ Online และ Off-line ตามความเหมาะสม
เพื่อให้ พนั กงาน-เจ้ าหน้ าที่ ได้เรียนรู้ กระบวนการทางาน และสามารถทบทวนบทเรี ย นที่
เกี่ยวข้องกับการทางานของ สอน.
ง. ประเด็นการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องกระบวนงานและวิธีการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการปรับเข้าสู่มาตรฐานและระดับความก้าวหน้าในระดับสากล
• ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนงานและวิธีการให้บริการข้อมูล-สารสนเทศ และธุรกรรมระบบงาน
สารสนเทศ ให้มีความกระชับและสั้นลง เพื่อลดขั้นตอนการทางาน พร้อมด้วยการปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการจั ดเก็บ เอกสารด้ว ยสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ แทนกระดาษ พร้อมด้ว ยระบบ Content
Management และ Business Rules Management
• ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยต่อการประยุกต์ใช้ ICT ของ สอน. ตาม
ความเหมาะสมในแนวทางสากล
• การปรั บ และพั ฒ นาด้ า น ICT เข้ า สู่ ม าตรฐานทั้ ง ในระดั บ ภู มิ ภ าคและสากล รวมทั้ ง ระดั บ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ ICT ในเรื่องต่าง ๆ ตามแนวทางสากล
เป้าหมาย
เป้าหมายโดยรวมของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) มีความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการบูรณาการข้อมูล การขยายช่องทางการเข้าสู่ข้อมูล
และบริการด้วย Mobile การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบ Cloud และการใช้ประโยชน์
จากช่องทาง Social Media/Network เพื่อเข้าถึงประชาชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
๒) มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานในระดั บ Platform (Platform-based Infrastructure) ที่ เ พี ย งพอและมี
ความเสถียร เพื่ออานวยความสะดวกในการพัฒนา และการใช้งานด้าน ICT ที่มีความคุ้มค่าและ
ยั่งยืน
๓) มีองค์ความรู้ด้านอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศ ซึ่งพร้อมขยายความ
ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในระดับความร่วมมือภูมิภาคสากล
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๔)

มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยง จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT
๕) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อให้บริการข้อมูล สารสนเทศ การออกใบรับรอง/
ใบอนุญาต ในระดับประเทศและระดับอาเซียนและสากล
๖) เครือข่ายเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาล เช่น
ข้อมูลด้านระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ข้อมูลการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน ข้อมูลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้าน
อุตสาหกรรม ข้อมูลบุคลากรด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม และฐานข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีในหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
๗) ระบบ ICT ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ช่วยลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ
๘) บุคลากรด้าน ICT มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกลุ่มผู้ใช้งานรู้เท่าทัน ICT
๙) กระบวนการทางานมีความกระชับและรัดกุม
๑๐) มี คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านและให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความโปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในช่ อ งทางเลื อ กที่
หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
๑๑) มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยในรูปแบบของ Business Intelligence และ Analytics
๑๒) มีร ะบบบริ ห ารจั ดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติภ ารกิจ เพื่อการเผชิญเหตุเภทภัย ทั้งทาง
ธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ (Business Continuity: BC)
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์โดยรวมของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้าน ICT ประกอบด้วย
1) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นเอกภาพ ในแนวทางระบบนิเวศที่มีความยั่งยืน ภายใต้ระเบียบ
กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง แนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากล ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
และความมั่นคงปลอดภัย
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ICT
• ความคุ้มค่า (Cost/Revenue)
• ความพร้อมใช้งาน (Availability: Down-Time, Reach-Access)
• ความเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยา และมีระเบียบวิธี (Reliability & Compliance)
• ความมั่นคงปลอดภัยและความปลอดภัย (Security & Safety)
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• คุ ณ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล (Application Performance: Quality, Efficiency,
Effectiveness)
• พัฒนาความร่วมมือ (Collaboration: Social Network/ Media Usage)
3) ความพร้อมและความก้าวหน้าด้าน ICT (ICT Readiness & Maturity)
• ความพร้อมและความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
• ความพร้อมและความก้าวหน้าระบบงานหลัก
• ความพร้อมและความก้าวหน้าระบบงานสนับสนุน
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บทที่ ๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ แผนที่น้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และความสอดคล้องกับแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเป้าหมาย กลยุทธ์
มาตรการ แผนงานหลัก /โครงการหลัก และตัวชี้วัด เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ในระยะปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑) วิสัยทัศน์

ก้าวสู่ยุคดิจิทัลทีส่งเสริมระบบ ICT เชิงนิเวศ ภายใต้หุ้นส่วนความร่วมมือและมาตรฐานสากล
(Toward Digital Era Promoting ICT Eco-system, under Collaborative Partnership and
International Standards)
ค้าอธิบายวิสัยทัศน์
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล (Digital Era) ที่พร้อม
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
ทีม่ ีความน่าเชื่อถือ (Trust) มีความมั่นคงปลอดภัยด้าน ICT (ICT Security) พร้อมด้วยความปลอดภัยทาง
กายภาพ (Physical Safety) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly) บนพื้นฐานของ
การพัฒนาที่ส่งเสริมระบบเชิงนิเวศ (Eco-system) ภายใต้ความร่วมมือและมาตรฐานในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค และระดับสากล
๒) พันธกิจ
ก. วางยุทธศาสตร์ แผน และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาวิสาหกิจของ สอน.
ข. ปรับปรุงและพัฒนา กฎ ระเบียบ วิธีการ และกระบวนการทางาน เพื่อเอื้ออานวยต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
ค. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. ในแนวทางเชิงนิเวศด้วย
การบูรณาการ ข้อมูล ระบบงาน โครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากร ระหว่างหน่วยงานภายใน สอน. และ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ง. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงปลอดภัย เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล
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จ. พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ทุกระดับชั้น
๓) ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ยกระดับโครงสร้างพืนฐานในการใช้ประโยชน์ ให้มีความคุ้มค่า และยั่งยืน
ค้าอธิบายยุทธศาสตร์:
พัฒนาและยกระดับโครงสร้ างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล มีความคุ้มค่า และส่งเสริมการพัฒนาในแนวทางเชิงนิเวศ
๑.๑ กลยุทธ์
๑.๑.๑ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สอน. ให้เข้าสู่กระแสหลักของการพัฒนา เพื่ออานวยความสะดวกในการใช้ประโยชน์ได้
อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีความคุ้มค่าในการลงทุน
๑.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สอน. ในแนวทางที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเชิงนิเวศ
๑.๒ มาตรการ
๑.๒.๑ ปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ สอน. ไปสู่รูปแบบการพัฒนาโดยองค์รวมในลักษณะของ Platform ที่มี
ประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนองความต้องการการพัฒนาและใช้งานระบบ
ICT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
๑.๒.๒ ปรับปรุงและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ สอน. ไปสู่การบูรณาการบนพื้นฐานของความต้องการ การใช้งาน และการลงทุนใน
รูปแบบของหุ้นส่วนในการพัฒนาที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย
๑.๒.๓ ทบทวน ปรับปรุง และวาง กฎ ระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และวิธีการ ที่จะส่งเสริมให้
มีการปรับปรุงและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารของ สอน. ในข้ อ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ทั้ ง ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด สรร
งบประมาณและทรัพยากร รวมทั้ง กระบวนการในการจัดหาและการบริหารจัดการ
๑.๓ แผนงาน/โครงการหลัก
๑.๓.๑ การปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการซึ่งระบบ ICT หลัก ได้แก่ ระบบเครือข่าย เครื่องแม่
ข่ายหลัก และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT อื่น ๆ เพื่อรองรับการใช้งานแบบองค์รวม
หรือ Platform
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๑.๓.๒ การพัฒนาและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ไปสู่นโยบาย ระเบียบวิธี
ธรร
มาภิบาลที่ดี และมาตรฐานสากล อาทิ เช่น ระบบ ISO-27001 ระบบ COBIT ระบบ
ITIL ระบบการประกอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไป
ตามกฎหมายด้าน ICT เป็นต้น
๑.๓.๓ การพัฒนาและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสหลักด้าน ICT
อาทิ เช่น Cloud Computing, Big Data และ Social Media/ Network เป็นต้น
๑.๓.๔ การปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS: Geographic Information System) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๑.๔ ตัวชีวัดระดับเป้าหมายในการพัฒนา
๑.๔.๑ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงผลผลิต ได้แก่ ความสาเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
- Network/ Application/ Mobility/ GIS Platform
- ระบบ ICT Security
- ระบบ ICT Compliance: COBIT, ITIL, ICT Laws/ e-Transaction Conformance
- ระบบ Cloud Computing, Big Data, Social Media/ Network
๑.๔.๒ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์
- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน เนื่องจากการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีการบูรณาการแบบองค์รวม
- ลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกันกับสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านอื่น ๆ ได้แก่ ประปา
ไฟฟ้า และโทรศัพท์ เป็นต้น สาหรับผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ สอน.
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: บูรณาการข้อมูลและระบบงานเพื่อยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ปฏิบัติการ
ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นส้าคัญ
ค้าอธิบายยุทธศาสตร์:
- ส่งเสริมและผลักดันให้มีการบูรณาการข้อมูลและระบบงาน ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อม ด้วยกระบวนงานใหม่ที่ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง มี
เครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก ด้วยความพึงพอใจสูงสุด
- ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ (Operation Center) ของ สอน. เพื่อให้มีขีดความสามารถในการเป็น
เครื่องมือในการตัดสินใจ กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ รวมทั้ง การเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติ
และเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
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๒.๑ กลยุทธ์
๒.๑.๑ พั ฒ นาและยกระดั บ การบูร ณาการข้ อ มู ล และระบบงาน แบบไร้ ต ะเข็ บ รอยต่อ
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บริการอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม
๒.๑.๒ ออกแบบและปรับกระบวนการทางานใหม่โดยยึดลูกค้า/ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง ด้วย
วิธีการและเครื่องมือตามมาตรฐานสากล
๒.๑.๓ พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้เครื่องมือและช่องทางที่หลากหลาย เพื่อ
อานวยความสะดวกและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า/ผู้ใช้งานทุก
กลุ่ม
๒.๑.๔ พัฒนาและยกระดับศูนย์ปฏิบัติการของ สอน. เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ
การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ รวมทั้ง การเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติและเหตุ
ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ สอน.
๒.๒ มาตรการ
๒.๒.๑ บูรณาการข้อมูล ทั้งในส่วนของข้อมูลทะเบียนลูกค้า/ผู้ใช้งานและข้อมูลเคลื่อนไหว
เชิงธุรกรรม เพื่อความพร้อมสมบูรณ์ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒.๒ เชื่อมโยงระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกันแบบไร้ตะเข็บรอยต่อ เพื่อความพร้อม
สมบูรณ์ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดลูกค้า/ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ สอน.
๒.๒.๓ กาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการปรับกระบวนงานและวิธีการให้บริการ
๒.๒.๔ ออกแบบและพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวกและความคล่องตัว ใน
รู ป แบบ Ubiquitous Service ที่ส ามารถให้ บริการแบบ 24 x 7 ณ สถานที่ใด ๆ
ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์แบบพกพา (Mobility) ได้
๒.๒.๕ บูรณาการข้อมูลและระบบ ICT ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการยกระดับสู่
การเป็นศูนย์ปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบของ สอน.
๒.๓ แผนงาน/โครงการหลัก
๒.๓.๑ การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงระบบงาน e-Service และระบบงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ตะเข็บรอยต่อ
๒.๓.๒ การบู ร ณาการข้ อ มูล และเชื่ อ มโยงระบบงานที่เ กี่ ยวข้ อง เพื่อการปรั บปรุ ง และ
ยกระดับการใช้งานระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน
๒.๓.๓ การยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์สู่ Integrated Web Portal
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๒.๓.๔ การจัดทาคู่มือและการพัฒนา/จัดหาเครื่องมือ (Tool) ในการพัฒนาระบบงานใน
แนวทาง User-centric และมีความสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ในอนาคต (Agility)
๒.๓.๕ การพั ฒ นา/จั ด หา Business Rule Management System เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง
กระบวนงาน
๒.๓.๖ การบูรณาการข้อมูลและเชื่อมโยงระบบที่เกี่ยวข้องสู่ศูนย์ปฏิบัติการ
๒.๓.๗ การยกระดับการบริหารจัดการโครงข่ายศูนย์ปฏิบัติการในรูปแบบ Clustering
๒.๓.๘ การพัฒนาระบบ Business/ Social Analytics
๒.๓.๙ การยกระดับ Data Center/ Warehouse สู่ระดับมาตรฐาน
๒.๔ ตัวชีวัดระดับเป้าหมายในการพัฒนา
๒.๔.๑ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงผลผลิต ได้แก่ ความสาเร็จในการพัฒนา ดังนี้
- ระบบข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างระบบ e-Service และ ERP
- ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพ
- Integrated Web Portal
- คู่มือและเครื่องมือ (Tool) ในการพัฒ นาระบบงานในแนวทาง User-centric
และมีลักษณะ Agility
- ระบบ Business Rule Management System
- ระบบการบริหารจัดการโครงข่ายศูนย์ปฏิบัติการ ในรูปแบบ Clustering
- ระบบ Business/ Social Analytics
- ระบบศูนย์ปฏิบัติการแบบบูรณาการ
- Data Center/ Warehouse ระดับมาตรฐานสากล
๒.๔.๒ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์
- ความเป็ น เอกภาพ คุ้ ม ค่ า และยั่ ง ยื น จากการบู ร ณาการระบบบริ ก าร
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบศูนย์ปฏิบัติการ
- ความพึงพอใจของลูกค้า/ผู้ใช้งานในระดับสูงสุด
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการตัดสินใจ การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
รวมทั้ง การเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓: ยกระดับความพร้อมและความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT ด้วยความ
มั่นคงปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ค้าอธิบายยุทธศาสตร์:
พัฒนาและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความพร้อมและความก้าวหน้า
(Readiness & Maturity) ในการประยุกต์ ใช้ง านตามความต้ องการของแต่ล ะภารกิจหลั ก ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยความมั่นคงปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่ความ
ร่วมมือและสู่ระเบี ยบวิธีการ (Compliance) และมาตรฐาน (Standard) ในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคความร่วมมือ และระดับสากล
๓.๑ กลยุทธ์
๓.๑.๑ พั ฒ นาและยกระดั บ ระบบ ICT ให้ มี ค วามพร้ อ มและความก้ า วหน้ า (Readiness &
Maturity) ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านตามความต้ อ งการของแต่ ล ะภารกิ จ หลั ก ทั้ ง ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๓.๑.๒ บริหารจัดการและประยุกต์ใช้ ICT ในทิศทางที่มีความมั่นคงปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยระเบียบวิธีการ (Compliance) และมาตรฐาน (Standard) ที่เกี่ยวข้อง
ด้าน ICT ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคความร่วมมือ และระดับสากล
๓.๑.๓ พัฒนาเพื่อก้าวสู่ความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและหน่วยงาน ในแนวทาง
Collaboration
๓.๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการอานวยความสะดวกและช่วยเหลื อด้าน ICT
สาหรับลูกค้า/ผู้ใช้งานและพนักงานของ สอน.
๓.๒ มาตรการ
๓.๒.๑ ปรับปรุงและยกระดับการพัฒนาระบบ ICT ของ สอน. ให้มีความทันสมัยและมีความ
พร้ อ มในการใช้ ง าน ทั้ ง ในด้ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ระบบงานสารสนเทศ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ และบริการด้าน ICT (ICT Services)
๓.๒.๒ สารวจ ปรับปรุง และพัฒนาความก้าวหน้า (Maturity) ในการพัฒนาระบบ ICT ในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานหลัก ระบบงานสนับสนุน ระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย และระบบ GIS เป็นต้น เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบ ICT ใน
ทิศทางที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ
๓.๒.๓ สร้ างความตระหนั ก ปรับปรุง และพัฒ นาระบบด้า นความมั่ นคงปลอดภัย ในระดั บ
ผู้ใช้งาน รวมทั้ง การวาง กฎ ระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และวิธีการ ที่จะส่งเสริมให้มี
การใช้งานด้าน ICT เป็นไปในแนวทางของธรรมาภิบาลที่ดีและมีความมั่นคงปลอดภัย
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๓.๒.๔ สร้างความตระหนักและกาหนดนโยบายการใช้งาน Social Media/ Network ทั้งใน
ส่วนของลูกค้า/ผู้ใช้งานและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สอน.
๓.๒.๕ ปรับปรุง พัฒนา และยกระดับระบบการให้บริการและอานวยความสะดวกด้าน ICT
สาหรับลูกค้า/ผู้ใช้งานและพนักงานของ สอน. ด้วยวิธีการและช่องทางที่หลากหลาย
๓.๓ แผนงาน/โครงการหลัก
๓.๓.๑ การสารวจระดับความก้าวหน้า (Maturity) ของระบบ ICT หลักและระบบงานสนับสนุน
ของ สอน.
๓.๓.๒ การรับรองมาตรฐาน ISO-๒๗๐๐๑ สาหรับระบบงานหลักจานวน ๑ ระบบ
๓.๓.๓ การพั ฒ นาและติ ด ตั้ ง Enterprise Social Media/Network พร้ อ มด้ ว ยการก าหนด
นโยบายและขอบเขตการใช้ประโยชน์
๓.๓.๔ การพัฒนาและติดตั้ง Enterprise Work-Flow เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ์และ
การกากับและตรวจสอบกระบวนงานในการปฏิบัติภารกิจหลัก
๓.๓.๕ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การด้ า น ICT ได้ แ ก่ ระบบบริ ห ารจั ด การ
Bandwidth, SW/Application, Data/Information
๓.๓.๖ การพัฒนาและบริหารจัดการเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการและการใช้งานใน
รูปแบบของ Mobility
๓.๓.๗ การพัฒนาและวางระบบ Integrated Help Desk สาหรับลูกค้า/ผู้ใช้งานและพนักงาน
๓.๓.๘ การพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบองค์ความรู้ขององค์กร
๓.๔ ตัวชีวัดระดับเป้าหมายในการพัฒนา
๓.๔.๑ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงผลผลิต ได้แก่ ความสาเร็จในการพัฒนา ดังนี้
- ผลการสารวจและเป้าหมายระดับความก้าวหน้า (Maturity) ของระบบ ICT หลักและ
สนับสนุนของ สอน.
- ระบบ ICT Security ในระดับผู้ใช้งาน
- ISO-27001 สาหรับบริการอิเล็กทรอนิกส์จานวน ๑ ระบบ
- ระบบ Enterprise Social Media/Network
- ระบบ Enterprise Work-Flow
- ระบบ IT Services เพื่ออานวยความสะดวกในการพัฒนาและการใช้งานด้าน ICT
- ระบบ Integrated Help Desk สาหรับลูกค้า/ผู้ใช้งานและพนักงาน
- ระบบ Knowledge Management System
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๓.๔.๒ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์
- ความเป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ในการใช้งานด้าน ICT ของ สอน.
- ระดั บ ความก้ า วหน้ า (Maturity) ที่ ส นองความต้ อ งการของลู ก ค้ า /ผู้ ใ ช้ ง านและ
พนักงาน
- ความเชื่อถือต่อระบบ ICT (Trust)
- ธรรมาภิบาลด้าน ICT
- ความพึงพอใจของพนักงานในระดับสูง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
ค้าอธิบายยุทธศาสตร์:
พัฒนาบุคลากรให้ให้รู้เท่าทัน ICT (ICT Literacy) เพื่อให้มีความพร้อม ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในยุคดิจิทัล ในแนวทางนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
๔.๑ กลยุทธ์
๔.๑.๑ พัฒนาและยกระดับบุคลากรในกลุ่มผู้ใช้งาน และกลุ่มผู้พัฒนาระบบให้มีศักยภาพในการ
ประยุกต์ด้าน ICT ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารงานตามภารกิจของ
สอน. เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
๔.๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมีแนวคิดในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ICT ในแนวทาง
สร้างสรรค์นวัตกรรมในการให้บริการและการปฏิบัติภารกิจ
๔.๒ มาตรการ
๔.๒.๑ พัฒนาและยกระดับบุคลากรในกลุ่มผู้ใช้งาน ให้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ICT ใน
แนวทางของการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานด้าน ICT.
๔.๒.๒ พัฒ นาและยกระดับบุคลากรในกลุ่ มผู้ พัฒ นาระบบ ICT ให้ มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการระบบ ICT หลักของ สอน. รวมทั้ง การสนับสนุน อานวยความสะดวก และการ
ให้บริการในด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้งาน
๔.๒.๓ ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความรู้เฉพาะทางด้านระบบ ICT เพื่อการสอบผ่าน
ใบรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า น ICT (ICT Certification) ซึ่ ง รวมถึ ง การ
สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณด้วย
๔.๒.๔ ส่งเสริมทักษะในการประยุกต์ใช้ ICT ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาองค์กร
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๔.๒.๕ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรมี ทั ก ษะและความรู้ ห ลากหลายสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น (Multidisciplinary) เพื่อประโยชน์ในพัฒนาระบบ ICT ในเชิงบูรณาการ
๔.๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศั กยภาพในการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรม
บริการโดยการประยุกต์ใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
๔.๓ แผนงาน/โครงการหลัก
๔.๓.๑ การอบรมกลุ่มหลักสูตรสาหรับบุคลากรในกลุ่มผู้ใช้งาน ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนและ e-Learning เพื่อให้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ICT ในแนวทางของ
การบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานด้าน ICT
๔.๓.๒ การอบรมกลุ่ มหลั ก สู ตรส าหรับ บุค ลากรทุ ก กลุ่ ม ในเรื่อง e-Governance และ ICT
Governance
๔.๓.๓ การอบรมกลุ่มหลักสูตรสาหรับบุคลากรในกลุ่มผู้พัฒนาระบบ ICT ให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการระบบ ICT หลักของ สอน. รวมทั้ง การพัฒนาระบบบริการในรูปแบบของ
ICT Services ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้แบบห้องเรียนและ e-Learning
๔.๓.๔ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการสอบผ่านใบรับรองคุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญด้าน ICT (ICT Certification)
๔.๓.๕ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ มี ความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการองค์
ความรู้
๔.๓.๖ การอบรมกลุ่มหลักสูตรสาหรับบุคลากรให้มีทักษะและความรู้หลากหลายสาขาที่เกี่ยว
ข้องกัน (Multi-disciplinary) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบ ICT ในเชิงบูรณาการ
๔.๓.๗ การพัฒนาระบบ Enterprise e-Learning
๔.๔ ตัวชีวัดระดับเป้าหมายในการพัฒนา
๔.๓.๑ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงผลผลิต
- จานวนบุคลากรในกลุ่มผู้ใช้งานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กาหนด
- จานวนบุคลากรในกลุ่มผู้พัฒนาระบบที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กาหนด
- จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเรียนรู้หลายสาขา (Multi-disciplinary)
- จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Knowledge Management
- ระบบ Enterprise e-Learning
- ระบบ Enterprise Knowledge Management
- จานวนบุคลากรที่สอบผ่าน ICT Certification
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๔.๓.๒ ตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงผลลัพธ์
- ความเป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน จากจากการพัฒนาและใช้งานระบบ ICT ที่มี
การบูรณาการแบบองค์รวม
- ระบบการบริหารจัดการด้าน ICT มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ความพร้อมในด้าน e-Governance และ ICT Governance
- ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยระบบองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้น
๔) เป้าหมายรวมเชิงผลผลิต (Output)

