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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย ปี 2562-2563 น้ี ได้ศึกษา
สถานภาพระบบสารสนเทศกบัปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ จดุแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
ผลกระทบ ทั้งภายในและภายนอก (SWOT) ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานและการพัฒนาการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยนําผลการ
วิเคราะห์ SWOT มากําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทคโลยีดิจิทลั ระยะ 2 ปี ไว้ดังน้ี  

 
รูปที่ 1 แนวทางการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัของการยาสบูแห่งประเทศไทย ระยะ 2 ปี 

 ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสรา้งพืน้ฐานด้าน ICT ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนบัสนนุ การทาํ Data Cleansing และระบบสารสนเทศบน Smart Devices 
 มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้
การยาสูบแห่งประเทศไทย สามารถดําเนินการตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2562 จงึ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และโรงงานผลิตยาสูบ 6 ระบบเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบกลุม่เมฆ (Cloud Technology) มีการปรับปรงุพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน 
รวมถึงการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานปัจจุบันเพ่ือให้ทํางานได้อย่างต่อเน่ือง พร้อมพัฒนา
ระบบสารสนเทศบน Smart Devices และกระบวนการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data 
Cleansing) 
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 ปีงบประมาณ 2563 เสริมสร้างระบบสารสนเทศ 
 เพ่ือให้การยาสูบแห่งประเทศไทย มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ
ทํางาน และมขี้อมูลสําหรับการบริหารงานที่รวดเร็ว สนับสนุนข้อมูลทันต่อการตัดสินใจ และมีความน่าเช่ือถือ
สูง ในปีน้ีจึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับทุกกระบวนการทํางาน และเพ่ือการบริหารการ
จัดการ  
 จากแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามกล่าวข้างต้น ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ต่างๆ ด้านระบบงานสารสนเทศ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารจัดการข้อมูล 
ภารกิจหน้าที่ ตลอดจนบทบาทความรับผิดชอบ จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนายุทธศาสตร์ดิจิทัล ดังน้ี 

(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความพร้อม
สามารถรองรับระบบงานสารสนเทศและการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพสูง 

(2) พัฒนาการบริหารจัดการและยกระดับข้อมูลด้านสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานที่สามารถ
นําระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน บริหารจัดการและดําเนินการต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนภารกิจหลักตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

(4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านตลาด การให้บริการกับลูกค้า และ
การบริหารงานสําหรับผู้บรหิารให้สามารถปฏิบัติงานได้แบบ Anytime Anywhere Any 
Devices 

(5) พัฒนาผู้บริหาร และบุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย ใหม้ีความรู้และทักษะเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทลั (Digital Transformation) 

 จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาดิจทิัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย และเป้าหมายของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังน้ันยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ระยะ 2 ปี สามารถกําหนดได้ดังน้ี 
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รูปที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทลัของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 การยาสบูแห่งประเทศไทย ได้นําแนวทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกล่าวขา้งต้น มาดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์
โดยกําหนดแผนงานโครงการไว้ดังน้ี 
 ปีงบประมาณ 2562 เป็นการมุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ช่วยวยสนับสนุนและส่งเสริมให้การยาสูบแห่งประเทศไทย สามารถดําเนินงานได้ตามภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบกลุ่ม
เมฆ (Cloud Technology) รวมถึงการปรับปรุง พัฒนา และการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศทีส่นับสนุนงาน
ปัจจุบันเพ่ือให้ทํางานได้อย่างต่อเน่ือง มีโครงการงบลงทุน ดังน้ี 
 ชื่อโครงการ (งบลงทุน) 

1. โครงการพัฒนาระบบร.พ.สวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
ฝ่ายการแพทย์ การยาสูบแห่งประเทศไทย 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
3. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแม่ข่ายเสมือน 
4. โครงการทดแทนอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 
5. โครงการทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สแกนเนอร์) 

 ปีงบประมาณ 2563 เสริมสร้างระบบสารสนเทศ เพ่ือให้การยาสูบแห่งประเทศไทย มรีะบบ
สารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ และมีข้อมูลสําหรับการบริหารงานที่รวดเร็ว สนับสนุน
ข้อมูลทันต่อการตัดสินใจ มคีวามน่าเช่ือถือ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับทุกกระบวนการ
และการบริหารการจัดการ 
 
 

 

 