ก. มีความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการบูรณาการข้อมูล การขยายช่องทางการเข้าสู่ข้อมูลและ
บริการด้วย Mobile การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบ Cloud และการใช้ประโยชน์จาก
ช่องทาง Social Media/Network เพื่อเข้าถึงประชาชนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ข. มีโครงสร้างพื้นฐานในระดับ Platform (Platform-based Infrastructure) ที่เพียงพอและมีความ
เสถียร เพื่ออานวยความสะดวกในการพัฒนา และการใช้งานด้าน ICT ที่มีความคุ้มค่าและยั่งยืน
ค. มีองค์ความรู้ด้านอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศ ซึ่งพร้อมขยายความร่วมมือ
กับเครือข่ายพันธมิตรในระดับความร่วมมือภูมิภาคสากล
ง. มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยง จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบ ICT
จ. ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อให้บริการข้อมูล สารสนเทศ การออกใบรับรอง/
ใบอนุญาต ในระดับประเทศและระดับอาเซียนและสากล
ฉ. เครือข่ายเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาล เช่น
ข้อมูลด้านระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ข้อมูลการผลิตในชุมชน สู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน ข้อมูลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม
ข้อมูลบุคลากรด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม และฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีใน
หน่ ว ยงานและสถานศึกษาภาครัฐ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อมูล โครงการที่
เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ช. ระบบ ICT ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ช่วยลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศั กยภาพในการ
แข่งขันกับนานาประเทศ
ซ. บุคลากรด้าน ICT มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และกลุ่มผู้ใช้งานรู้เท่าทัน ICT
ฌ. กระบวนการทางานมีความกระชับและรัดกุม
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ญ. มีคู่มือการปฏิบัติงานและให้บริการด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในช่องทางเลือกที่หลากหลาย
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
ฎ. มีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยในรูปแบบของ Business Intelligence และ Analytics
ฏ. มีระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อการเผชิญเหตุเภทภัย ทั้งทางธรรมชาติ
และที่เกิดจากมนุษย์ (Business Continuity: BC)
๕) เป้าหมายรวมเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

๕.๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน IT (IT Users Satisfaction)
ก. ความคุ้มค่า (Cost/Revenue) และความยั่งยืน (Sustainability)
ข. ความยืนหยัดและซื่อตรง (Integrity) และการบูรณาการ (Integration)
ค. ความรับผิดชอบ (Accountability) และโปร่งใส (Transparency)
ง. ความพร้อมใช้งาน ทันสมัย (Availability: Down-Time, Reach-Access)
จ. ความเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยา และมีระเบียบวิธี (Reliability-Risks Disaster, Security,
Compliance)
ฉ. ความมั่นคงปลอดภัยและความปลอดภัย (Security & Safety)
ช. คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Application Performance)
ซ. ความเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Benchmarking)
ฌ. การตัดสินใจเชิงบริหารและยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและทันการณ์ (Right & Timely Decision)
ญ. ธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารและการให้บริการ (ICT & e-Governance)
ฎ. พัฒนาความร่วมมือ (Collaboration: Social Network/ Media Usage)
๕.๒) ความพร้อมและความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT (ICT Readiness & Maturity)
ก. ความพร้อมและความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Readiness)
ข. ความพร้อมและความก้าวหน้าระบบงานหลัก (Core Systems Readiness)
ค. ความพร้อมและความก้าวหน้าระบบงานสนับสนุน (Supporting Systems Readiness)
ง. การก้าวสู่กระบวนงานใหม่ (Business Transformation)
จ. การก้าวสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
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๓.๒

แผนที่น้าทาง (Roadmap) การพัฒนาด้าน ICT ของ สอน. ในระยะ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

๑) รูปแบบ AIMM
ในการกาหนดแผนที่นาทาง (Roadmap) การพัฒนาด้าน ICT ของ สอน. ในระยะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๓ มีแนวคิดพื้นฐานจากรูปแบบ Adaptive Infrastructure Maturity Model ของ HP

รูปที่ ๓.๑ แนวคิดแผนที่น้าทาง ตามแผนแม่บท ICT พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ของ สอน.
๒) ระดับความก้าวหน้าด้าน ICT ตามแนวคิดของ AIMM Model
๒.๑) ระดับ ๑: มุ่งท้าของตน (Compartmentalized)
ในระดับที่ ๑ นี้ เป็นระดับเริ่มต้น ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม
เรื่องเรียงตามลาดับจากกลุ่ม ๑ – ๔ ดังนี้
 มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโครงการของตนเป็นหลัก (Project-Based)
 มีเครื่องมือบริหารจัดการ และกระบวนงานด้านสารสนเทศเป็นรายโครงการ
 มุ่งประยุกต์เทคโนโลยีที่จัดหาในโครงการ (Technology Focused)
________________________________________________________________________________________
หน้า ๓๔

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

 มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณของโครงการ ตามเป้าหมายเป็นรายโครงการ/
หน่วยงาน
๒.๒) ระดับ ๒: มุ่งสู่มาตรฐาน (Standardized)
ในระดับที่ ๒ โดยรวมแล้วเป็นการมุ่งสู่มาตรฐานที่เกี่ยวของทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
คุณลักษณะหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มเรื่องเรียงตามลาดับจากกลุ่ม ๑ – ๔ ดังนี้
 การปรับสู่มาตรฐานร่วมด้านเทคโนโลยี (Standardized IT) เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานทางาน
ร่วมกันและพัฒนาสู่ระบบบูรณาการได้
 ปรับปรุงและจัดหาเครื่องมือและกระบวนงาน IT ที่เป็นไปตามมาตรฐานประเทศและสากล
และสามารถพัฒนากรอบมาตรฐาน ITIL เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและบูรณาการ
โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
 มีทีม Expert ของแต่ละหน่วยงาน (Divisional Teams) ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นระดั บ บุ ค ลากร อั น เป็ น พื้ น ฐานในการบู ร ณาการบริ ก ารและ
กระบวนงาน
 มี ศู น ย์ ก ลางด้ า นนโยบาย (Centralized Policies) ภายใต้ ร ะบบ Supply ด้ า น ICT ที่ ยั ง มี
ข้อจากัดทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
๒.๓) ระดับ ๓: สร้างความคุ้มค่า (Optimized)
ในระดับที่ ๓ ในภาพรวม เป็นการมุ่งสู่การสร้างความคุ้มค่า ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะหรือปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มเรื่องเรียงตามลาดับจากกลุ่ม ๑ – ๔ ดังนี้
 เป็ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเข้ า สู่ ยุ ค การร่ ว มผนึ ก ก าลั ง (Consolidated) การปรั บ สู่
รูปแบบเสมือน (Virtualized) และการแบ่งปันใช้งานร่วมกัน (Shared) เพื่อสร้างความคุ้มค่าใน
การใช้งาน
 เป็นบูรณาการเครื่องมือ การจัดเก็บข้อมูล และจัดกระบวนงาน IT ที่มีระเบียบวิธี กฎเกณฑ์
และมาตรฐานร่วมกัน
 มีทีม Expert ที่มาจากหลายหน่วยงานทางานร่วมกัน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระหว่างโครงการ/
หน่วยงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาบริการร่วมระหว่างหน่วยงาน
 มีศูนย์กลางด้านระเบียบกฎเกณฑ์ (Centralized Governance) เพื่อยกระดับความรับผิดชอบ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่ความลงตัวในการให้บริการด้วยระบบ Online
Real-time ที่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างครบวงจร
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๒.๔) ระดับ ๔: ยึดหลักบริการ (Service Oriented)
ในระดับที่ ๔ ในภาพรวม เป็นการมุ่งสู่การสร้างความพร้อมในการให้บริการโดยสมบูรณ์แบบ ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณลักษณะหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มเรื่องเรียงตามลาดับจากกลุ่ม ๑ – ๔ ดังนี้
 เป็นการยกระดับมุ่งสู่โ ครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริการภายใต้สถาปัตยกรรมที่ยึดบริการเป็น
หลัก (Service-oriented-architecture Infrastructure Services)
 ระบบบริหารจัดการจาเป็นต้องยึดหลักบริการและบูรณาการกระบวนงาน IT เป็นฐานการ
พัฒนาที่สาคัญ เพื่อให้บริการที่หลากหลายรูปแบบและช่องทาง
 เป็นระดับที่เน้นความสาเร็จในการให้บริการร่วม ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการปรับและพัฒนาบริการ
เป็นหลัก (Service Focused) ให้มีความทันสมัยและลงตัว กับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
 เป็นการพัฒนาให้สามารถคาดการณ์ Supply ด้านข้อมูลและระบบ ICT ได้จากความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ (Service Demand)
๒.๕) ระดับ ๕: ยืดหยุ่น แบ่งปัน (Adaptive, Shared-Infra)
ในระดั บ ที่ ๕ ในภาพรวม เป็ น การมุ่ ง สู่ ก ารสร้ า งความยื ด หยุ่ น และแบ่ ง ปั น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คุณลักษณะหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มเรื่องเรียงตามลาดับจากกลุ่ม ๑ – ๔ ดังนี้
 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ ICT และข้อมูล ขึ้นสู่ระดับความก้าวหน้าสูงสุด ซึ่ง
จะต้องมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามเงื่อนไขแวดล้อมการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือ
ตามฤดูกาล ซึ่งทาให้สามารถแบ่งปันใช้งานร่วมกัน และไต่ระดับไปถึงระบบอัตโนมัติในที่สุด
 การปรับระบบบริหารจัดการด้วยนโยบายให้ครอบคลุมทั้งสายงาน IT (End to End) และ
สามารถปรับสู่ระบบอัตโนมัติที่บูรณาการกัน เป็นสิ่งจาเป็น ซึ่งจะส่งผลให้มีขีดความสามารถใน
การเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัวเป็นระบบ
 มุ่ ง เน้ น กระบวนงานเป็ น หลั ก (Process Focused) ซึ่ ง จะต้ อ งมุ่ ง เน้ น การปรั บ และพั ฒ นา
กระบวนงานเป็นสาคัญ เพื่อรองรับบริการร่วมข้ามหน่วยงาน ที่มีความทันสมัยและตอบสนอง
ความต้องการ การใช้งานของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้หลากหลายรูปแบบและช่องทาง
 เป็นการพัฒนาให้ Supply และ Demand ด้านข้อมูลและระบบ ICT ให้สามารถสอดรับกันได้
(Supply & Demand alignment) ด้วยระบบอัตโนมัติ แบบ Online- Real-time
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๓.๓
-

แผนงานหลัก/โครงการหลัก ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
แผนงานหลัก/โครงการหลัก เพื่อดาเนินการในระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ จานวน ๑๗ โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการระบบ ICT หลักและระบบโครงสร้าง
พื้นฐานแบบองค์รวม
โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการระบบ ICT หลักและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ
องค์รวม
โครงการที่ ๓ โครงการการยกระดับศูนย์บริการร่วมตามเกณฑ์ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ให้มีความพร้อมในการปรับไปสู่แนวทางการทางาน
ในรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัล
โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการระบบงานสารสนเทศของ สอน.
โครงการที่ ๖ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ Cloud, Big Data, Social Network แ ล ะ
Mobile
โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบข้อมูลและสารสนเทศ
โครงการที่ ๘ โครงการการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
โครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
โครงการที่ ๑๐ โครงการพัฒนาและติดตั้ง Enterprise Social Network ภายใต้นโยบายการใช้ประโยชน์
ที่กาหนด
โครงการที่ ๑๑ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ประเทศในรูปแบบ Smart Operation Center พร้อมด้วยการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
โครงการที่ ๑๒ โครงการยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
โครงการที่ ๑๓ โครงการพัฒนา-กาหนด นโยบาย ระเบียบวิธี ธรรมาภิบาลที่ดีและมาตรฐาน
โครงการที่ ๑๔ โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื้นที่
โครงการที่ ๑๕ โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบองค์ความรู้ขององค์กร
โครงการที่ ๑๖ โครงการจั ด ตั้ ง ระบบบริ ห ารจั ด การความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ (Business
Continuity) เพื่อการเผชิญเหตุเภทภัย ทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์
โครงการที่ ๑๗ โครงการยกระดับบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
รายละเอียดเบื้องต้นเป็นรายโครงการปรากฏตามเอกสารแนบ ๑
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๓.๔

ความสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ นโยบาย ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และ สอน.
๑) ความสอดคล้องในภาพรวม แผนแม่บทฯ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง
ตารางที่ ๑ ความสอดคล้องในภาพรวม แผนแม่บทฯ ระดับประเทศ ระดับกระทรวง

•
•

•

•

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ๑๑
- ใช้ประโยชน์ ICT ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร พร้อมระบบ
ฐานข้อมูล
- ใช้สื่อสังคมและสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนการพัฒนา
- พัฒนาคนให้มีการเรียนรูต้ ่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่
นวัตกรรมสร้างสรรค์
- พัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจพร้อม
โครงสร้างพื้นฐานและบริการพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ ICT สอน.
กรอบนโยบาย ICT 2020
เน้นนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์ ICT เป็นเครื่องมือสาคัญใน
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มี
การปรั บ ปรุ ง ระบบการให้ บ ริ ก าร พร้ อ มระบบบริ ห ารที่
ความคุ้มค่าและยั่งยืน
คล่องตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี
บูรณาการข้อมูลและระบบงานเพื่อ
กรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์และ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการ เพิ่มศักยภาพบุคลากร
ศูนย์ปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน และบริหาร
ยกระดับความพร้อมและ
จัดการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
ความก้าวหน้าด้าน ICT ที่มั่นคง
ประชาคมอาเซียน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
และตามมาตรฐานสากล
เชื่อมโยงกันของอาเซียน พัฒนาระบบการออกใบรับรอง/
พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
ใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ และทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกัน รวมทั้งปรับกฎเกณฑ์ พิธีการ ขั้นตอน
ยุทธศาสตร์ ICT สปอ.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมใน
การก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยความคุ้มค่า และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการ e-Service และยกระดับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับความพร้อมด้าน ICT ทั้งในส่วน
กลางและภูมิภาค ตามมาตรฐานในระดับประเทศและสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรของ สปอ. ให้รู้เท่าทัน ICT
เพื่อให้มีความพร้อม ในการประยุกต์ ใช้ ICT
ยุทธศาสตร์ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อชี้นานโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
๑. ประยุกต์ใช้ดิจิทลั เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
๒. พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอ้อย
และน้าตาลทรายกับผู้ที่เกีย่ วข้องโดยเน้น Social Media
๓. พัฒนาทรัพยากรสาหรับรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กร
๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร (DSS)
๖. พัฒนาระบบงานอนุญาตและระบบบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (NSW)

๒) ความสอดคล้องกับการพัฒนา ICT เพื่อสนองยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
โดยยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
๑) การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ AEC และปรับโครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
๒) การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม
๓) การเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
๔) การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
๕) การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
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ตารางที่ ๒ ความสอดคล้องกับการพัฒนา ICT เพื่อสนองยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ ICT สอน.
ICT เพื่อสนองยุทธศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ยกระดับโครงสร้างพืนฐานในการใช้ - การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้
ประโยชน์ ให้มีความคุ้มค่า และยั่งยืน
เอื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
อุตสาหกรรม
- การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสู่ AEC และปรับ
โครงสร้างการผลิตสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: บูรณาการข้อมูลและระบบ งานเพื่อ - การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้
ยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ปฏิบัติการ ให้มี เอื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจและพัฒนา
ความสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้อง การของลูกค้า/ อุตสาหกรรม
ผู้ใช้งานเป็นสาคัญ
- การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับความพร้อมและ
- การส่งเสริมสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT ด้วย
- การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความ
ความมั่นคงปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อสนองตอบความ
พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
ต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน
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บทที่ ๔
แนวทางการก้ากับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
ตามหลั ก การของธรรมมาภิ บ าลด้ า นไอที และธรรมาภิ บ าลด้ า นสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise
Architecture: EA) คือภาพรวมกระบวนการตามหลักการทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่การกาหนด EA สาหรับองค์กร
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งในมุมมองด้านพันธกิจ/ภารกิจ และด้านไอทีขององค์กร ในการใช้ EA สาหรับองค์กร
นั้น สามารถนามาเป็นเครื่องมือที่ดีในการนามาพิจารณาและทบทวน เพื่อให้เกิดการปรับปรุง บูรณาการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกากับดูแลองค์กรที่ดี แนว
ทางการกากับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) จึงเป็นการเสนอแนะแนวทางในการจัดทา
สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture: EA ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และการกากับและจัดการ
สถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อให้ สอน. นาไปประยุกต์เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีความพร้อมด้าน EA Governance ต่อไป
ก. ข้อเสนอแนะในการจัดท้าสถาปัตยกรรมองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ในการจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ควรดาเนินการตามหลักสากลและประยุกต์
ให้ เหมาะสมกับ บริ บ ทประเทศไทยที่ได้นาเสนอและวิเคราะห์ ไว้ในบทที่ ๑ โดยมีข้อเสนอแนะที่เป็น
ประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
๑) การทบทวน EA ปัจจุบัน โดยท้าการวิเคราะห์ใน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี
• ปัญหาพืนฐาน คือ ขาดการวางแผน การออกแบบ และการพัฒนาระบบ ICT ในองค์รวมของ
องค์กร จึงทาให้การพัฒนาระบบงานแต่ละระบบอย่างอิสระ ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ยากต่อการ
เชื่อมต่อและการบารุงรักษา มีค่าใช้จ่ายสูง ปรับเปลี่ยนยาก และการพัฒนาระบบงานใหม่เกิดความ
ล่าช้า เป็นต้น
• ผลกระทบ คือ ขาดการบูรณาการข้อมูลและระบบงานด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกัน การเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างระบบมีความซับซ้อนยุ่งยาก ส่งผลให้เกิดความไม่ครบถ้วน ความล่าช้าไม่คล่องตัวต่อการ
ปฏิบัติงาน และการนาข้อมูลไปใช้ในเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
• แนวทางแก้ไข คือ บูรณาการระบบ ICT ที่ใช้งานภายในองค์กร โดยการกาหนดรูปแบบ EA เพื่อให้
การวางแผนและพั ฒ นาระบบต่ า ง ๆ มี ค วามเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ได้ เพื่ อ ให้ มี ขี ด
ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
๒) การอนุมัติใช้วิธีการและรูปแบบ EA ที่เหมาะสม
การอนุมัติใช้วิธีการและรูปแบบ หรือ Model ในการพัฒนา EA ที่เหมาะสม เป็นเรื่องจาเป็นเพื่อให้
สามารถใช้ EA เป็นแนวปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ในการเป็นเครื่องมือในการวางแผน ออกแบบ และ
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พัฒนาระบบ ICT ขององค์กรในแนวทาง วิธีการ และมาตรฐานเดียวกัน เพื่อนาไปสู่การบูรณาการระบบ
ICT ขององค์กรมีความสัมฤทธิ์ผล โดยกลไกและรูปแบบการนาเสนอเพื่อขออนุมัตินั้น คณะกรรมการ/
คณะทางาน ICT ขององค์กรนาโดย CIO จะมีบทบาทสาคัญในเรื่องนี้
๓) การจัดตังเจ้าภาพและทีมงาน EA
การจัดตั้งเจ้าภาพพร้อมด้วยทีมงาน EA จะช่วยให้การนา EA ไปเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับองค์กรใน
การบูรณาการด้าน ICT ได้อย่างเป็นระบบ มีรูปธรรมในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง
๔) การขออนุมัติใช้ EA ที่พัฒนาแล้ว
เมื่อมีการคัดเลือกรูปแบบ หรือ Model ในการพัฒนา EA ที่เหมาะสม พร้อมด้วยการจัดตั้งเจ้าภาพ
พร้อมด้วยทีมงาน EA ขององค์กรแล้ว สิ่งที่จาเป็นก่อนนาไปสู่การปฏิบัติ ก็คือ การขออนุ มัติใช้ EA ที่
พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต้องเป็นฉันทานุมัติจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เนื่องจากจะมีผล
ผูกพันกับการจัดทา/ปรับ ปรุ ง/ทบทวนแผนและยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร และ
กาลังคน ในการพัฒนาด้าน ICT ขององค์กรอย่างเป็นเอกภาพ
๕) การทบทวน/ปรับปรุง EA
การทบทวน/ปรับปรุง EA เป็นเรื่องสาคัญ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ/วิสาหกิจขององค์กร
รวมทั้ง ความทันสมัยและเหมาะสมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเงื่อนไขของสถานการณ์
แวดล้อมที่ผลกระทบต่อองค์กร ทั้งนี้ ความถี่ในการทบทวน/ปรับปรุง อาจพิจารณาดาเนินการในเวลาที่
เหมาะสมและจาเป็น เช่น ในทุก ๖ เดือน ๑ ปี หรือ เมื่อมีเหตุจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตามเหตุและ
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น
๖) EA ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
การพิจารณากรอบ EA ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยสาคัญที่ เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาด้าน ICT ในยุคปัจจุบันของ สอน. ซึ่งได้แสดงไว้ในแผนภาพที่ ๒.๑ ร่าง EA ที่เหมาะสมกับ ยุค
ปัจจุบันของ สอน.
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แผนภาพที่ ๔.๑ ร่าง EA ที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน
ข. ข้อเสนอแนะในการก้ากับและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
การกากับและบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรในบริบทของ EA Governance นั้น ประกอบด้วยขั้นตอนหลักที่
สาคัญ ๓ ขั้นตอนประกอบด้วย (๑) การดาเนินการด้านธรรมาภิบาล (Implementation Governance) ให้พร้อม
ทั้งในเรื่อง e-Governance และ ICT Governance ตามหลักการที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องข้างต้น (๒) การ
บริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ทั้งระดับภาพรวมของ EA และในระดับโครงการพัฒนาระบบ
ICT ต่าง ๆ ซึ่งมักจะบูรณาการเข้ากับการบริหารโครงการ และข้อ (๓) การบริหารจัดการคุณค่าและการจัดทา
รายงาน (Value Management & Reporting) ทั้งในระดับภาพรวมของ EA และในระดับโครงการฯ ทั้งนี้ ในการ
กากับและบริหารจัดการ EA Governance ควรให้มีความสอดคล้องกับแนวทาง/มาตรการที่กาหนดไว้ในกรอบ
นโยบาย แผนแม่บท ICT และแผนดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย และควรดาเนินการให้มีรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่คล้ายกันกับขั้นตอนในการจัดทา EA ดังกล่าวในข้อ ๒.๑ ซึ่งประกอบด้วย การอนุมัติใช้วิธีการ
และรูปแบบ EA Governance ที่เหมาะสม การจัดตั้งเจ้าภาพและทีมงาน EA Governance (โดยแยกจากกันกับ
ทีมงาน EA) การขออนุมัติใช้ EA Governance ที่พัฒนาแล้ว การทบทวน EA Governance ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว
กระบวนการ EA Governance จะต้องแทรกซึมเข้าสู่ปัจจัยของ EA ในทุกเรื่อง
________________________________________________________________________________________
หน้า ๔๓

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

บทที่ ๕
องค์กรและการบริหาร ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕.๑

องค์กรหลักในการขับเคลื่อนการด้าเนินการตามแผนแม่บทฯ
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนแม่บท ICT ของ สอน. จาเป็นที่จะต้องมีการจัดองค์กรขับเคลื่อน
การพัฒนาด้าน ICT ในการก้าวสู่เป้าหมายของแผนฯ ในลักษณะพหุภาคีที่มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว และให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันกับกลไกการขับเคลื่อนใน
สายงาน ICT และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง
(Chief Information Officer: CIO) ของ สอน. เป็นผู้มีบทบาทนาในระดับต่าง ๆ ของการพัฒนาที่เกี่ยวข้องด้าน
ICT ของ สอน. ทั้ ง ในส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค โดยองค์ ก รหลั ก ในการพั ฒ นาด้ า น ICT อาจจะประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการระดับองค์กรซึ่งจะจัดตั้งขึ้น ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยใช้หรือปรับบทบาทคณะกรรมการ
CIO พร้อมทั้งหน่วยงานหลักภายใต้คณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดตัวอย่างองค์กรหลักใน
การขับเคลื่ อนการดาเนินการตามแผนแม่บทฯ ในเรื่องแผนภาพโครงสร้างการจัดองค์กรภายใต้คณะกรรมการ
ดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ขั้นพื้นฐานตามความจาเป็น
๕.๒

การบริหาร ติดตาม และประเมินผล

การบริหาร ติดตาม และประเมินผลแผนแม่บท ICT ของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙–๒๕๖๓ จะดาเนินการโดย
สานักงานบริหารโครงการ หรือ Program Management Office (PMO) โดยให้สานักงานคณะกรรมการหลั ก
ดังกล่าวข้างต้น ทาหน้าที่เป็น PMO อยู่ภายใต้การกากับของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการ
บริหาร การติดตามและการประเมินผลแผนแม่บทฯ ของ สอน. ดังต่อไปนี้
๑)

สร้างความตระหนัก ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการนาแผนไปปฏิบัติ (Awareness Building)

๒)

ทาการทบทวน ศึกษา และปรับปรุง ดัชนีชี้วัด ทั้งในภาพรวม และในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติได้ในแง่ของผลสัมฤทธิ์

๓)

อบรม สัมมนา เพื่อให้ความรู้ ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ และโครงการที่
เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานเจ้าภาพ ถึงความสาคัญ รายละเอียดที่ต้องดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ มาตรฐาน แนวทาง และวิธีการในการดาเนินงานรวมทั้ง ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

๔)

กาหนดโครงการและลาดับความสาคัญของโครงการ รวมทั้ง จัดทาแผนปฏิบัติการสาหรับโครงการที่
จะส่งผลสัมฤทธิ์ของการนาแผนแม่บท ไปปฏิบัติ

________________________________________________________________________________________
หน้า ๔๔

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

๕)

ให้คาแนะนาปรึกษาในเรื่องการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการดาเนินการของหน่วยงาน
เจ้าภาพ รวมทั้งเรื่องการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

๖)

ติดตามและประเมินผลการนาแผนแม่บทไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ในรายปี ในระยะ
ครึ่ งทาง และเมื่อสิ้ น สุ ดแผนรวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสมกับรอบระยะเวลาของการติดตามและ
ประเมินผล ตามมาตรฐานสากล

การด้าเนินการให้ส้าเร็จตามแผนแม่บทฯ นั้นมีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยความร่ว มมือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการที่จะดาเนินการตามยุทธศาสตร์และมาตรการที่กาหนดไว้ในแผน ดังนั้น จึงควรมีการแบ่ง
ภาระความรับผิดชอบในการดาเนินการและการติดตามประเมินผล ในรูปแบบของคณะกรรมการชุดยุทธศาสตร์
หลักที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ๔ ด้าน ภายใต้คณะกรรมการหลัก ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หลักด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ยุทธศาสตร์หลักด้านบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศาสตร์หลักด้านการยกระดับการใช้งานและ
บริการ ICT ของ สอน. และยุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่มีองค์คณะในแต่ละชุดประกอบด้วยตัวแทน
จากผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้การดาเนินงานจะมี สานักงาน
คณะกรรมการหลั ก ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น Program Management Office (PMO) ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบงานขั บ เคลื่ อ น
มาตรการและโครงการต่าง ๆ ในภาพรวม โดยจะมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูลและติดตามการดาเนินงานและ
ทาหน้าที่นาเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการชุดยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน ดังแสดงไว้ในแผนภาพแสดงคณะกรรมการ
ชุดยุ ทธศาสตร์ ห ลั ก ๔ ด้าน และแผนภาพแสดงโครงสร้ าง PMO ในการบริห ารแผนฯ การติดตาม และการ
ประเมินผล
องค์ประกอบของส้านักงานคณะกรรมการหลักในส่วนที่ท้าหน้าที่เป็น PMO จะประกอบไปด้วยองค์
คณะต่าง ๆ ดังแสดงไว้ในแผนภาพองค์ประกอบของ Program Management Office (PMO)
๑)

ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทาหน้าที่อานวยการ

๒)

งานประชาสั ม พั น ธ์ ท าหน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ผนฯ สร้ า งความตระหนั ก ให้ กั บ ทุ ก ฝ่ า ย ถึ ง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ความสาคัญ ความจาเป็น และความเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนของการ
พัฒนาองค์กร

๓)

งานปฏิบัติการ ทาหน้าที่ในการประสานและร่วมดาเนินงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในภารกิจ
สาคัญ เช่น การประสานงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในความร่วมมือในด้านทรัพยากรและ
งบประมาณสาหรับแผนงานและโครงการที่ เกี่ยวข้องกัน โครงการเร่งด่วน/นาร่อง รวมทั้ง การ
อานวยการในการจัดทาแผนปฏิบัติการสาหรับโครงการ ICT เป้าหมายสาคัญ
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แผนภาพที่ ๕.๑ องค์ประกอบของ Program Management Office (PMO)
๔)

งานฝึกอบรมทาหน้าที่ในการให้ความรู้ และจัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนาแผนไป
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบท เนื้อหา สาระ วิธีการ และมาตรฐาน เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามแผนฯ มีความสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งในการดาเนินงานบริหารจัดการแผนฯ ด้วย

๕)