วิสัยทัศน์ด้านดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย

“มุ่งม่ันพัฒนา IT ท่ีทันสมัยสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรเพ่ือขับเคล่ือนให้ก้าวสู่ Digital Organization” 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

พัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียให้มีทักษะด้าน 
ICT เพ่ือรองรับการเข้าสู่
องค์กรดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่องค์กรดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  

พัฒนาฐานข้อมูลและ
มาตรฐานข้อมูลเพ่ือการ 

บูรณาการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
และความม่ันคง ปลอดภัย 
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บทท่ี 1 
บทท่ัวไป 

ปัจจุ บัน เทคโนโล ยีสารสน เทศและการสื่ อสาร  (Information and Communication 
Technology : ICT) ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานขององค์กรต่างๆ เป็นอย่างมาก เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการลูกค้าแล้วยังช่วยในด้านบริหาร
จัดการ การวางแผนและการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารในระดับต่างๆ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับองค์กรอีกด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องเร่งปรับตัวเพ่ือให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนิน
ธุรกิจและการให้บริการขององค์กรให้สามารถดําเนินการ ตามพันธกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาให้บริการผ่านระบบสารสนเทศต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน กอปรกับคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 
เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบต่อ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) โดยกําหนดให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน ระยะ 
3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณรายจ่ายประจําทุกปี ทั้งน้ี เพ่ือใช้แทนการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง 
กรม และหน่วยงานอิสระ จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบดังน้ันการยาสูบแห่งประเทศ
ไทย จึงได้จัดทํา “แผนปฏิบัติการดิจิทัล” ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) 

การยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ผลิตและ
จําหน่ายบุหรี่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วนําส่งเงินรายได้เข้ากระทรวงการคลัง การยาสูบแห่งประเทศ
ไทย มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยนําระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) มาใช้งานต้ังแต่ปีงบประมาณ 2545 และ
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร
จัดการข้อมูล เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงใช้ตัดสินใจในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล ดําเนินการโดยการศึกษาระบบงานปัจจุบัน 
สํารวจความต้องการของผู้บริหาร ผู้เก่ียวข้องทุกหน่วยงาน เพ่ือนํามาวิเคราะห์และวางแผน กําหนดแนวทาง
การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบการรักษาความมั่นคง การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังโครงสร้างอัตรากําลังภายในสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลเหล่าน้ีใช้
ประกอบการพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลถูกออกแบบให้สามารถรองรับและสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย นอกจากน้ียังออกแบบให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งแผนการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ 6 ดังน้ัน แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลจึงเป็นแนวทางเพ่ือใช้กํากับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย และเป็นกรอบการจัดทําของบประมาณประจําปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์กรต่อไป 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ การยาสูบ
แห่งประเทศไทย 

1.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทยให้มีความรู้ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเช่ียวชาญและวัดผลได้ 

1.3 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ทันสมัย รองรับการย้ายโรงงานในอนาคตได้ 
1.4 เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงแผนงานและเป้าหมายของโครงการ 

สําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
2. แนวคิดหลักและวิธีการจัดทํา 

การทบทวนหรือปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานที่ดีน้ัน นอกจากจะต้องสามารถส่งเสริม
การดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานแล้วยังต้องมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
ประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังต้องมีการวิเคราะห์ระบบต่างๆ ในภาพรวมเพ่ือลดความ
ซ้ําซ้อนของระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ในหน่วยงานด้วย 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการผลักดันและเป็นแนวทางให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถนําไปใช้ในการดําเนินการ
จัดทํา/ปรับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานทั้งในระดับกระทรวง ทบวง และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เพ่ือให้มี
เน้ือหาสาระที่กระชับ มีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย สามารถนํามาใช้เพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและการให้บริการประชาชน ซึ่ง
ต้องสามารถบูรณาการให้เห็นภาพรวมของแผนงานและแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินงาน และสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของประเทศ 

แนวคิดในการทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลน้ัน เริ่มต้นจากการศึกษาสถานภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการ
ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก การวิเคราะห์ทั้งสองปัจจัยจะถูก
นําไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย ดังมีรายละเอียดดังน้ี 
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2.1 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายในคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการขององค์กร ซึ่งเกิดจากการดําเนินการ

และปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรเอง การศึกษาส่วนน้ีจะเริ่มจาก 
2.1.1 ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ คือ 
2.1.1.1 นโยบาย  
2.1.1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลและ/หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
2.1.1.4 โครงสร้างองค์กร  
2.1.1.5 บุคลากร  

วิธีการดําเนินงานในส่วนน้ี คือ การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสํารวจ
และสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 
2.1.2 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ ประกอบด้วย  
2.1.2.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563  
2.1.2.2 ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.1.2.3 ประวัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่ผ่านมา 

ส่วนวิธีการดําเนินการในส่วนน้ี คือ การศึกษา/ทบทวนจากแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ 
และ/หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ข้อมูลการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การสํารวจหน่วยงานและเย่ียมชมสัมภาษณ์หน่วยงาน
ส่วนย่อย การสํารวจด้วยแบบสํารวจ เช่น สถานภาพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายการครุภัณฑ์
และอุปกรณ์เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน และแบบสอบถามการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 
2.1.3 ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สําหรับรองรับภารกิจของการ

ยาสูบแห่งประเทศไทย 
การสํารวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจากหน่วยงาน

ต่างๆ ผ่านแบบสํารวจ การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เป็นต้น ซึ่งผลการสํารวจความต้องการ
น้ีจะถูกนํามาใช้เป็นส่วนหน่ึงของแนวทางในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ตามความต้องการและ
เป้าหมายขององค์กรต่อไป 
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2.1.4 โครงการการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA 
การจัดทําแนวทางการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน ด้วย

สถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน ให้เกิดการบูรณาการระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององค์กรในด้านต่างๆ โดยนําผลการวิเคราะห์
สถานภาพปัจจุบันขององค์กร มาปรับปรุงและดําเนินการจัดทําเป็นแผนงาน/โครงการในการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก คือ สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการขององค์กรจากภายนอกองค์กร 

ซึ่งได้แก่ นโยบาย กฎระเบียบ เง่ือนไข และกฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องพิจารณา
ถึงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงานท่ีเหนือกว่า แผนปฏิบัติการดิจิทัลของประเทศ รวมทั้งแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.1 ความคืบหน้าของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น บูรณาการการ
นําเข้าส่งออกแบบครบวงจร, ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงาน 
2.2.1.1 แรงขับเคลื่อนหลักสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สี่ เช่น  

 Internet of Things เทคโนโลยี IoT สร้างสภาพแวดล้อมให้ภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากย่ิงขึ้น ขณะเดียวกัน 
เทคโนโลยีดังกล่าวยังสนับสนุนภาครัฐในด้านต่างๆ อาทิ การ
สื่อสารการใช้ Smart Devices และเทคโนโลยี การวิเคราะห์ Big 
Data รวมถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชนในด้านต่างๆ 

 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) 

 Big Data เป็นข้อมูลที่นํามาประมวล และใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
คาดการณ์ และประเมินสภาพธุรกิจการให้บริการ โดยอาศัย
เทคโนโลยี IoT และ Smart Machine เพ่ือให้การวิเคราะห์และ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการเป็นแบบ real-time 

 People and the Internet บุคลากรภาครัฐในอนาคตทุกระดับ
ขั้นจะเป็นผู้ที่มีความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านดิจิทัลและการ
ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจะเปลี่ยนไปสู่การกระจายทํางาน 
เพ่ือความรวดเร็ว อิสระในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ นํา 
Smart Devices และเทคโนโลยีมาปรับใช้ 
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 Risk-Based Security สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องเตรียมการ
และจัดทําแนวทางรองรับผลกระทบจากการโจมตีจากโลกไซเบอร์ 
ต้องมีการลงทุน จัดสรรหรือโยกย้ายทรัพยากร (คน งบประมาณ 
และเวลา) มาจัดการความเสี่ยง และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ระบบ
ต่างๆ ขององค์กร 

บูรณาการข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานให้เป็นมาตรฐาน
ข้อมูลในภาพเดียว เพ่ือต่อยอดให้เกิดประโยชน์ใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน  

2.2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก ถูกนําวิเคราะห์โดยใช้ 

SWOT Analysis ในการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ พร้อมเป้าหมายและตัวช้ีวัดใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งจัดทําแผนงานและโครงการต่างๆ เพ่ือรวบรวม
จัดทําเป็นร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล จากน้ันนําร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล ผ่านกระบวนการ
พิจารณ์จากผู้บริหารและบุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทยจนเป็นที่ยอมรับ จึงจัดทําเป็น
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ฉบับปรับปรุง) ต่อไป
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บทท่ี 2 
ภารกิจ นโยบาย โครงสร้างของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลที่ดีต้องมีการดําเนินการและเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และการบริหารของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