งานวิชาการ ทาหน้าที่ในการศึกษา วิจัย และพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ กรรมวิธี แนวปฏิบัติ เทคโนโลยี
มาตรฐาน และตัวชี้วัดการพัฒนา ที่เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานหลักที่เป็นเจ้าภาพและบริบท
ของการพัฒนาในด้าน ICT ของ สอน. เพื่อให้การนาแผนไปปฏิบัติและการดาเนินการตามแผนฯ มี
ประสิทธิภาพและความสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้

๖)

องค์คณะที่ปรึกษาประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก เป็นต้น
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บทที่ ๖
ปัจจัยสู่ความส้าเร็จ (Success Factors)
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Success Factors) เพื่อเป็นแนวคิดและแนวทางในการดาเนินการนาแผนไปปฏิบัติสู่
ความสาเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้
๑) ภาวะผู้น้า (Leadership)
ภาวะผู้นา เป็นปัจจัยสาคัญลาดับแรก ๆ สู่ความสาเร็จในการพัฒนาด้าน ICT ขององค์กร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ถึง การที่ผู้นาองค์กรมีขีดความสามารถในการแปลงทิศทางหรือยุทธศาสตร์องค์กรไปสู่การปฏิบัติที่มีผลสัมฤทธิ์
อันเป็นประเด็นสาคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมด้วยภาวะผู้นาในการปรับเปลี่ยนด้าน
ICT ในเรื่ องขีดความสามารถในการเป็ นเครื่ องมื อขั บเคลื่ อนองค์ กร ตลอดจนการรู้จักและเข้า ใจที่ จ ะใช้
ประโยชน์ จ ากหน่ ว ยงานต่า ง ๆ ขององค์ กร ผนวกกับคณะกรรมการบริ ห าร/ยุทธศาสตร์ ข ององค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ จะเป็นหนทางไปสู่คาตอบที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยได้
ในเรื่องกรอบการทางาน การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง รวมทั้ง แผนปฏิบั ติการที่นาไปใช้ได้
ในทางปฏิบัติอีกด้วย ภาวะผู้นาในเชิงสร้างสรรค์ยังต้องการการรู้เท่าทันด้าน ICT ในเรื่องการเข้าใจพฤติกรรม
องค์กรในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีกระแสหลักในอนาคต รวมทั้งระบบ Application และวิธีการ การผสมผสาน
การใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างขีดความสามารถด้าน ICT และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒) การจัดท้าระเบียบวิธีการจัดซือจัดจ้างการพัฒนาด้าน ICT (Procurement Rules)
การจัดทาระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาด้าน ICT เพื่อเป็นแนวทางมาตรฐานสาหรับองค์กร จะเป็น
เครื่องมือทาให้เป็นแนวทางในการทาเอกสาร การบริหารจัดการ การคาดหวังผลผลิตและตัวชี้วัด ในการ
ดาเนินโครงการด้าน ICT ขององค์กร แนวปฏิบัติที่ดีแนวทางหนึ่งก็คือ การจัดระบบโครงการ ICT ที่เป็นระบบ
หลักหรือขนาดใหญ่เป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ ๑ คือ การมีที่ปรึกษาทาหน้าที่ตลอดระยะเวลาของ
โครงการ นับแต่การกาหนด TOR การกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานในกระบวนการพัฒนาและผลสาเร็จ
ของงาน รวมทั้ง การกากับ ดูแลในด้า นการบริห ารความเปลี่ ยนแปลงและความเสี่ ยง ตลอดจนการร่ ว ม
ตรวจสอบและตรวจรับงานตามข้อกาหนดใน TOR ส่วนที่ ๒ คือ การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับทีมงานของ
องค์กร ในลักษณะ On the job training และส่วนที่ ๓ คือ การประเมินผลสาเร็จของการพัฒนาโครงการ ใน
การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทด้าน ICT ของ สอน.
๓) การแต่งตังที่ปรึกษาจากภายนอก (External Consultant)
การจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาจากภายนอกมาช่วยดาเนินการในลักษณะของการเป็นโค้ชให้กับทีมงาน
พัฒนาและทีม ICT ขององค์กรด้วย ซึ่งช่วยให้หน่วย ICT ขององค์กรสามารถโฟกัสบทบาทของตนเองได้ดีขึ้น
ไม่ต้องทางานอย่างที่เรียกว่า ไม่เป็นชิ้นเป็นอันอีกต่อไป เนื่องจากที่ปรึกษาจากภายนอก จะแนะนาวิธีการ
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พัฒนาแบบใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนาระบบ ICT ที่ตอบสนองต่อผู้ ใช้งาน/ลู กค้า/ผู้ ใช้งาน (User/Customer
Focused) ที่ ผ่ า นมา องค์ ก รทั่ ว ไปมั ก จะด าเนิ น การพั ฒ นาระบบ ICT โดยเน้ น Functionality เป็ น หลั ก
มากกว่า Usability ในขณะเดียวกัน ก็มุ่งพัฒนาระบบแบบครบวงจรให้มีลักษณะ Agile หรือสามารถใช้งาน
และปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งประสบการณ์ก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า การพัฒนาระบบที่คิดรอบคอบ
เช่นนี้แล้วก็ไม่ช่วยให้ระบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามที่คาดหวัง ที่สาคัญก็คือ มักใช้เวลาในการพัฒ นา
ค่อนข้างนานและสิ้นเปลืองงบประมาณก้อนใหญ่ การปรับวิธีการพัฒนา โดยแบ่งเป็นระบบย่อยตามล าดับ
ความสาคัญและความจาเป็น ซึ่งสอดคล้องกับกระแสหลักในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ วิธีการ
พัฒนายังคงยึดหลักเดิมคือ Agile แต่ข้อดีก็คือ User ที่เกี่ยวข้องมีจานวนน้อยกว่า สามารถกาหนดให้ใช้เวลา
เต็มที่ในการพัฒนา และหากจาเป็นที่ต้องหาคนแทนในส่วนงานประจาก็ทาได้ไม่ยากนัก งบประมาณที่ใช้ก็
ก้อนเล็กกว่า เหมาะกับสถานการณ์การจัดสรรงบประจาปี ความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็มีน้อย
กว่า หลักการพัฒนาในลักษณะ Agile นี้ ปัจจุบันกาลังเป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาระบบ ICT โดยใช้วิธีการที่
เรียกว่า Scrum vs Agile เป็นวิธีการที่มีพื้นฐานมาจากกติกากีฬารักบี้ ซึ่งเมื่อเกมสะดุดหยุดลงจะด้วยสาเหตุ
ใดก็ตาม ก็จะเริ่มเกมใหม่โดยการ Scrum ซึ่งเรามักเรียกติดปากกันว่า รุมสกรัม การพัฒนาระบบงาน ICT โดย
วิธีการนี้ก็คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ User ทั้งหลายมารุมกันทางานให้เสร็จภายใต้เป้าหมายชิ้นงานเป็นชิ้น ๆ และ
เวลาที่กาหนดไว้ เมื่อเสร็จทุกชิ้นก็ประกอบร่างเป็นชิ้นงานใหญ่ที่ต้องการ ในระหว่างการพัฒนาชิ้นใดไม่เสร็จ
หรือมีปัญหาก็สามารถช่วยกันรุมสกรัมให้เสร็ จได้ แนวทางการพัฒนาในรูปแบบใหม่นี้ สามารถดาเนินการ
พัฒนาระบบ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสัมฤทธิ์ผล
๔) การรู้เท่าทัน ICT (ICT Literacy)
กรอบการดาเนินงานตามทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาคือ การพัฒนาทุนมนุษย์ให้รู้เท่าทัน ICT เพื่อการ
ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมทั้ง ยกระดับ
บุคลากรสายอาชีพ ICT ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานวิชาชีพ ICT ในระดับสากล โดยให้สามารถครอบคลุมกลุ่ม
ประชาชนเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกกลุ่ม ได้แก่
- กลุ่ ม อาชี พ ด้ า น ICT (ICT Professional) เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรด้ า น ICT ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในระดับที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล แนวปฏิบัติในปัจจุบันก็คือ การส่งเสริม
ให้พนักงานด้าน ICT โดยตรงสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT
- กลุ่มพนักงานทั่วไปให้มีขีดความสามารถที่จะเข้าถึง ค้นหา และใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการดารงชีวิต
และการปฏิบัติภารกิจและการดาเนินชีวิตในฐานะพนักงานได้อย่างมีคุณภาพ
๕) การบริหารโครงการ
กระบวนการบริหารโครงการด้าน ICT ในกระแสหลักในปัจจุบัน จะมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและ
ความเปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกันตลอดระยะเวลาในการดาเนินโครงการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบ
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ICT ให้สอดคล้องกับความต้องการและผลลัพธ์ที่แท้จริงตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ทันการณ์ ดังนั้น วิธีการ
ดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยสาคัญ ซึ่งโครงการพัฒนาด้าน ICT ควรให้ความสาคัญและบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อกาหนดโครงการ ทั้ง นี้ กลไกในการปรับเปลี่ยนในการดาเนินงาน จะต้องมีกระบวนการในเชิงบริหารและ
การนาไปสู่การปฏิบัติที่มีรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งในแง่ของระเบียบ วิธีการ และกลไกในการตัดสินใจ
๖) สถาปัตยกรรมองค์กร
การกากับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) และนาไปสู่ธรรมาภิบาลด้านไอทีของ
องค์กร ซึ่งจะมีองค์ป ระกอบส าคัญ ได้แก่ ความส าคัญของธรรมาภิบาลและการแบ่งระดับธรรมาภิบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลขององค์กร และธรรมาภิบาลด้านไอที (IT Governcnce) แนวทางในการนา
องค์กรภาครัฐไทยสู่ธรรมาภิบาลด้านไอที (IT Governance) แนวทางในการนาองค์กรสู่ ธรรมาภิบาลด้าน
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) โดยแนวทางในการกากับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร จะเป็น
เครื่องมือเพื่อให้องค์กรภาครัฐสามารถนามาใช้เป็นแนวทางในการกากับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร ตาม
แนวคิดและทฤษฎีที่องค์กรได้ศึกษาออกแบบและนามาประยุกต์ใช้งาน รายละเอียด การกากับและจัดการ
สถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) ปรากฏในเอกสารแนบ ๒
๗) แผนแม่บท ICT ที่สอดคล้องกับกรอบนโยบาย แผนแม่บท ICT ระดับชาติ
กรอบนโยบาย ICT 2020 เน้นนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์ ICT เป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับปรุง
ระบบการให้บริการ พร้อมระบบบริหารที่คล่องตัว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
ในส่วนของกรอบยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้ องการของทุกภาคส่วน และบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
๘) การพัฒนาแบบยั่งยืน (ICT Sustainability & Eco-system)
ในการบริหารจัดการสมัยใหม่ ICT จะเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยยึด
หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้ วยการประยุกต์ใช้ระบบ ICT เป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างความสมดุลของระบบ
นิเวศในวงจรของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันกับวงจรความมั่นคงในด้านพลังงานและ
อาหารในเรื่ องการผลิ ตการใช้และการกาจัดขยะ มลพิษ และของเสี ย เพื่อลดผลกระทบในเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาโลกร้อนที่เกี่ยวเนื่องกัน ด้วยการพัฒนาระบบที่ใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
(ICT for Green) ได้แก่ ระบบ Telework/ Tele-Conference ซึ่งเป็นระบบ ICT เพื่อลดการใช้พลังงาน ลด
การเดินทาง ระบบการจัดการกับสาธารณภัย / การพยากรณ์ / การตรวจติดตามสภาวะแวดล้อม / การสร้าง
ระบบเตือนภัย / การจัดการกู้ภัยและการแก้วิกฤต / ระบบประเมินความเสียหายและผลกระทบ ซึ่งเป็นระบบ
ICT เพื่อการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมและภัยพิบัติ ระบบการวางแผนและจัดการการผลิต / การพยากรณ์
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สภาพภูมิอากาศ / การบริหารจัดการมลพิษและของเสีย ซึ่งเป็นระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการในวงจรการ
ผลิตด้านอาหารและพลังงาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากร ICT ในเชิงนิเวศ
และลดการใช้พลังงาน (Green ICT) ได้แก่ การลดการใช้ Printer และกระดาษ การจัดจัดตั้ง Green Data
Center การใช้ เ ทคโนโลยี Virtualization เพื่ อ ลดปริ ม าณ Server ลงมา การใช้ เ ทคโนโลยี Cloud
Computing เพื่อลดความสิ้นเปลืองการใช้ทรัพยากร ICT และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นต้น
๙) กลยุทธ์การลงทุนด้าน ICT
กลยุทธ์การลงทุนด้าน ICT ในปัจจุบันตามทิศทางกระแสหลัก อยู่ใน ๓ แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางแรก
เป็นการลงทุนดาเนินการเองโดยใช้ทรัพยากรขององค์กร ในส่วนของโครงการ ICT ที่ตอบสนองความต้องการ
ระบบงาน ซึ่งองค์กรมีความพร้อมทั้งในเรื่ององค์ความรู้ บุคลากรและงบประมาณ ส่วนแนวทางที่ ๒ เป็นการ
จัดจ้างหน่วยงาน/เอกชนจากภายนอกเป็นผู้ดาเนินการ เนื่ องจากต้องอาศัยองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความ
เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง หน่ ว ยงานไม่ มี ค วามพร้ อ ม แนวทางที่ ๓ เป็ น การด าเนิ น งานร่ ว มกั น ระหว่ า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) แนวโน้มกระแสหลั กในเรื่องนี้ ในทศวรรษที่ผ่ านมา นั้น
แนวทางที่ ๓ หรือ รูปแบบ PPP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เนื่องจากหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ
ยังคงมีสิทธิ์และมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ศักยภาพในด้านบุคลากรที่มีความรู้
ความชานาญในภาคเอกชน นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เอกชนมีบทบาทร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาด้าน
ICT ของประเทศ ในขณะที่ แนวทางที่ ๑ และ ๒ ก็ยังมีความเหมาะสมในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
โครงการที่มีข้อจากัด ทั้งในด้านงบประมาณ วิธีการ และปัจจัยเฉพาะที่มีความสาคัญสูง เช่น ความมั่นคงและ
ปลอดภัยของประเทศ ดังนั้นหน่วยงานจะต้องทาการศึกษาและทาความเข้าใจรูปแบบการลงทุนทั้ง ๓ แนวทาง
ให้ถ่องแท้ โดยยึดกระแสสากลเพื่อมุ่งสู่รูปแบบ PPP ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ด้วย
๑๐) การปรับเปลี่ยนกระบวนการท้างานให้ทันสมัย (Business Process Redesign: BPR)
ตามหลักการในการพัฒนาด้าน ICT ให้มีผลสัมฤทธิ์นั้น จาเป็นจะต้องมีการทบทวน หาแนวทาง และออกแบบ
กระบวนการทางานใหม่ เพื่อให้มีความกระชับ คล่องตัว และส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการ
ทางาน ดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ในการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จาเป็นต้องใช้แนวคิดและแนวทางบริหาร
จั ด การกระบวนงาน ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี เ ครื่ อ งมื อ ประเภท Software ในด้ า น BPR/ BPM (Business Process
Management) เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างาน พร้ อ มด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ประกอบในด้ า น Content
Management และ Business Rules Management ซึ่งเป็นกระบวนการที่จาเป็นในการพัฒ นาด้าน ICT
ขององค์กร จากประสบการณ์ในโลก ICT ที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า โครงการพัฒนาด้าน ICT
ในอดีตที่ผ่านมา มากกว่าจานวนร้อยละ ๕๐ มีสาเหตุมาจาก ไม่มีการดาเนินการในเรื่อง BPR/BPM
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๑๑) การก้าหนดตัวชีวัดโครงการตามหลักธรรมมาภิบาล
หลักธรรมมาภิบาลที่กาหนดไว้โดย UNESCAP ประกอบด้วยตัวชี้วัดในเชิงผลสัมฤทธิ์ไว้ ๘ เรื่อง ได้แก่
ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การตอบสนอง ความเท่าเทียม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กฎ ระเบียบ และ
กฎหมาย การมีส่วนร่วม และความเป็นเอกภาพ

รูปที่ ๖.๑ องค์ประกอบธรรมาภิบาล โดย UN ESCAP
๑๒) การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทิศทางการพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมและมีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ที่ผ่านมาหน่วยงานของรัฐได้พัฒนาด้านไอซีทีไปพอสมควรแล้ว เพียงแต่ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาจากมุมมอง
ของตนโดยลาพัง มากกว่าที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม ทิศทางที่วางยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ภาครัฐตามแนวทางของแผนแม่บทไอซีทีของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งกรอบนโยบาย ICT ๒๐๒๐ ต่างก็มุ่งไปสู่
ผลลัพธ์ในเรื่องธรรมภิบาลที่ดี โดยเชื่อว่าไอซีทีจะเป็นเครื่องมือที่นาไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล และในทางปฏิบัติต่างก็
มุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวมถึงประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังนั้นในการเดินหน้า
พัฒนาในก้าวต่อไป หน่วยงานของรัฐจะต้องหันมาให้ความสาคัญในเรื่องนี้ในลาดับแรก ๆ อย่างประเทศในแถว
หน้าที่ได้ก้าวล้าหน้าเราไปแล้ว
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ตัวอย่างประเทศที่มีการดาเนินการพัฒนาไอทีภาครัฐในแนวทางของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างชัดเจนที่นามาย้าให้เห็นก็คือรัฐบาลนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ใช้แนวทางที่ให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
สนองต่อความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งเป็ นผู้รับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึง
ต้องวิเคราะห์รูปแบบความต้องการของประชาชนในการใช้บริการระบบต่าง ๆ ของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
ลักษณะที่สาคัญที่ต้องสามารถนาเสนอให้กับลูกค้า/ผู้ใช้งานประชาชน ได้แก่การที่ต้องสามารถให้บริการได้ทุกที่
และทุกเวลา การส่งเสริมให้ ICT เข้าไปในผู้คนทุกภาคส่วน การจัดพื้นที่การบริการที่ทั่วถึง การรับฟังความคาดหวัง
ของผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริการได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการจัดรูปแบบการบริการที่ครอบคลุมในทุก
ลักษณะที่ ICT สามารถตอบสนองได้ รูปแบบการให้บริการของภาครัฐที่สาคัญก็คือ ต้องเป็นการบริการที่สามารถ
รองรับความต้องการของผู้ใช้งานจานวนมาก ๆ ได้อย่างดี โดยมีการจัดการบริการที่มีความทันสมัยและมีความเท่า
เทียมกันในการให้บริการ ช่องทางการบริการที่ทาให้ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ การให้บริการแบบ Self service ซึ่ง
ผู้ใช้บริการจะมีอิสระในการทาธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐมากขึ้น รวมทั้งการที่สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวก ทั้งนี้สิ่งที่ลูกค้าผู้ใช้บริการต้องการ ที่สาคัญก็คือข้อมูลการบริการของภาครัฐนั้น จะต้องมีความเป็นปัจจุบัน
สามารถค้นหาได้ง่าย รวมทั้งมีวิธีสื่อสารและการเข้าถึงเมนูต่าง ๆ ที่เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ
นอกจากนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐจาเป็นต้องมีการเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และ
ไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถได้รับข้อมูลที่จาเป็นต่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดทั้งต่อประชาชนเองและภาครัฐอีกด้วย ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ในยุค
ใหม่นั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบนพื้นฐานของ Cloud Computing ซึ่งเป็นแนวทางให้เกิดการบูร
ณาการบริการของรัฐได้ ช่วยลดค่าใช้ จ่ายทั้งในส่วนของการติดตั้งระบบ การดูแลระบบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องได้จานวนมาก โดยบริการของภาครัฐนั้นมีผู้ใช้งานจานวนมาก การใช้ Cloud Computing ก็ยิ่งประหยัด
ได้มาก โดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า สามารถประหยัดได้ราว ๗๐ % เมื่อเทียบกับการพัฒ นาระบบขึ้น เอง นอกจากนี้
Cloud ยังช่วยประหยัดระยะเวลาทั้งในเรื่องของการพัฒนาระบบ การจัดซื้อจัดหา การดาเนินการด้านเทคนิค
รวมทั้งการติดตั้งระบบ ทาให้สามารถเปิดให้บริการระบบงานได้อย่างรวดเร็ว ประเทศสหรัฐอเมริกาและหลาย
ประเทศในยุโรปได้ใช้แนวทางนี้ในการส่งเสริมแนวทางที่เรียกว่า Open Government ที่เปิดเผยข้อมูลสาคัญ และ
ให้บริการระบบงานประยุกต์ต่าง ๆ หรือ Application โดยเน้นความโปร่งใสและเป็นช่องทางให้ประชาชนและ
เอกชนปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตนได้
อีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจ คือญี่ปุ่น โดยท่านอาจารย์โตขิโอะ โอบิ ประธาน IAC คนปัจจุบันในคราวที่มา
ร่วมงาน CIO 16 ครั้งก่อน ที่ได้ชี้ให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไอซีทีภาครัฐของญี่ปุ่นที่ความชัดเจนมาก ในแง่
ของการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับประชาชน ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาไอซีทีได้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้แต่เดิมเมื่อหลายปีก่อน และกาหนดองค์ประกอบที่ควรจะเป็นขึ้นใหม่ องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
ความเชื่อมโยงของระบบฐานข้อมูล โดยในปัจจุบันข้อมูลจะมีการแยกเก็บในแต่ละกระทรวง โดยแต่ละกระทรวงมี
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การกาหนด Platform ขึ้นเอง นอกจากนี้ การทางานของเจ้าหน้าที่ที่ให้ บริการประชาชนเป็นรูปแบบของการ
ให้บริการให้ส่วนที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ จากลักษณะดังกล่าว ได้มีการกาหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาระบบ
ข้อมูลขึ้นใหม่ โดยเน้นในเรื่องการสร้าง One-Stop-Service เพื่อให้ประชาชนผู้รับการบริการภาครัฐเกิดความ
สะดวก เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถให้บริการได้มากกว่าหนึ่งบริการตามที่ผู้รับบริการต้องการ ทาให้เกิดความรวดเร็ว
ในการให้บริการ ในส่วนของระบบฐานข้อมูลนั้น มีการเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงต่าง ๆ มีการ
กาหนด Platform ที่เป็นมาตรฐาน มีการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างหลาย ๆ หน่วยงาน จึงเกิดความ
สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังทาให้ภาครัฐเกิดการประหยัดทรัพยากรได้อย่างมาก ปัจจุบันโครงสร้างการบริการต่าง ๆ
ของภาครัฐจึงสร้างความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
๑๓) การยึดลูกค้า/ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่ว มในการพัฒนา โดยวิธีการลาดับแรก ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐจะต้ อง
ปรับตัวก็คือ การรับฟังเสียง ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน จากผู้ที่เกี่ยวข้องรอบ ๆ ตัวเหล่านี้ นับแต่การปรับ
ทัศนะคติจากแต่เดิมมักมีคาตอบให้กับประชาชนว่า “เราทาอย่างนั้นให้ไม่ได้ และนี่คือเหตุผล” เป็น “นี่คือสิ่งที่เรา
สามารถช่วยคุณได้” การให้มีส่วนร่วมในการปรับกระบวนการทางาน โดยยึดประชาชนเป็นหลัก ด้วยการนาภาพ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ ที่ต้องการให้หน่วยราชการปรับปรุงเรื่องใหญ่ ๆ ๒ เรื่องที่ทราบกันดี เรื่องแรกก็คือ
การที่ต้องยื่นเอกสารกระดาษจานวนมากเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตและการอนุมัติต่าง ๆ เรื่องที่สองก็คือ
กระบวนการพิจ ารณาออกใบอนุ ญาตและการอนุมัติเหล่านั้น มักเป็นกระบวนการปิดที่ประชาชนไม่ส ามารถ
คาดหวังได้ทั้งในเรื่องของเวลาและความโปร่งใส จึงอาจสร้างความกดดันให้เกิดขึ้ นกับทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ ซึ่งในปัจจุบันบ่อยครั้งไปปรากฏเป็นประเด็นโต้แย้งกันใน Social Network ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่
ระบาดอย่างมหาศาล ดังนั้นหน่วยงานของรัฐ นอกจากจะต้องปรับปรุงในเรื่องการปรับระบบการทางานที่ลดเวลา
ลงมา บวกกับกระบวนการที่โ ปร่งใสแล้ว ยังต้องมีการปรับตัวให้มีการใช้ประโยชน์จาก Social Network/ Media
ในเชิงสร้างสรรค์และเชิงรุก มากกว่าการคอยตั้งรับกับข้อร้องเรียนทางช่องทางนี้ อย่างที่เกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน
ในเวลานี้ การพัฒนาระบบ ICT จะเป็นคาตอบในเชิงสร้างสรรค์ให้กับหน่วยงานได้ในหลาย ๆ เรื่อง อย่างกรณีของ
USPTO ที่เปิ ดช่องทางปฏิสัมพัน ธ์กับผู้ ขออนุญาตจดสิทธิบัตรและผู้ ที่เกี่ยวข้อง ทางช่องทาง Wiki Web ตาม
แนวทาง Wiki Government และ Tweeter เพื่อลดแรงกดดันดังกล่าวลงมา ในการนี้ ได้มีการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเครือข่ายสังคมเข้ามาดูแลในส่ว นนี้ด้วย นอกเหนือจากการดาเนินการในการปรับลดกระบวนการทางาน
ดังกล่าวแล้ว ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปีแรกก็คือสามารถเพิ่มจานวนคาขอจดทะเบียนสิ ทธิบัตรและเครื่องหมาย
การค้าที่ผ่านการพิจารณาจากเป้าที่ตั้งไว้ถึง ๒๐% และการปรับปรุงยังคงดาเนินต่อไปในปัจจุบัน ทั้งนี้ รวมถึงการ
ดูแลลูกค้า/ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนขอลูกค้า/ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุมัติและผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติด้วย
ประเด็นสาคัญประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโดยมีลูกค้า/ผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
ก็คือ การปรับเปลี่ย นไปสู่ องค์กรที่รับ ใช้พนั กงาน ในประเด็นนี้ ประสบการณ์ของ USPTO ได้แสดงให้ เห็ นว่า
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พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่สาคัญขององค์กร หากกลุ่มนี้ทางานด้วยประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบ จะส่งผลดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกทุกกลุ่ม และจะเป็นผลดีต่อองค์กรในที่สุด ทั้ งในแง่ของ
ผลการดาเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้บริหารควรต้องเจียดเวลามาคลุกคลีเพื่อสัมผัสกระบวนงานที่สาคัญ
เพื่อให้เข้าใจถึงการให้บริการในปัจจุบันทั้งในด้านดีและด้านที่ต้องการปรับปรุง โดยให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาและแก้ปัญหา ผู้บริหารเองมีการเปลี่ยนทัศนะคติโดยการรับฟังพนักงานมากขึ้น ซึ่งปรับ
จากเดิมที่เป็ น ผู้ ออกคาสั่ งแต่เพีย งข้างเดียว การรับฟังมีตั้งแต่เป็นรายบุคคลที่เป็นกุญแจสาคัญ กลุ่ มบุ คคลที่
รับผิดชอบงาน และตัวแทนสหภาพแรงงาน ประสบการณ์ของ USPTO นั้นมีการดาเนินงานถึงขั้นของการปรับ
ฟังก์ชั่น งานและปรั บ เปลี่ ย นคนทางานให้ เหมาะสมกับงานที่ต้องมีการปรับตัว ให้ เข้ากับกระบวนงานใหม่ ใน
ขณะเดียวกัน หากพนักงานต้องการการเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้รู้เท่าทันโลกภายนอกที่จาเป็นต่ องาน
โดยเฉพาะในส่ ว นของการพิจ ารณาตัดสิ น ใจอนุมัติ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ ความรู้ และประสบการณ์ โดยองค์กรเป็ น
ผู้ ส นั บ สนุ น ทั้ ง ทางตรง ในรู ป ของทุ น การศึ ก ษาและในรู ปของเงิ นกู้ ยื ม ที่ เหมาะสมในแต่ ล ะประเภทงานและ
คุณสมบัติของบุคคล นอกจากนี้ มีการแบ่งประเภทงานและพนักงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนสาคัญของการ
ให้บริการ ซึ่งจะทาให้ส่วนงานอื่น ๆ จะต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนงานสาคัญเหล่านั้น และในการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานเหล่านี้ ผู้ที่ดูแลโดยตรงจะต้องมีส่วนร่วมเสมอ ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์กรโดยให้พนักงานเป็น
ศูนย์กลางเช่นนี้ ในกรณีของ USPTO ได้ดาเนินการโดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมกับตัวแทนสหภาพแรงงานเสมอ ซึ่ง
มีรายละเอียดรวมถึง การพิจารณาโครงสร้างอัตราเงินเดือน โครงสร้างโบนัส ความก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้ง
การพนักงานสัมพันธ์ในรูปของการพบปะและรับประทานอาหารร่วมกันเป็นประจา เพื่อให้การดาเนินการในการ
พัฒนาองค์กรในรูปแบบใหม่นี้เป็นไปด้วยความราบรื่นและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
๑๔) การประยุกต์ใช้รูปแบบวุฒิภาวะในการพัฒนาด้าน ICT (Maturity Model)
การให้ความสาคัญกับ Maturity Model หรือรูปแบบวุฒิภาวะในการพัฒนาด้าน ICT ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง
จะต้องมีการสารวจว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งหน่วยงานท่านได้ ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมไปอยู่ที่ระดับใด ซึ่งจะเป็น การ
สารวจตัวเองว่าใน ๓-๕ ปีข้างหน้า ตามรอบแผนแม่บท ICT ท่านจะต้องทาเรื่องใดบ้าง เพื่อให้สามารถไต่ระดับสู่
ความสาเร็จอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตาม Maturity Model ที่กาหนดไว้ ซึ่งจะนาไปสู่การตั้งงบประมาณและการ
วางแผนทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบตามลาดับความสาคัญที่วางไว้ในแต่ละระดับ ซึ่งจะเป็น
แนวทางที่นาไปสู่ความคุ้มค่าและมีความยั่งยืนตามหลักสากล รายละเอียดในเรื่องนี้ปรากฏในเอกสารแนบ ๓
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บทที่ ๗
แผนปฏิบัติการ ICT ของ สอน. ในช่วงระยะเวลาตามแผนแม่บท ICT ของ สอน.
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
แผนปฏิบัติการ ICT ของ สอน. ในช่วงระยะเวลาตามแผนแม่บท ICT ของ สอน. ระหว่างปีงบประมาณ
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
• กิจกรรม/โครงการในภาพรวม และกิจกรรมโครงการหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผน
แม่บท ICT ของ สอน.
• งบประมาณตามระยะ (Phase) ในการพัฒนา
• หน่วยงานรับผิดชอบ
• รายละเอียดเบื้องต้นรายโครงการตามแผนแม่บท ICT พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของ สอน.
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- ตัวชี้วัดในการดาเนินโครงการ
โดยรายละเอียดเบื้องต้นรายโครงการตามแผนแม่บท ICT พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของ สอน. ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ ๑
• กลุ่มเป้าหมาย
• เป้าหมายของโครงการ
• วิธีการดาเนินงาน/กิจกรรม
• ระยะเวลาดาเนินการ
• งบประมาณ
• สถานที่ดาเนินการ
• ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๗.๑ กิจกรรม/โครงการในภาพรวมของแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
กิจกรรม/โครงการในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. ในระยะ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ประกอบด้วยกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
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๑) การน้าเสนอแผนแม่บท ICT ต่อคณะกรรมการ IT ของ สอน. เพื่อขอความเห็นชอบ
การนาเสนอแผนแม่บท ICT ต่อคณะกรรมการ IT ของ สอน. เพื่อขอความเห็นชอบ เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อ
ความชอบธรรมในการนาแผนแม่บท ICT ของ สอน. ไปปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเป็นทางการ
และเป็นที่รับรู้ถึงแผนแม่บทฯ จากบรรดาฝ่ายและสานักต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้เป็นแนวทาง
ขอตั้งงบประมาณประจาปีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน รวมทั้งการให้ความร่วมมือในบริบทการพัฒนาที่จะต้อ งมี
การบูรณาการระหว่างกัน ตลอดจน การให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการนาแผนแม่บทฯ
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒) การจัดตังโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
การจัดตั้งโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นสิ่ง
ที่ควรดาเนิ น การ เพื่อให้ มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒ นาด้าน ICT ของ สอน. ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) ที่เน้นการการอานวยการในเรื่องการจัดหา (Sourcing) การบริหารจัดการ กากับดูแล ติดตาม
และประเมินผล ทั้งในส่วนของการดาเนินงานภายใน สอน. และในการดาเนินงานของผู้ให้บริการจากภายนอก
(Outsourcing) ตามความจาเป็นของลักษณะงาน ๔ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
๒.๑) กลุ่มงานโครงสร้างพืนฐาน ทาหน้าที่ในการกาหนดแนวทางเชิงนิเวศของโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบ ICT การอานวยการผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานรูปแบบ Cloud และการให้บริการระบบ ICT ต่าง ๆ ใน
รูปแบบการบริการเบ็ดเสร็ จ (IT Service/Managed Service) เป็นต้น การจัดทาแผนและเตรียมระบบส ารอง
(Business Continuity Plan) และการเชื่อมโยงเครือข่ายกับพันธมิตรความร่วมมือในภูมิภาค AEC และ APEC
เป็นต้น
๒.๒) กลุ่มงานบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ทาหน้าที่อานวยการ ในการบูรณาการข้อมูล สารสนเทศ
ในลักษณะของการต่อยอดจากข้อมูลและระบบที่มีอ ยู่ในปัจจุบัน การจัดทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์รายงาน
สาหรับผู้บริหารที่ดาเนินการภายใต้ระบบศูนย์ปฏิบัติการของ สอน. หรือ Operation Center พร้อมด้วยการจัดหา
และพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบ Business/ Social Intelligence/ Analytics และการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องในประเทศและพันธมิตรความร่วมมือในภูมิภาค AEC, APEC และระดับสากล
๒.๓) กลุ่มงานความมั่นคงปลอดภัย ทาหน้าที่อานวยการ ในการพัฒนายกระดับด้านความมั่น คง
ปลอดภัย (Security) ของข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ ICT ของ สอน. ให้อยู่ในระดับที่มีความมั่นใจ (Trust)
และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ ISO-27001 ตามความเหมาะสม การสร้างความ
ตระหนักและการรณรงค์ในเชิง ป้องกัน การเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคาม (Threat) การพัฒนาระบบระวังภัย ใน
ระดับส่วนบุคคล และการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
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๒.๔) กลุ่มงานวิชาการ มาตรฐาน และฝึกอบรม ทาหน้าที่อานวยการ ในด้านการพัฒนาทางเทคนิค
และวิชาการ การศึกษา ติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี การยกระดับมาตรฐานและความสอดคล้องกับ
ระเบียบ วิธีการ และ กฎหมาย ในระดับประเทศและสากล การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาในรู ป แบบสายอาชี พ (Career Path) เพื่ อ ความเป็ น มื อ อาชี พ (Professional) ตาม
มาตรฐานสากล
โดยแผนภูมิแสดงการจั ดโครงสร้ า งการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ เข้ า สู่ ยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล ปรากฏตามแผนภูมิแสดงในรูปที่ ๗.๑ ดังต่อไปนี้
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รูปที่ ๗.๑ แผนภูมิแสดงการจัดโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
๓) การจัดตังองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน ICT ตามแผนแม่บท ICT ของ สอน.
ในการขับเคลื่อนการดาเนิน การตามแผนแม่บ ท ICT ของ สอน. จาเป็นที่จะต้องมีการจัด ตั้งองค์ กร
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้าน ICT ในการก้าวสู่เป้าหมายของแผนแม่บท ICT ที่วางไว้ โดยมีกลไกที่สาคัญคือ รูปแบบ
สานักงานบริหารโครงการ หรือ Program Management Office (PMO) ทาหน้าที่ในการบริหารจัดการ ติดตาม
และประเมินผลแผนแม่บท ICT ของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ภายใต้การกากับของคณะกรรมการอานวยการ
ที่จะจัดตั้งขึ้น โดยรายละเอียดในการบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล เพื่อการดาเนินการให้เกิดผล
สาเร็จตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ และองค์ประกอบของสานักงานคณะกรรมการอานวยการที่ทาหน้าที่เป็น
PMO ได้กาหนดไว้ในบทที่ ๕ ทิศทางการดาเนินงาน การบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
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๔) การทบทวนแผนแม่บท ICT
การทบทวนแผนแม่บท ICT เป็นสิ่งที่ควรมีการดาเนินการ โดย CIO ของ สอน. จะต้องให้ความสาคัญ
เมื่อปั จ จั ย แวดล้ อมด้าน ICT ที่เกี่ย วข้องมีการเปลี่ ยนแปลงในประเด็นส าคั ญ รวมทั้ง ผลลั พธ์จากการอนุ มั ติ
งบประมาณประจาปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจานวนงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยรายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
รวมถึง การกาหนดลาดับความสาคัญของ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก รวมทั้ง การอานวยการในการจัดทา
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องสาหรับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลักให้สอดคล้องกัน โดยในการทบทวน ควรอาศัย
กลไกการดาเนินงานของ PMO ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น ตามที่กาหนดไว้ในบทที่ ๘ ทิศทางการดาเนินงาน การบริหาร
จัดการ และการติดตามประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕๖๓
๕) การจัดท้าค้าของบประมาณตามปีงบประมาณที่สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนแม่บท ICT
การจัดทาคาของบประมาณตามปีงบประมาณที่สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนแม่บท ICT จะต้อง
ดาเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แผนแม่บท ICT ที่วางไว้ โดยอาศัยข้อมูลจากแผนปฏิบัติการแสดงรายละเอียด
รายแผนงาน/โครงการหลักที่กาหนดไว้ พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้แก่ ข้อมูลจากการทบทวนแผน
แม่บท ICT ที่กาหนดไว้ในข้อ ๔ ข้างต้น และข้อมูลผลการติดตามและประเมินผลแผนแม่บทฯ และแผนปฏิบัติการ
ที่ ก าหนดไว้ ใ นรายปี ในระยะครึ่ ง ทาง และในกรอบระยะเวลาเพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การโดย PMO เพื่ อ การ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกัน
๖) การประเมินผลเมื่อสินสุดระยะเวลาของแผนแม่บท ICT
การประเมินผลแผนแม่บท ICT เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ มีความสาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจาเป็นที่
จะต้องอาศัยข้อมูลผลลัพธ์ของการพัฒนาด้าน ICT ตามกรอบระยะเวลาของแผนฯ ไปพิจารณาในการวางแผนใน
ช่วงเวลาต่อไป โดยเฉพาะรูปธรรมของความสาเร็จและส่วนที่ไม่ได้ดาเนินการ เพื่อความต่อเนื่องของการพัฒนาและ
การดาเนินการในส่วนที่ขาด ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในแผนฯ ฉบับต่อไป ในขณะเดียวกัน ผลการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนแม่บ ทฯ และแผนปฏิบัติก ารที่กาหนดไว้ในรายปี ในระยะครึ่งทาง และในกรอบ
ระยะเวลาเพิ่มเติม ที่ได้ดาเนินการโดย PMO ก็ควรนามารวมไว้ในการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฯ
ด้วย เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
๗.๒ โครงการหลักภายใต้แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกตามยุทธศาสตร์ ICT สอน.
โครงการหลั ก ภายใต้ แ ผนปฏิบั ติ ก าร ICT ของส านั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ าตาลทราย ในช่ ว ง
ระยะเวลาตามแผนแม่บท ICT ของ สอน. ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์ ICT
สอน. ปรากฏในตารางที่ ๕ ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ ๓ โครงการหลักภายใต้แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแยกตามยุทธศาสตร์ ICT
สอน.
ยุทธศาสตร์ ICT สอน.
โครงการหลักภายใต้แผนปฏิบัติการ ICT สอน.
ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน - โครงการที่ ๑ โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเชิง
ในการใช้ประโยชน์ ให้มีความคุ้มค่า และยั่งยืน
บูรณาการระบบ ICT หลักและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ
องค์รวม
- โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการ
ระบบ ICT หลักและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวม
- โครงการที่ ๖ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
Cloud, Big Data, Social Network และ Mobile
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: บูรณาการข้อมูลและระบบ
งานเพื่อยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์และ
ศูนย์ปฏิบัติการ ให้มีความสมบูรณ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้อง การของลูกค้า/ผู้ใช้งาน
เป็นสาคัญ