1. การยาสูบแห่งประเทศไทย  

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นผู้นําธุรกิจยาสูบในประเทศและมุ่งสู่ธุรกิจอ่ืน” 

1.2 พันธกิจ (Mission) 
รักษาส่วนแบ่งตลาดยาสูบไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อม

พัฒนาธุรกิจ เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน 

1.3 ค่านยิม 

ค่านิยมที่สามารถทําให้การยาสูบแห่งประเทศไทยมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจเพ่ือไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย คือ “สร้างสรรค์
นวัตกรรม ทํางานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร” 

1.4 วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร ์ของการยาสบูแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเพื่อการดํารงอยู่ของ
องค์กร  

กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาศักยภาพการตลาดและการขายในธุรกิจหลัก 
กลยุทธ์ที่ 1.2 การพัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายในประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 การวิจัยและพัฒนาธุรกิจยาสูบเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างรายได้จากการขยายสู่ธุรกิจอ่ืน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาธุรกิจยาสูบสู่ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาช่องทางจัดจําหน่ายต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 การขยายสู่ธุรกิจอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายได้จากธุรกิจหลัก 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปองค์กรสู่อนาคต 
กลยุทธ์ที่ 4.1 การปฏิรูปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

จากวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และโครงสร้างการบริหารของการยาสูบแห่งประเทศไทยที่กล่าว
ในบทน้ี ประกอบกับบทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะกล่าวถึงในบทที่ 4 
จะถูกนําไปใช้เป็นข้อมูลแนวทาง เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งจะแสดงในบทที่ 4 ก่อนจะนําไปสู่การออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เชิงแนวคิดในบทต่อไป 

2. โครงสร้างการบริหารภารกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

การยาสูบแห่งประเทศไทยมีโครงสร้างองค์กรแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังน้ี 

 
รูปที่ 2-1 โครงสร้างองค์กรของการยาสูบแห่งประเทศไทย

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ฉบับปรับปรุง) 
 

 

สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสบูแห่งประเทศไทย     หน้าที่ 8 

 

พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทยยกฐานะของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังขึ้นเป็น
นิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตซึ่งเป็นกิจการผูกขาดของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยภาษี
สรรพสามิต และการกระทําอ่ืน ดังต่อไปน้ี  

● ประกอบอุตสาหกรรมและดําเนินธุรกิจเก่ียวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน  
ทั้งในและ นอกราชอาณาจักร ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน หมายความถึงผลิตภัณฑ์จาก
พืชอ่ืนที่ใช้ในการผลิตหรือเป็นประโยชน์ต่อการผลิตยาสูบตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

● รับจ้างผลิตยาสูบเพ่ือส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร 

● ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเคร่ืองใช้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจเก่ียวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน 

● ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิจัย พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตยาสูบ 
ใบยาหรือผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน 

● ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาสูบ ใบยา หรือผลิตภัณฑ์จากพืชอ่ืน 

● ดําเนินกิจการอ่ืนอันเก่ียวเนื่องกับการผลิตบุหรี่ซิกาแรตหรือการกระทํากิจการอ่ืนตาม
กิจกรรมที่กล่าวข้างต้น หรือเพ่ือประโยชน์แก่การยาสูบแห่งประเทศไทย 

การประกอบธุรกิจยาสูบมีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาต่างๆ มากขึ้นโดยเฉพาะจากสังคมการ
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ให้ลดละเลิก การสูบบุหรี่ ตลาดมีการแข่งขันสูง โดยมีคู่แข่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ข้ามชาติ 
และสินค้าทดแทน เช่น ยาเส้นมวนเอง บุหรี่ไฟฟ้า ประกอบกับค่านิยมของผู้บริโภครุ่นใหม่นิยมบริโภคบุหรี่
ต่างประเทศ วัตถุดิบหลักมีผู้ขายน้อยราย ส่งผลให้ขาดอํานาจการต่อรองด้านราคาและปัจจุบันกฎหมาย
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเข้มงวดเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการทําการตลาดบุหรี่ เช่น การออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเก่ียวกับการแสดงภาพและข้อความคําเตือนถึงภัยของบุหรี่ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้แก่การห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นต้น 

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างย่ังยืน 
สอดคล้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังน้ันแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับน้ีจึงกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายไว้ดังน้ี  

3. วิสัยทัศน์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทย

ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
นวัตกรรม ข้อมูลทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
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4. เป้าหมาย ในระยะ 10 ปี 
เป้าหมาย 1  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การ
บริการ 

เป้าหมาย 2  สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่าน สื่อ
ดิจิทัลเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

เป้าหมาย 3  พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้
และทักษะที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุค ดิจิทัล 

เป้าหมาย 4  ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท้าทายงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วย เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานท่ี โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 

5.  ระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะที่ 1 (1 ปี 6 เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ระยะที่ 2 (5 ปี ) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ  
ระยะที่ 3 (10 ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” 

ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ  
ระยะที่ 4 (10-20 ปี) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนา

แล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ คุณค่า
ทางสังคมอย่างย่ังยืน  
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รูปที่ 2-2 ภูมิทัศน์ดิจิทลั เพือ่กําหนด ทิศทางการพัฒนา และเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ
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ตารางที่ 2-1 ระยะเวลาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 

ระยะที1่ Digital Foundation 

ประเทศไทย ลงทนุ และสรา้ง

ฐานราก ในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดิจิทลั 

 

 

(1.5 ป/ีพ.ศ. 2559 - 2560) 

ระยะที่ 2 Digital Thailand I 

: Inclusion ทุกภาคส่วนของ

ประเทศไทย มีส่วนร่วมใน 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 

ตามแนวทาง ประชารัฐ 

 

(5ปี/พ.ศ. 2559 - 2564) 

ระยะที3่ Digital Thailand II : 

Full Transformation ประเทศ

ไทยก้าวสู่การเป็น Digital 

Thailand ที่ขับเคลื่อนและ ใช้

ประโยชน์ จากนวัตกรรมดิจิทัล ได้

อย่างเต็มศักยภาพ 

(10 ปี/พ.ศ. 2559 - 2569) 

ระยะที่ 4 Global Digital 
Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีพ่ัฒนา แล้ว สามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล สรา้ง มูลค่าในทาง 
เศรษฐกิจและคุณคา่ทางสงัคมอย่าง

ยั่งยืน 
(20 ปี/พ.ศ. 2559 - 2579) 

โครงสร้าง

พื้นฐาน 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุก

หมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นฐานของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

อื่นๆ 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุก

หมู่บ้าน และ เชื่อมกับประเทศ

ในภูมิภาคอื่น 

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้าน

และ รองรับ การหลอมรวมและการ

เชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ 

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ทุกเวลา ทุก

อุปกรณ์อย่างไร้รอยต่อ 

เศรษฐกิจ 

การทําธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล

คล่องตัว และติด อาวุธดิจิทัลให้ 

SMEs วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร

ให้มาอยู่บนระบบ online พร้อม

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ

เปลี่ยนมาทําธุรกิจด้วยดิจิทัล 

และข้ อมู ล ตลอดจน  digital 

technology startup และคลัส

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ

แข่งขันได้ด้วย นวัตกรรมดิจิทัล และ

เชื่อมโยงไทยสู่การค้าในระดับภูมิภาค

และระดับโลก กิจรรมทาง เศรษฐกิจ

ทุก กิจกรรมเ ชื่อมต่อภายในและ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม

เชื่อมต่อ ภายในและระหว่างประเทศ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นําประเทศไทย

สู่ความมั่งคั่ง 
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ระยะที1่ Digital Foundation 

ประเทศไทย ลงทนุ และสรา้ง

ฐานราก ในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดิจิทลั 

 

 

(1.5 ป/ีพ.ศ. 2559 - 2560) 

ระยะที่ 2 Digital Thailand I 

: Inclusion ทุกภาคส่วนของ

ประเทศไทย มีส่วนร่วมใน 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 

ตามแนวทาง ประชารัฐ 

 

(5ปี/พ.ศ. 2559 - 2564) 

ระยะที3่ Digital Thailand II : 

Full Transformation ประเทศ

ไทยก้าวสู่การเป็น Digital 

Thailand ที่ขับเคลื่อนและ ใช้

ประโยชน์ จากนวัตกรรมดิจิทัล ได้

อย่างเต็มศักยภาพ 

(10 ปี/พ.ศ. 2559 - 2569) 

ระยะที่ 4 Global Digital 
Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีพ่ัฒนา แล้ว สามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล สรา้ง มูลค่าในทาง 
เศรษฐกิจและคุณคา่ทางสงัคมอย่าง