- โครงการที่ ๓ โครงการการยกระดับศูนย์บริการร่วมตาม
เกณฑ์ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ให้มี
ความพร้อมในการปรับไปสู่แนวทางการทางานในรูปแบบ
ใหม่บนฐานดิจิทัล
- โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการ
ระบบงานสารสนเทศของ สอน.
- โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหาร
จั ด การด้ า น ICT ได้ แ ก่ ระบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต และระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- โครงการที่ ๘ โครงการการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการข้อมูล
และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐ
- โครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
เชิงบูรณาการ
- โครงการที่ ๑๐ โครงการพั ฒ นาและติ ด ตั้ ง Enterprise
Social Network ภายใต้นโยบายการใช้ประโยชน์ที่กาหนด
- โ ครงการที่ ๑๑ โ ครงการพั ฒ นาองค์ ค ว ามรู้ ด้ า น
อุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
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ประเทศในรูปแบบ Smart Operation Center และ Data
Center
- โครงการที่ ๑๒ โครงการยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (eService)
- โครงการที่ ๑๔ โครงการพั ฒ นาเพื่ อ บู ร ณาการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื้นที่
- โครงการที่ ๑๖ โครงการจัดตั้งระบบบริหารจัดการความ
ต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ (Business Continuity) เพื่อ
การเผชิญเหตุเภทภัย ทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับความพร้อมและ - โครงการที่ ๑๓ โครงการพัฒนา-กาหนด นโยบาย ระเบียบ
ความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT
วิธี ธรรมาภิบาลที่ดีและมาตรฐาน
ด้วยความมั่นคงปลอดภัย เป็นมิตรกับ
- โครงการที่ ๑๕ โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ระบบองค์ความรู้ขององค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- โครงการที่ ๑๗ โครงการยกระดับบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
๗.๓ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ICT สอน. แยกตามกรอบระบบ ICT
๑) แผน/โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน-ระบบ ICT
- โครงการที่ ๑ โครงการศึ ก ษาเพื่ อ ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาเชิง บู รณาการระบบ ICT หลั ก และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวม
- โครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการระบบ ICT หลักและระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แบบองค์รวม
- โครงการที่ ๖ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ Cloud, Big Data, Social Network และ
Mobile
- โครงการที่ ๗ โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบข้อมูลและสารสนเทศ
- โครงการที่ ๑๔ โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพื้นที่
- โครงการที่ ๑๖ โครงการจัดตั้งระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ (Business
Continuity) เพื่อการเผชิญเหตุเภทภัย ทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์
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๒) แผน/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

- โครงการที่ ๓ โครงการการยกระดับศูนย์บริการร่วมตามเกณฑ์ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- โครงการที่ ๔ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ให้มีความพร้อมในการปรับไปสู่แนวทางการ
ทางานในรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัล
- โครงการที่ ๕ โครงการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการระบบงานสารสนเทศของ สอน.
- โครงการที่ ๘ โครงการการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐ
- โครงการที่ ๙ โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเชิงบูรณาการ
- โครงการที่ ๑๐ โครงการพัฒนาและติดตั้ง Enterprise Social Network ภายใต้นโยบายการใช้
ประโยชน์ที่กาหนด
- โครงการที่ ๑๑ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ของประเทศในรูปแบบ Smart Operation Center และ Data Center
- โครงการที่ ๑๒ โครงการยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
๓) แผน/โครงการพัฒนานโยบาย ระเบียบวิธีการและมาตรฐาน
- โครงการที่ ๑๓ โครงการพัฒนา-กาหนด นโยบาย ระเบียบวิธี ธรรมาภิบาลที่ดีและมาตรฐาน
- โครงการที่ ๑๕ โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบองค์ความรู้ขององค์กร
๔) แผน/โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการที่ ๑๗ โครงการยกระดับบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
โดยแผนการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการที่ ๑๗ มีกรอบการยกระดับบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT ตาม
หลักสูตรการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
๑) การอบรมกลุ่มหลักสูตรสาหรับบุคลากรในกลุ่มผู้ใช้งาน ในรูปแบบ On the-job Training และ
เสริมด้วยการเรียนรู้แบบห้องเรียนและ e-Learning เพื่อให้มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้ ICT ใน
แนวทางของการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานด้าน ICT
๒) การอบรมกลุ่มหลักสูตรสาหรับบุคลากรทุกกลุ่ม ในเรื่อง e-Governance และ ICT Governance
เพื่อวางรากฐานด้านธรรมาภิบาลในการให้บริการและการบริหารราชการบนฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
๓) การอบรมกลุ่มหลักสูตรสาหรับบุคลากรในกลุ่มผู้พัฒนาระบบ ICT ให้มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการระบบ ICT หลักของ สอน. รวมทั้ง การพัฒนาระบบบริการในรูปแบบของ ICT Services
ทั้งในรูปแบบการเรียนรู้แบบ On the-job และเสริมด้วยระบบห้องเรียนและ e-Learning
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๔) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการสอบผ่านใบรับรองคุณวุฒิและความ
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

เชี่ยวชาญด้าน ICT (ICT Certification)
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้
การอบรมกลุ่มหลักสูตรสาหรับบุคลากร ให้มีทักษะและความรู้หลากหลายสาขาที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน (Multi-disciplinary) เพื่อประโยชน์ในพัฒนาระบบ ICT ในเชิงบูรณาการ
การจัด ICT Clinic เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคด้าน ICT พร้อมด้วยการปรับปรุงระบบ ICT ให้
มีระเบียบวิธีและมาตรฐานเดียวกัน
การพัฒนาระบบ Enterprise e-Learning เพื่อให้บริการแก่พนักงานและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
ในระยะยาว เมื่อ สอน. ได้เข้าสู่กระบวนการแปลงสภาพสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)
แล้ว บวกกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว พนักงานทุก คนสามารถใช้ประโยชน์จาก
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดืจิทัลในการปฏิบัติภารกิจได้ กระบวนการเรียนรู้และแบ่งปัน องค์
ความรู้และประสบการณ์ จาเป็นจะต้องมีการพัฒนาในรูปของ Knowledge Sharing Platform
เพื่อการรู้เท่าทันโลกดิจิทัลได้อย่างพร้อมเพรียงและเท่าเทียมกัน บวกกับการเสริมความรู้รอบตัว
แบบ ๓๖๐ องศาด้ว ยระบบ e-Learning จะเป็นแนวทางการพัฒ นาบุคลากรให้รู้ เท่าทันโลก
ดิจิทัลได้อย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพ

๗.๔ แผนปฏิบัติการแสดงรายละเอียดเป็นรายโครงการ
จากภาพรวมแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ใน
ส่วนของโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ICT ทั้ง ๔ ด้าน ตามแผนแม่บท ICT ของ
สอน. ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ สามารถจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการแสดงรายละเอียดเป็นรายโครงการ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้
๑) ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการทาความเข้าใจโครงการที่ ควรดาเนินการภายใต้แผนแม่บท ICT ของ สอน.
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายของโครงการ
วิธีการดาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ ผลประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดผลในการดาเนินโครงการ
๒) ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ท าค าของบประมาณประจ าปี ต ามความต้ อ งการที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ
ความก้าวหน้าในแนวทางของ Roadmap ที่ระบุไว้ โดยจัดทารายละเอียดของแต่ละโครงการประกอบ
คาของบประมาณประจาปีของ สอน.
๓) โครงการที่กาหนดไว้ ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการบูรณาการสู่ศูนย์ปฏิบัติการ ให้พิจารณารวมกิจกรรม
หรือโครงการที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มีการบูรณาการกัน นับตั้งแต่การเริ่มต้นดาเนินการใน
การวิเคราะห์ ออกแบบ และการนาไปปฏิบัติให้เป็นผล (Implementation)
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๔) ในส่วนของ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายของโครงการ วิธีการดาเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถพิจารณาในกรอบรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มเป้า หมาย ด้ว ยการมุ่งพัฒ นาสู่ เป้าหมายระบบดิจิ ทัล โดยพร้ อ มเพรีย งกัน ควรกาหนดให้
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับของสานักและส่วนต่าง ๆ ในสังกัด สอน. ที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม ทั้งนี้ อาจรวมถึงหุ้นส่วนความร่วมมือและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. เป้าหมายของโครงการ โดยให้ความสาคัญกับเป้าหมายหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องในกรอบยุทธศาสตร์
ICT ทั้ง ๔ ด้านของ สอน. ได้แก่
- ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ในรูปแบบของ Platform ซึ่งรวมถึง ความพร้อมใน
การเข้าถึงบริการ Cloud Platform ในรูปแบบของ ระบบ SaaS เพื่อให้บริการ Software as a
Service และ ระบบ PaaS เพื่อให้บริการ Platform as a Service ความพร้อมในการเข้ าถึ ง
เครือข่ายสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว ณ จุดเชื่อมต่อหลักไม่น้อยกว่า ๑๐๐ MB
- ความพร้อมในการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบข้อมูลและระบบงานสารสนเทศบนระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออุปกรณ์ในช่องทาง Mobile ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนมี
ความพร้อมในการขยายผลการพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบ ๒๔ x ๗ ในประเทศ ภูมิภาค และ
สากล ตามมาตรฐานสากล
- ความพร้อมในการพัฒนาระบบการเข้าถึง/ใช้ข้อมูลและการให้บริการในช่องทางหลากหลาย บน
ระบบมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้ระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นการไต่ระดับจากมาตรฐานระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล
ตามระยะเวลาของแผนแม่บท ICT
- ความพร้อมของบุคลากร สอน. รวมถึงบุคลากรของหุ้นส่วนความร่วมมือและพัน ธมิตร เพื่อการ
ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาระบบดิจิทัลอย่างพร้อมเพรียงและบูรณาการกัน
๓. วิธีการด้าเนินงาน/กิจกรรม อยู่ในกรอบแนวทาง ดังนี้
- การพัฒนาเอง หรือ คัดเลือกหรือเจรจาโดยตรงกับผู้ดาเนินการเหมาะสม
- การจ้างเหมาบริการ (Outsourcing)
- รูปแบบอื่นที่เหมาะสมตามกรอบ แนวทาง หรือนโยบายที่เป็นทางการ
ซึ่งครอบคลุมงานสารวจขอบเขตงานการติดตั้งระบบ การดาเนินการติดตั้งระบบให้มีความพร้อมใช้
งาน การเริ่มดาเนินการ หรือ ทาสัญญาการใช้บริการ และอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งใน สอน. และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมใช้งาน
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๔. ระยะเวลาด้าเนินการ อยู่ในกรอบระยะเวลา ๘ - ๑๒ เดือน นับจากวันทาสัญญา ในแต่ละ
ปีงบประมาณที่ตั้งไว้
๕. งบประมาณ งบประมาณทั้ง ๕ ระยะแผนแม่บท ICT สอน. ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ในการดาเนินโครงการเป้าหมาย ๑๗ โครงการ ประมาณการรวมกันราว ๒๕๐ ล้านบาท โดยเฉลี่ย
ประมาณปีละ ๕๐ ล้านบาท คิดเป็นเฉลี่ยโครงการละประมาณ ๒ – ๓ ล้านบาท โดยในระยะยาว
จะอยู่บนหลักการของการเช่าใช้บริการในรูปแบบใหม่ของการดาเนินการด้าน ICT ในรูปแบบชอง
Cloud Service รวมทั้ง การบูรณาการใช้ข้อมูลกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องที่เป็นพันธมิตร
และหุ้นส่วนความร่วมมือ
๖. สถานที่ด้าเนินการ โดยหลักการประกอบด้วยสานักและส่วนงานต่าง ๆ ในสังกัด สอน. รวมทั้งผู้
ให้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย โดยมีส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพร่วมใน
โครงการที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและการบูรณาการ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
๗. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยยึดแนวทางที่ สอน. จะมีความพร้อมในการเข้าสู่ยุคดิจิทัล ได้แก่
- ในการปฏิบัติภารกิจและการให้บริการบนฐานดิจิทัล ตามนโยบายเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของ
รัฐบาลและกระแสโลกาภิวัตน์สากล ภายใต้ระบบ ICT ที่มีมาตรฐานพร้อมความมั่นคงปลอดภัย
- การใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบ ICT หลัก ในรูปแบบของ Cloud Platform
- การยกระดับระบบ ICT ไปสู่ระบบบูรณาการ ทั้งในด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบริหาร
จั ด การ ที่ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาความซ้ าซ้ อ นและขาดแคลน ทรั พ ยากร บุ ค ลากร และข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานภาครัฐ
- ระบบ Cloud มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เนื่องจากสามารถ
ลดปริ ม าณการใช้ ท รั พ ยากร ICT ลงมาได้ ด้ ว ยระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที่ นาไปสู่การประหยัดงบประมาณของรัฐได้ด้วย
- การก้าวสู่มาตรฐานร่วมภายในหน่วยงาน ระดับประเทศ ภูมิภาคความร่วมมือ และระดับสากล
- ผลประโยชน์ที่คานวณได้ทางเศรษฐกิจ
- ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในภาคสังคม
- ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
๗.๕ การจัดล้าดับความส้าคัญโครงการด้วยแผนที่น้าทางตามแผนแม่บท ICT ของ สอน.
ด้วยหลักการ AIMM ดังกล่าวไว้ข้างต้น ระดับความก้าวหน้ามีความเข้มข้นขึ้นเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
ในความพยายามบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานตามหลักการสากล ดังนั้น จึง สามารถจัดลาดับความสาคัญในแนว
ทางการจัดลาดับความสาคัญตามระยะเวลาของแผนแม่บท ICT สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ดังนี้
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- เริ่มจากการดาเนินโครงการศึกษาที่ตั้งไว้ เพื่อการเรียนรู้และเตรียมพร้อม
- การพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ระเบียบวิธีและมาตรฐานเดียวกันในระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค
และระดับสากล
- การพัฒนาโครงการที่จะต้องดาเนินการ (Implementation) ทั้งในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มพัฒ นา
ระบบสารสนเทศ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและวิธีการ และกลุ่มพัฒนาบุคลากร จะต้องดาเนินการตลอด
ระยะเวลาของแผนแม่บท ICT ของ สอน. เพื่อเป้าหมายการพัฒนาสู่มาตรฐานเดียวกันในระดับหน่วยงาน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล
- การเรียงลาดับในการดาเนินโครงการ จึงจัดเป็นระยะที่ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ ระยะละ ๑ ปี ตามระยะเวลา
ของแผน ๕ ปี ในการ Implementation Project ทุกโครงการ ยกเว้นโครงการศึกษา ที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ได้แก่ โครงการที่ ๑
- การพัฒนาในบางโครงการอาจควบระยะเวลาได้ตามหลักการ AIMM ที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้างทีม Expert และ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมแล้วในระดับหนึ่ง
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เอกสารแนบ ๑
รายละเอียดเบืองต้นรายโครงการตามแผนแม่บท ICT พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ของ สอน.
โครงการที่ ๑
โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการระบบ ICT หลักและระบบโครงสร้างพืนฐานแบบองค์รวม
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่ อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาด้าน ICT ของ สอน. เชิงบูรณาการ ได้แก่ ผลการศึกษาในด้าน
อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในด้านข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการ
แผ่นดินและการให้บริการตามภารกิจของ สอน. ระบบบัญชีข้อมูลของกลุ่มข้อมูลหลักของ สอน.
(Meta-data) และรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน ICT เพื่อการบูรณาการการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ และภูมิสารสนเทศ
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ข้อกาหนด Demand-Supply ของข้อมูลสารสนเทศของ สอน. ระบบบัญชีข้อมูลสารสนเทศของ
สอน. และรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาด้าน ICT ของ สอน. ในเชิง
บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ในระยะที่ ๒ – ๕ ของการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ
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โครงการที่ ๒
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการระบบ ICT หลักและระบบโครงสร้างพืนฐานแบบองค์รวม
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ด้วยนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ในการปรับปรุงและพัฒนา
เชิงบูรณาการระบบ ICT หลักและระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบองค์รวม (Platform) เพื่อให้มีความพร้อม
ในระบบการบริหารราชการและการให้บริการในแนวทางดิจิทัล
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อบู ร ณาการ Hardware/Server และเครือ ข่ าย ไปสู่ บริการ Cloud Platform โดยการเช่ า /ใช้
บริการจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีความพร้อมและขีดความสามารถในระดับมาตรฐานสากล
ได้แก่ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สรอ. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด และบริษัท ทีโอที
จากัด หรือ บริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการทางานบนฐานดิจิทัล ด้วยระบบบริการ Cloud Platform สาหรับ
สอน. ทั้งในด้านเครือข่ายสื่อสาร การพัฒนาระบบข้อมูล และการขยายช่องทางการเข้าถึง/ใช้ข้อมูล
และการให้บริการทางอุปกรณ์ Mobile
- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน เนื่องจากการบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT ที่มีการบูรณาการแบบองค์รวม
- ลักษณะการให้บริการเช่นเดียวกันกับสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านอื่น ๆ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า และ
โทรศัพท์ เป็นต้น สาหรับผู้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ สอน.
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โครงการที่ ๓
โครงการการยกระดับศูนย์บริการร่วมตามเกณฑ์ พ.ร.บ.การอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ บาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใน
ต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้บริการหลากหลาย
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในรูปแบบมาตรฐานเดียวกันสาหรับศูนย์บริการร่วมของ สอน. ตามเกณฑ์
พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ความพร้อมของศูน ย์บ ริ ก ารร่ว มตามตามเกณฑ์ พ.ร.บ. การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามมาตรฐานสากล
- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ขจัดคอรัปชั่น
เนื่องจากการบริหารจัดการด้วยรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
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โครงการที่ ๔
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ให้มีความพร้อมในการปรับไปสู่แนวทางการท้างาน
ในรูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัล
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ ด้วยนโยบายและ
แนวทางการส่ งเสริ ม ที่ ส าคั ญ ดัง กล่ าว นาไปสู่ ประเด็น การพั ฒ นาด้า น ICT ที่เกี่ยวข้อ งกับ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจของหน่วยงาน ในการการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ ICT ของ สอน. ให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และ
ข้อมูลหลัก เพื่อให้มีความพร้อมในระบบการบริหารราชการและการให้บริการในแนวทางดิจิทั ล ภายใต้
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ ICT ของ สอน. ให้มีความพร้อมในการปรับไปสู่แนวทางการทางานใน
รูปแบบใหม่บนฐานดิจิทัล
๒. วัตถุประสงค์
- การพัฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบ ICT ของ สอน. ให้ อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในด้านฮาร์ด แวร์
ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และข้อมูลหลัก
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ความพร้ อมในการเข้าสู่ร ะบบการทางานบนฐานดิจิทัล ด้ว ยระบบ ICT ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กร
- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน เนื่องจากการบริหารจัดการระบบ ICT ที่มี
การบูรณาการ

________________________________________________________________________________________
หน้า ๗๐

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

โครงการที่ ๕
โครงการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการระบบงานสารสนเทศของ สอน.
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิ บาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก ในรูปแบบระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยนโยบาย
และแนวทางการส่งเสริมที่ สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ ประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจของหน่วยงาน ในการปรับปรุงและ
พัฒนาเชิงบูรณาการซึ่งระบบงานหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของสานักต่าง ๆ ในสังกัด สอน.
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและยกระดับระบบข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อมในการใช้งาน (โครงการที่ ๗) ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บท ICT ของ
สอน. ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ซึ่งมีทิศทางสอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนแม่บท ICT ของ
ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการซึ่งระบบงานหลักที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของสานัก
ต่าง ๆ ในสังกัด สอน. ในภูมิภาคมีส่วนร่วมใช้งาน ให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ความพร้อมของระบบสารสนเทศ และในการเข้าสู่ระบบบริการในรูปแบบ e-Service บนฐานดิจิทัล
ที่มีมาตรฐานเดียวกันในยุค Smart Operation Center
- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน เนื่องจากการบริหารจัดการระบบแบบ
บูรณาการ

________________________________________________________________________________________
หน้า ๗๑

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

โครงการที่ ๖
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานสารสนเทศ Cloud, Big Data, Social Network และ Mobile
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ ด้วยนโยบายและ
แนวทางการส่ งเสริ ม ที่ ส าคั ญ ดัง กล่ าว นาไปสู่ ประเด็น การพั ฒ นาด้า น ICT ที่เกี่ยวข้อ งกับ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจของหน่วยงาน ในการการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ ICT ของ สอน. ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
ระบบ Cloud Computing, Big Data, Social Media/ Network และ Mobile ซึ่งนับว่าเป็นระบบ ICT
ในกระแสหลักของยุคดิจิทัล ให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มีความพร้อมในระบบการบริหารราชการ
และการให้บริการในแนวทางดิจิทัล ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ใช้ประโยชน์จาก Cloud, Big Data, Social Media/ Network และ Mobile
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อการพัฒนาและวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ระบบ Cloud
Computing, Big Data, Social Media/ Network และ Mobile
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ความพร้ อ มในการใช้ ง าน ระบบ Cloud Computing, Big Data, Social Media/ Network และ
Mobileเข้าสู่ ร ะบบการทางานบนฐานดิจิ ทัล ด้ว ยระบบ ICT ที่มีมาตรฐานเดียวกันในยุค Smart
Operation Center
- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน เนื่องจากการบริหารจัดการระบบ ICT ที่มี
การบูรณาการ

________________________________________________________________________________________
หน้า ๗๒

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

โครงการที่ ๗
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT ได้แก่ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกั น
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลั กลั่นกั นหรื อมี
เส้ น ทางการปฏิบั ติง านที่ยื ด ยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ ทั นสมั ยโดยนาเทคโนโลยี มาใช้ แก้ ไ ข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูน ย์ กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บ ริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยจะดาเนินการตั้งแต่
ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็ น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ ด้วยนโยบาย
และแนวทางการส่งเสริมที่สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT ของสานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจของหน่วยงาน ในการพัฒนาและ
ติดตั้งระบบ Management & Monitoring สาหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบบูรณาการข้อมูล
และสารสนเทศ ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน ICT ได้แก่ ระบบบริหาร
จัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาการพัฒนาและติดตั้งระบบ Management & Monitoring สาหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และระบบบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศ สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ระบบการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ในการทางานในบนฐาน
ดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล
- การบริหารจัดการระบบเครือข่ายและการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี ที่พร้อม
ด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ขจัดคอรัปชั่น
เนื่องจากการบริหารจัดการด้วยรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
________________________________________________________________________________________
หน้า ๗๓

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

โครงการที่ ๘
โครงการการเชื่อมโยงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ และจะต้องปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน
งานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ รวมทั้ง
ดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรู ป ตั้งแต่ต้น น้ าจนถึงปลายน้า โดยการพัฒ นาวัตถุดิบและกระบวนการผลิ ตให้ มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับ สอน. คือ
การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูล ค่าเพิ่ม สาหรับอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ ด้วยนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่สาคัญดังกล่าว นาไปสู่
ประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือ
ว่าเป็นเป็นภารกิจของหน่วยงาน ในการพัฒนาความพร้อมในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผล ข้อมูล
ที่บูรณาการจากหน่วยงานภายใน สอน. และภายนอก และสู่ NSW
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อการพัฒนาความพร้อมในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผล ข้อมูล ข้อมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่บูรณา
การจากหน่วยงานภายใน สอน. และภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การบูรณาการสู่ NSW ที่เกี่ยวข้อง
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ระบบการบริ ห ารจั ด การบู ร ณาการข้ อ มู ล สารสนเทศ ในการท างานในบนฐานดิ จิ ทั ล ในระดั บ
มาตรฐานสากล
- การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี ที่พร้อมด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็น
เอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ขจัดคอรัปชั่น เนื่องจากการบริหารจัดการด้วย
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน

________________________________________________________________________________________
หน้า ๗๔
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โครงการที่ ๙
โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ปฏิบัติเชิงบูรณาการ
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ก่อให้เกิดประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับ สอน. คือ การบูรณาการ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME และการให้บริการประชาชน
และผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ยังมี ประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจของหน่วยงาน ในการพัฒนาความพร้อมใน
การบูรณาการข้อมูลเข้าสู่ ศูนย์ปฏิบัติการของ สอน. (Departmental Operation Center: DOC) เพื่อ
เป็นศูนย์ตัดสินใจ กาหนดยุทธศาสตร์ และเผชิญวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ภายใต้โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติเชิงบูรณาการ
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อการพัฒ นาความพร้ อมในการบูรณาการข้อมูล เข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการ หรื อ DOC เพื่อเป็นศูนย์
ตัดสินใจ กาหนดยุทธศาสตร์ และเผชิญวิกฤติการณ์ต่าง ๆ
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ระบบการใช้งาน Social Media/Network ของ สอน. เพื่อการสื่อสารและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือ ในการทางานในบนฐานดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล
- การพัฒนาจัดหาและติดตั้งระบบการใช้งาน Social Media/Network ของ สอน. เพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี ที่พร้อมด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ขจัดคอรัปชั่น เนื่องจากการบริหารจัดการด้วย
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน

________________________________________________________________________________________
หน้า ๗๕

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
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โครงการที่ ๑๐
โครงการพัฒนาและติดตัง Enterprise Social Network ภายใต้นโยบายการใช้ประโยชน์ที่ก้าหนด
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ก่อให้เกิดประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับ สอน. คือ การบูรณาการ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการพัฒนาอุตสาหกรรม ในการพัฒนาความพร้อมในการพัฒนาจัดหา
และติดตั้งระบบการใช้งาน Social Media/Network ของ สอน. เพื่อการสื่อสารและพัฒนาเครื อ ข่าย
พันธมิตรความร่วมมือในบรรดาผู้ประกอบการและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการพัฒนา
และติดตั้ง Enterprise Social Network ภายใต้นโยบายการใช้ประโยชน์ที่กาหนด
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาในการกาหนดนโยบาย แนวทาง และขอบเขตการใช้งาน Social Media/network เพื่อเป็น
เครื่องมือในการทางานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
- เพื่อการพัฒนาจัดหาและติดตั้งระบบการใช้งาน Social Media/Network ของ สอน. เพื่อการสื่อสาร
และพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ระบบการใช้งาน Social Media/Network ของ สอน. เพื่อการสื่อสารและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือ ในการทางานในบนฐานดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล
- การพัฒนาจัดหาและติดตั้งระบบการใช้งาน Social Media/Network ของ สอน. เพื่อการสื่อสารและ
พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี ที่พร้อมด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ขจัดคอรัปชั่น เนื่องจากการบริหารจัดการด้วย
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
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โครงการที่ ๑๑
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศ
ในรูปแบบ Smart Operation Center พร้อมด้วยการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center)
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ก่อให้เกิดประเด็นการพัฒนาด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับ สอน. ได้แก่ การพัฒนาองค์
ความรู้ด้าน Industrial Analytics เพื่อเป็นศูนย์กลางของประเทศ ในรูปแบบ Smart Center ซึ่งพร้อม
ขยายความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในระดับความร่วมมือภู มิภาคสากล และการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
(Data Center) ที่มีความพร้อมในการเชื่อมโยง จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศูนย์กลางการตัดสินใจและเผชิญสถานการณ์: Smart Operation Center
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อการศึกษาความต้องการ ออกแบบ และพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ที่มีความพร้อมในการ
เชื่อมโยง จัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart Operation Center ของ
สอน.
- เพื่อการศึกษาความต้องการ ออกแบบ และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Industrial Analytics ในรูปของ
Business Intelligence: BI/ Business Analytics: BA และ Social Analytics เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ของประเทศ ในรูปแบบของ Smart Operation Center ซึ่งพร้อมขยายความร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมิตรในระดับความร่วมมือภูมิภาคสากล
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ระบบ Business Intelligence: BI/ Business Analytics: BA และ Social Analytics พร้ อ มด้ ว ย
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ในการทางานในบนฐานดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล
- การพั ฒ นาและติ ด ตั้ ง ระบบ ระบบ Business Intelligence: BI/ Business Analytics: BA และ
Social Analytics พร้อมด้วยศูนย์ข้อมูล (Data Center) แบบบูรณาการภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี ที่
พร้อมด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า ยั่งยืน และโปร่งใส เนื่องจากการบริหาร
จัดการด้วยรูปแบบและมาตรฐานสากล
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โครงการที่ ๑๒
โครงการยกระดับบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรั ฐให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใน
ต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับ
บริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ e-Service ที่
สมบูรณ์แบบ ด้วยนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ประเด็นการพัฒนาด้าน ICT
ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจของหน่วยงาน
ภายใต้โครงการยกระดับ บริการอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Service) ประกอบด้วย การปรับปรุง Website ใน
รูปแบบ Portal เพื่อบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์แบบ การพัฒนาและปรับปรุงช่องทาง
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล และบริ ก ารด้ ว ยอุ ป กรณ์ Mobile ได้ แ ก่ Laptop, Tablet และ Smart Phone เป็ น ต้ น
รวมทั้ง การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการอานวยความสะดวกและช่วยเหลือด้านการใช้งาน
ระบบ ICT ส าหรั บ ประชาชน ผู้ ป ระกอบการ พนักงาน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ ง (Help Desk) ใน
ขณะเดียวกัน ก็ควรมีการสารวจระดับความก้าวหน้า (Maturity) ของระบบ ICT หลักของ สอน. เพื่อให้
ทราบสถานะภาพความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ e-Service ในบริบทต่าง ๆ ของ สอน. รวมทั้ง การ
พัฒนาและวางระบบ Integrated Call Center สาหรับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นการบูรณาการกับ Contact Center 1111 ของรัฐบาล และการขอใบรับรองมาตรฐาน ISO-27001
สาหรับระบบ e-Service หลักของ สอน. ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับความพร้อม
ด้าน ICT ด้วยความมั่นคงปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความเป็น
เอกภาพในการก้าวสู่ ยุคดิจิทัล และความพร้อมในการเข้าร่วมเขตภูมิภ าคความร่ว มมือทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนแม่บท ICT ของ สอน. ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ซึ่งมีทิศทาง
สอดคล้องกับกรอบนโยบายและแผนแม่บท ICT ของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
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๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อสารวจระดับความก้าวหน้า (Maturity) ของระบบ ICT หลักของ สอน. เพื่อให้ทราบสถานภาพ
ความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบ e-Service ในบริบทต่าง ๆ ของ สอน.
- เพื่อปรับปรุง Website ในรูปแบบ Portal เพื่อบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์แบบ
- เพื่อพัฒนาช่องทางเข้าถึงข้อมูลและบริการด้วยอุปกรณ์ Mobile
- เพื่อการพัฒนาระบบ Integrated Help Desk/Call Center เพื่อบูรณาการกับศูนย์บริการ ๑๑๑๑
ของรัฐ ในการบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ
- เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารอ านวยความสะดวกและช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการใช้ ง านระบบ ICT ส าหรั บ ประชาชน
ผู้ประกอบการ พนักงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Help Desk)
- เพื่อการขอใบรั บ รองมาตรฐาน ISO-27001 ส าหรับระบบ e-Service หลั กของ สอน. จานวน ๑
ระบบ
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ความพร้ อ มและมาตรฐานในการให้ บริ ก ารในรูป แบบ e-Government Service ครบวงจร ด้ว ย
เครื่องมือและช่องทางที่หลากหลายตามความต้องการของประชาชน แบบ 24 x 7
- ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ขจัดคอรัปชั่น
เนื่องจากการบริหารจัดการระบบ e-Service แบบบูรณาการด้วยรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
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โครงการที่ ๑๓
โครงการพัฒนา-ก้าหนด นโยบาย ระเบียบวิธี ธรรมาภิบาลที่ดีและมาตรฐาน
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ ด้วยนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่ สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ ประเด็นการพัฒนา
ด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจ
ของหน่วยงาน ในการพัฒนาและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ไปสู่นโยบาย ระเบียบวิธี ธรรมาภิ
บาลที่ ดี และมาตรฐานสากล อาทิ เช่ น ระบบ ISO-27001/20000 ระบบ COBIT ระบบ ITIL ระบบ
COSO ระบบการประกอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย
ด้าน ICT เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมในระบบการบริหารราชการและการให้บริการในแนวทางดิจิทัล
ภายใต้โครงการพัฒนา-กาหนด นโยบาย ระเบียบวิธี ธรรมาภิบาลที่ดีและมาตรฐาน
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อการพัฒนาและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ไปสู่นโยบาย ระเบียบวิธี ธรรมาภิบาลที่ดี
และมาตรฐานสากล อาทิ เช่น ระบบ ISO-27001/20000 ระบบ COBIT ระบบ ITIL ระบบ COSO
ระบบการประกอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายด้าน
ICT เป็นต้น
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- โครงสร้างพื้นฐาน ICT ตามมาตรฐานสากลหรือ ISO การควบคุมกากับดูแลระบบ IT (COBIT) และ
ระเบียบวิธีระบบโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบ ITIL และระบบ IT เพื่อให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ICT
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โครงการที่ ๑๔
โครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิงพืนที่
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ
เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ ด้วยนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่ สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ ประเด็นการพัฒนา
ด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจ
ของหน่วยงาน ในการปรับปรุงและพัฒนาเชิงบูรณาการ เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ /
เชิ ง พื้ น ที่ (GIS/Location-based Information System) ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ้ ม ค่ า เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการ และการประเมินผลในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์/เชิง
พื้นที่ (GIS/Location-based Info System) สาหรับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ภายใต้โครงการ
พั ฒ นาเพื่ อ บู ร ณาการระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ /เชิ ง พื้ น ที่ (GIS/Location-based Information
System)
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการ และการประเมินผลในรูปแบบของสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์/เชิงพื้นที่ (GIS/Location-based Information System) ที่จะเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับ
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการ และการประเมินผลในรูปแบบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์/เชิงพื้นที่ (GIS/Location-based Information System) ในระดับมาตรฐาน
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โครงการที่ ๑๕
โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบองค์ความรู้ขององค์กร
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทาให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสาคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ ด้วยการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงาน
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกัน
หรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไข
กฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็น
ศูน ย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้บ ริก ารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ
ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยจะดาเนินการตั้งแต่
ระยะเฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ ด้วยนโยบาย
และแนวทางการส่งเสริมที่สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT ของสานักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจของหน่วยงาน ในการพัฒนาและ
ติดตั้งระบบ บริหารจัดการระบบองค์ความรู้ของ สอน. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ของ สอน. เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ ในการทางานในบนฐานดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล
- การบริหารจัดการระบบองค์ความรู้ ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี ที่พร้อมด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ขจัดคอรัปชั่น เนื่องจากการบริหารจัดการด้วย
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
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โครงการที่ ๑๖
โครงการจัดตังระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ (Business Continuity)
เพื่อการเผชิญเหตุเภทภัย ทังทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใน
ต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับ
บริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ e-Service
ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยนโยบายและแนวทางการส่งเสริมที่สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ประเด็นการพัฒนาด้าน ICT
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการอ้ อ ยและน้ าตาลทราย (สอน.) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น เป็ น ภารกิ จของ
หน่ ว ยงานภายใต้ โ ครงการจั ด ตั้ ง ระบบบริ ห ารจัด การความต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บัติ ภ ารกิ จ (Business
Continuity: BC) เพื่อการเผชิญเหตุเภทภัย ทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ เพื่อให้บริการรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์และการบริหารราชการดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานในระดับประเทศและสากล
เพื่อความพร้อมในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล และในการเข้าร่วมเขตภูมิภาคความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดตั้งระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องในการปฏิบัติภารกิจ (Business Continuity) เพื่อการ
เผชิญเหตุเภทภัย ทั้งทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ เพื่อให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการ
บริหารราชการดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานในระดับประเทศและสากล
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- ความพร้อมและมาตรฐานในการให้บริการในรูปแบบ e-Government Service ครบวงจร ด้วยระบบ
BC ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน ก่อให้ เกิดความโปร่ ง ใส ขจัด
คอรัปชั่น เนื่องจากการบริหารจัดการระบบ e-Service แบบบูรณาการด้วยรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกันอย่างต่อเนื่อง
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โครงการที่ ๑๗
โครงการยกระดับบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
๑. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ด้วยการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใน
ต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่ว ยงาน
ภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอานาจ
หน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
โดยน าเทคโนโลยี ม าใช้ แก้ ไ ขกฎระเบี ย บให้ โ ปร่ ง ใส ชั ด เจน สามารถบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานา
ประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ ในระบบราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะ
เฉพาะหน้าไปตามลาดับความจาเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ ด้วยนโยบายและ
แนวทางการส่งเสริมที่ สาคัญดังกล่าว นาไปสู่ ประเด็นการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้าน ICT ของ
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย (สอน.) ซึ่งถือว่าเป็นเป็นภารกิจของหน่วยงาน ในการ
ยกระดับบุคลากรของ สอน. ภายใต้โครงการยกระดับบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT
๒. วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในรูปแบบมาตรฐานหลักสูตร
เดียวกัน
- เพื่อออกแบบหลักสูตร วิธีการ และดาเนินการฝึกอบรมกลุ่มผู้ใช้งานในรูปแบบ On the-job Training
เพื่อผลลัพธ์ในบริบทของการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ ICT
- เพื่อออกแบบหลักสูตร วิธีการ และดาเนินการฝึกอบรมทุกกลุ่ม เพื่อผลลัพธ์ในบริบทของ
eGovernance และ ICT Governance เพื่อวางรากฐานด้านธรรมาภิบาลในการให้บริการและการ
บริหารราชการบนฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
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- เพื่ออบรมกลุ่มหลักสูตรสาหรับบุคลากรในกลุ่มผู้พัฒนาระบบ ICT ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
ระบบ ICT หลั ก ของ สอน. รวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบบริ ก ารในรู ปแบบของ ICT Services ทั้ ง ใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบ On the-job Training และเสริมด้วยระบบห้องเรียนและ e-Learning
- เพื่อส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พ นั กงานสอบผ่ านใบรับ รองคุ ณวุฒิ และความเชี่ย วชาญในรู ป แบบ
ICT- Certification
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในบริบทของการบริหารจัดการองค์ความรู้ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้พัฒนาและกลุ่ม
ผู้ใช้งาน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในบริบทของความรู้และความเชี่ยวชาญในรูปแบบสหวิทยาการ เพื่อสร้างทักษะ
ในเชิงนวัตกรรม
- เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน ICT ให้มีระเบียบวิธีและ
มาตรฐานในแนวทางเดียวกัน
- เพื่ อ พั ฒ นาระบบ Enterprise e-Learning กลางของ สอน. เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารแก่ พ นั ก งาน และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
๓. ตัวชีวัดในการด้าเนินโครงการ
- บุคลากรมีความพร้อมของบุคลากรในการทางานในบนฐานดิจิทัลในระดับมาตรฐานสากล
- บุคลากรมีธรรมาภิบาลที่ดี ที่พร้อมด้วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นเอกภาพ คุ้มค่า และยั่งยืน
ก่อให้เกิดความโปร่งใส ขจัดคอรัปชั่น เนื่องจากการบริหารจัดการด้วยรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน
- บุคลากรด้าน ICT ได้รับการรับรองสายอาชีพตามมาตรฐานสากล
- บุคลากรมีทักษะในการบริหารจัดการองค์ความรู้
- ระบบ Enterprise e-Learning ที่มีผลสัมฤทธิ์
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เอกสารแนบ ๒
ก้าหนดการและสรุปผลการสัมมนาฯ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อน้าเสนอผลการด้าเนินงานจัดท้า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชัน ๓ ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
---------------------------------------------ก้าหนดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อน้าเสนอผลการด้าเนินงานจัดท้า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชัน ๓ ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๘.๓๐ - ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ - กล่าวรายงาน
โดย หัวหน้ากลุ่มวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
- กล่าวเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
โดย เลขาธิการ สอน.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ - นาเสนอ “ผลการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓”
๑) แผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
ประกอบด้วย
- แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- แผนการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
- แผนการพัฒนาระบบเครือข่าย
- แผนการพัฒนาบุคลากร
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๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐
๑๐.๓๐ – ๑๑.๔๕

๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐

- แผนการบารุงรักษา
- แผนงาน และงบประมาณ
โดย อาจารย์จิรพล ทับทิมหิน
ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตรนโยบายและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร CIO)
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ปรึกษาประจาโครงการจัดทาแผนแม่บท ICT ของ สอน.
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓
- พักรับประทานอาหารว่าง
- นาเสนอ “ผลการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓” (ต่อ)
๒) แผนการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
- การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผนแม่บท ICT
- การจัดลาดับความสาคัญในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
- การพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานของบุคลากร
- การบริหารความเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงกระบวนการทางาน
- โครงสร้างการบริหาร
- การกากับติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัติ
๓) สรุปผลการดาเนินงาน
ดาเนินรายการโดย อาจารย์จิรพล ทับทิมหิน
- สรุปผลการดาเนินงานฯ
- รับประทานอาหารกลางวัน
- สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และปิดการประชุม

หมายเหตุ: กาหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

________________________________________________________________________________________
หน้า ๘๗

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อน้าเสนอผลการด้าเนินงานจัดท้า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชัน ๓ ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
การสัมมนาฯ เริ่มโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาการและสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายได้กล่าวรายงานต่อ
ประธานในพิธีเปิดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทาจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สอน. ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานในกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้
๑) น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารมาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และขี ด ความสามารถในการ
๒)
๓)

๔)
๕)

ปฏิบัติงาน
เพิ่ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ จ าเป็ น
มีความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กร
พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล อ้ อ ย น้ าตาลทราย และอุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีความยั่งยืนมีคุณภาพ ครอบคลุมข้อมูลอ้อ ย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกด้านที่สาคัญ
สามารถใช้งานและเข้าถึงระบบได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและมีความปลอดภัย
มีระบบฐานข้อมูลอ้อย น้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับ
พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง สร้างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้แก่บุคลากร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นการนาเสนอและสรุปผลการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บท ICT ของ
สอน. โดย อาจารย์จิรพล ทับทิมหิน ที่ปรึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นที่ปรึกษา
ประจาโครงการฯ นี้ จะเป็นผู้นาเสนอ ดาเนินรายการ และสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และนาผลการประชุม
ในวันนี้ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเป็น แผนแม่บท ICT ของ สอน. พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ฉบับสมบูรณ์ ให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป จากนั้น เพื่อเป็นเกียรติ แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จึงเรียนเชิญท่าน
ประธานฯ ในพิธีกล่าวเปิดงาน
ท่านประธานในพิธี โดยท่านเลขาธิการ สอน. ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
ปัจจุบัน ก็มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้าน ICT ของ สอน. ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT ในการพัฒนา
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ระบบดิจิ ทัล เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ในการบริห ารและการให้ บริก ารตามภารกิจของ สอน. ซึ่งมีประเด็นส าคั ญ
ประกอบด้วย การพัฒนาความพร้อมในการดาเนินงานและมีความคล่องตัว ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และการตัดสินใจ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งในทางปฏิบัติ จะต้องให้เกิดรูปธรรมในการลดขั้นตอนของกระบวนการ
ด้านธุรการและเอกสาร การบูรณาการข้อมูลกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่เชื่อมโยงในระดับประเทศ ภูมิภาค และสากล โดยเฉพาะในการพัฒนา
ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตและการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันกับพันธมิตรของ สอน.
การพัฒนาด้าน ICT ของ สอน. ในระยะข้างหน้า จะต้องมุ่งผลให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สอน. รวมทั้ง รองรับและสนับสนุนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง
อุตสาหกรรม กรอบนโยบายและแผนแม่บทด้าน ICT และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศ ดังนั้น ในการนาแผน
แม่บทด้าน ICT ของ สอน. ฉบับใหม่ไปดาเนินการ ควรจะต้องสามารถใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงาน
ด้าน ICT ของ สอน. เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางดังกล่าวข้างต้น ได้อย่างเป็นรูปธรรม จึง
ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการดาเนินการ และอวยพรให้การสัมมนาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ที่ปรึกษาโครงการฯ โดยอาจารย์จิรพล ทับทิมหิน ได้บรรยายและสรุปผลการดาเนินงานจัดทาแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามโครงการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยมีสาระสาคัญครอบคลุมถึงหัวข้อและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย (๑) แผนงาน/โครงการ และงบประมาณตามยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓
ได้แก่ แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ แผนการพัฒนาระบบเครือข่าย แผนการ
พัฒนาบุคลากร แผนการบารุงรักษา แผนงาน และงบประมาณ และ (๒) แผนการบริหารจัดการและการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน ได้แก่ การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับแผนแม่บท ICT การจัดลาดับความสาคัญใน
การด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ การพั ฒ นาศั ก ยภาพการด าเนิ น งานของบุ ค ลากร การบริ ห ารความ
เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงกระบวนการทางาน โครงสร้างการบริหาร และการกากับติดตามและประเมินผลในทาง
ปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ โดยท่านเลขาธิการได้ให้ทัศนะในประเด็นวิสัยทัศน์ ICT
ซึ่งมีแนวทางพัฒนาเชิงนิเวศ ซึ่ง สอน. เองก็มีบทบาทและภารกิจการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จึงขอให้
พนักงานทุกท่านทาความเข้าใจให้ถ่องแท้ถึงการประประยุคใช้ ICT ในยุคดิจิทัลให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ พร้อมนี้
ได้ให้แนวคิดกับพนักงานทุกคนว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องใส่ใจและร่วมมือกันพัฒนา สอน. ให้มีความพร้อมที่
จะก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายรัฐบาลและได้นามาถ่ายทอดเป็นแผนแม่บท ICT ของ สอน. เพื่อให้มี
ศักยภาพในการบรรลุเป้าหมาย จึงควรทาความเข้าใจในสาระของแผนแม่บทฯ ให้ดี เพื่อนาไปปฏิบัติอย่างเป็น
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รูปธรรม และใช้โอกาสที่จะย้ายที่ทาการใหม่ในการจัดระบบ ICT ของ สอน. ให้เป็นระบบที่จะรองรับการพัฒนาใน
แนวทางก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนับจากนี้ไป นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตจากผู้เข้าร่ว มสัมมนาฯ ในประเด็น Public
Cloud ซึ่งมีความเสี่ยงในการที่ข้อมูลรั่วไหลซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีตัวอย่างให้เห็นแล้ว ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้
ให้ความเห็นในกรณีนี้ว่า ขอให้พนักงานทุกท่านตั้งประเด็นปรึกษาหารือกันในลักษณะนี้ จะนาไปสู่การพัฒนาระบบ
ICT ที่สมประโยชน์ มั่นคงปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่ายได้ ในกรณีที่มีความเสี่ยงล้วนก่อให้เกิด
ความเสียหาย ก็ควรหลีกเลี่ยง โดยใช้แนวทาง Private Cloud ที่เหมาะสมลงตัว ซึ่งจะป้องกันความเสียหายที่
สามารถคาดคะเนล่วงหน้าเหล่านี้ได้ การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้บรรลุวัตถุป ระสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และปิด
ประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
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เอกสารแนบ ๓
เอกสารประกอบการสัมมนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อน้าเสนอผลการด้าเนินงานจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดท้าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมชัน ๓ ของส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
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