ยั่งยืน 
(20 ปี/พ.ศ. 2559 - 2579) 

ทั้ง วางรากฐาน ให้เกิดการลงทุน

ในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

เตอร์ ดิจิ ทั ล เริ่ มมีบทบาทใน

ระบบเศรษฐกิจไทย 

ระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

นําประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง 

สังคม 

ประชาขนทุกกลุ่มเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงและ

บริการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึง

และ เท่าเทียม 

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัล 

และ เข้าถึงบริการการศึกษา

สุขภาพ ข้อมูลและ การเรียนรู้

ตลอดชีวิตผ่านดิจิทัล 

ป ร ะ ช า ช น ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก

เทคโนโลยี/ ข้อมูล ทุกกิจกรรมใน

ชีวิตประจําวัน 

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้ํา

ด้านดิจิทัล และชุมชนใช้ดิจิทัลเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

รัฐบาล 

หน่วยงาน รัฐมี การ ทํางานที่

เชื่อมโยง และ บูรณาการข้อมูล

ข้ามหน่วยงาน 

การทํางานระหว่างภาครัฐจะ

เชื่อมโยง และบูรณาการเหมือน

เป็นองค์กรเดียว 

บริการรัฐเป็นดิจิทัลที่ประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง เปิดเผยข้อมูล และให้

ประชาชนมีส่วนร่วม 

เ ป็นประเทศผู้ นํ า ในภูมิภาคด้าน

รัฐบาล ดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการ

รัฐและบริการ ประชาชน 
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ระยะที1่ Digital Foundation 

ประเทศไทย ลงทนุ และสรา้ง

ฐานราก ในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ดิจิทลั 

 

 

(1.5 ป/ีพ.ศ. 2559 - 2560) 

ระยะที่ 2 Digital Thailand I 

: Inclusion ทุกภาคส่วนของ

ประเทศไทย มีส่วนร่วมใน 

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั 

ตามแนวทาง ประชารัฐ 

 

(5ปี/พ.ศ. 2559 - 2564) 

ระยะที3่ Digital Thailand II : 

Full Transformation ประเทศ

ไทยก้าวสู่การเป็น Digital 

Thailand ที่ขับเคลื่อนและ ใช้

ประโยชน์ จากนวัตกรรมดิจิทัล ได้

อย่างเต็มศักยภาพ 

(10 ปี/พ.ศ. 2559 - 2569) 

ระยะที่ 4 Global Digital 
Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีพ่ัฒนา แล้ว สามารถใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล สรา้ง มูลค่าในทาง 
เศรษฐกิจและคุณคา่ทางสงัคมอย่าง

ยั่งยืน 
(20 ปี/พ.ศ. 2559 - 2579) 

ทุนมนุษย์ 

กําลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะ

ดิจิทัล เป็นที่ยอมรับใน

ตลาดแรงงานทั้งใน และ

ต่างประเทศ 

กําลังคนสามารถทํางานผ่าน

ระบบ ดิจิทัล แบบไร้พรมแดน 

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามา

ไทย 

ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และมี

กําลังคนที่มี ความเชี่ยวชาญดิจิทัล

เฉพาะด้านเพียงพอ 

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านกําลังคน

ดิจิทัล ของภูมิภาคทั้งในรายสาขา 

และผู้เชี่ยวชาญ ดิจิทัล 

สภาพ 

แวดล้อม 

รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลที่ 

ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการ ขับเคลื่อนงาน 

ไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ

ทํา  ธุรกรรม  มีระบบอํานวย

ความสะดวก และมีมาตรฐาน 

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ ระเบียบที่

เ ป็ น อุปสรรค ต่อการค้ า  การ ทํ า

ธุรกรรมดิจิทัล 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา

ทบทวน กฎระเบียบ กติกาด้านดิจิทัล 

อย่างต่อเนื่อง จริงจัง 
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6. ความเชื่อมโยงแผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับแผนปฏิบติัการดิจิทัล ระยะ 3 ป ีสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2563 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2563 เพ่ือให้ตอบสนองต่อแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงระยะที่ 2 (5 ปี/ พ.ศ. 2559 - 
2564) โดยมีข้อกําหนดการจัดทําแผนฯ ระยะดังกล่าวไว้ว่า “ทุกภาค ส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ” 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน 
และเป็นระบบจนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 

เป้าหมายแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในระยะที่ 2 กําหนดเป้าหมายไว้ 3 ข้อ คือ 
เป้าหมาย 1 บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว และแม่นยํา  
เป้าหมาย 2  ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความ โปร่งใส 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เป้าหมาย 3  มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการไม่ 

ซ้ําซ้อน สามารถรองรับการเช่ือมโยงการทํางานระหว่างหน่วยงานและการ ให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. มิติตามแผนพฒันาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ในระยะที่ 2 แบ่งออกเป็น 5 มิติ ดังน้ี  

● มิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทยมีโครงข่ายความเร็วสูงแบบใช้สายและแบบไร้
สาย เข้าถึงทุกหมู่บ้าน และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลาง
ในการ เช่ือมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาค ที่มีศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐานกระจาย
อยู่ทุกภูมิภาค และมีศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลรายใหญ่ที่สําคัญต้ังอยู่ในประเทศ  

● มิติด้านเศรษฐกิจภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตด้วยการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล (data-driven) และ
เตรียม ความพร้อมเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการ ให้ มีความทันสมัยและพัฒนาไปสู่การทําธุรกิจด้วย ระบบอัตโนมัติ 
นอกจากน้ี ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital innovation-driven entrepreneur หรือ 
technology startup) มีบทบาท ในการขับเคลื่อนประเทศ  

● มิติด้านสังคม ประชาชนเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะ 
พ้ืนฐานผ่านทางสื่อดิจิทัล และนําดิจิทัลมาใช้เพ่ือการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ด้านการเรียนรู้ และการใช้ดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และ
ส่งเสริมการ เรียนรู้ ด้วยตนเอง มีสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีเน้ือหาเหมาะกับ
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สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต ของชาวบ้าน มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการช่วยส่งเสริม
ดูแลสุขภาพสําหรับผู้คนทั้งในเมือง และในชนบทที่ห่างไกลหรือขาดแคลนแพทย์  

● มิติด้านภาครัฐ เกิดการเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐและบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน
โดย สมบูรณ์ผู้บริหารภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ และใช้ประโยชน์จาก
การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือประกอบการวางแผนและการตัดสินใจอย่าง
ถูกต้อง ทันสถานการณ์ พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
หรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal 
design) ผ่าน single window เพ่ิมขึ้น  

● มิติด้านทุนมนุษย์ ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างกําลังคนทางด้านดิจิทัล เพ่ือเร่ง
สร้าง และพัฒนากําลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ดิจิทัล ที่รูปแบบการจ้างงานและวัฒนธรรมการทํางานเปลี่ยนแปลงไป  

● มิติด้านสภาพแวดล้อมที่มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มี
การปรับปรุงกฎระเบียบและกระบวนการทํางานของภาครัฐที่เก่ียวข้อง ทําให้การทํา 
e-business ในประเทศไทย มีความสะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน และน่าเช่ือถือ การ
เคลื่อนย้ายสินค้ามี ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบ e-logistics ด้านระบบการชําระ
เงินมีวิวัฒนาการใหม่ๆ 
 

8. วิสัยทัศน์ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
“ใน 3 ปีข้างหน้า ภาครัฐไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการระหว่าง 

หน่วยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคล่ือนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” 

การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ขององค์ประกอบหลักสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การ
ดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen centric 
Service) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
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รูปที่ 2-3 วิสัยทัศนข์องการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

องค์ประกอบที่ 1 การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ต้ังแต่การเช่ือมโยงข้อมูลไปจนถึงการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 2 การดําเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การนําเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไทย เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งแม่ น ยํ า  รวด เ ร็ ว  และตร งจุ ดมากขึ้ น  โ ดยมี ก า ร เ ช่ื อม ต่อระห ว่ า ง เครื่ อ งมื อ อุปกร ณ์   
( internet of Things) ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

องค์ประกอบที่ 3 การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) 
คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐให้มีการออกแบบประสบการณ์และดําเนินการแบบเฉพาะเจาะจงตามความ
ต้องการรายบุคคล (Personalized Customer Experience)  
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องค์ประกอบที่ 4 การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven 
Transformation) คือ การวางแนวทางการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วย

กระบวนทัศน์การเปล่ียนแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Outcome-driven Transformation) ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) 

 
รูปที่ 2-4 สรปุแนวทางการพฒันารัฐบาลดิจิทัล เปน็ 4 ยุทธศาสตร์ 18 ด้าน 

โดยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลทั้ง 18 ด้าน มี
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน ดังปรากฏในตารางที่ 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 2-2 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ครอบคลุมการพฒันาขีดความสามารถเชิงดิจิทัล 18 ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาและยกระดับ

ขีดความสามารถรองรับ

การไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การยกระดับขีดความ 

สามารถในการแข่งขัน

ของภาคธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การยกระดับความมั่นคง

และเพ่ิมความปลอดภัย

ของประชาชน 

ด้านที่ 1: การบูรณาการ

ข้อมูลผ่านระบบเช่ือม 

โยงข้อมูลกลาง 

ด้านที่ 7: การให้บริการ

ความช่วยเหลือแบบ

บูรณาการในเชิงรุก 

ด้านที่ 9: การเกษตร

แบบครบวงจรราย 

บุคคลผ่านการบูรณา

การ 

ด้านที่ 15: การรักษา

ความปลอดภัย

สาธารณะในเชิงรุกโดย

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงลึก 

ด้านที่ 2: การยืนยัน

ตัวตนและบริหารจัดการ

สิทธิโดยใช้ Smart Card 

หรือผ่านบัญชีผู้ใช้

อิเล็กทรอนิกส ์

กลาง 

ด้านที่ 8: การบูรณาการ

ตลาดแรงงานแบบครบ 

วงจร 

ด้านที่ 10: การบูรณา

การด้านการท่องเที่ยว

แบบครบวงจร 

ด้านที่ 16: การประเมิน

ความเสี่ยงผู้โดยสารข้าม

แดนล่วงหน้าและพิสูจน์

ตัวตนผ่านช่องทาง

อัตโนมัติ 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 

การพัฒนาและยกระดับ

ขีดความสามารถรองรับ

การไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 

การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 

การยกระดับขีดความ 

สามารถในการแข่งขัน

ของภาคธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 

การยกระดับความมั่นคง

และเพ่ิมความปลอดภัย

ของประชาชน 

ด้านที่ 3: การให้ทุก

ข้อมูลงานบริการผ่านจุด

เดียวโดยมีรับบริการเป็น

ศูนย์กลาง 

 ด้านที่ 11: การบูรณา

การงานบริการด้านการ

ลงทุนข้ามหน่วยงาน 

ด้านที่ 17: การบูรณา

การข้อมูลเพ่ือป้องกัน 

ภัยธรรมชาติ 

ด้านที่ 4: การแก้ไขเรื่อง

ร้องเรียนและการเข้าถึง 

ความต้องการในเชิงรุก 

 ด้านที่ 12: การบูรณา

การการนาเข้าส่งออก

แบบครบวงจร 

ด้านที่ 18: การบูรณา

การข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานเพ่ือการ

บริหารจัดการในภาวะ

วิกฤต 

ด้านที่ 5: โครงสร้าง

พ้ืนฐานการให้บริการ

อิเล็กทรอนิกส ์

 ด้านที่ 13: การส่งเสริม

SME แบบบูรณาการเชิง

รุกเพ่ือส่งเสริมการ

เติบโต 

ด้านที่ 6: ยกระดับ

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

 ด้านที่ 14: ระบบภาษี

บูรณาการข้ามหน่วยงาน

แบบครบวงจร 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อมูลสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการยาสูบแห่งประเทศไทย ถูก
รวบรวมโดยวิธีการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของหน่วยงาน ทั้งจากเอกสารจากการสัมภาษณ์บุคลากร
ในระดับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลที่
ได้จากการสอบถามหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน ระบบงานที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน ขั้นตอน
การทํางาน ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบุคคลหรือหน่วยงาน สถานภาพระบบงานท่ีเก่ียวข้องในปัจจุบัน ปัญหา 
อุปสรรค ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลหรือหน่วยงานในอนาคต และข้อมูลการระดม
ความคิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเทคนิค SWOT ที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคด้านสถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมุมมองของบุคลากรภายใน ทั้ง
ปัจจัยภายนอกและภายในของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีถูกนํามาวิเคราะห์เพ่ือใช้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมไปถึงการนํามาเป็นแนวทางของระบบที่จะออกแบบ
ขึ้นใหม่ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล ฉบับน้ี  

1. สถานภาพดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.1 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศและข้อมูล 

ระบบงานปัจจุบันของการยาสูบแห่งประเทศไทยประกอบด้วยระบบงาน 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
ระบบงานหลักสารสนเทศของการยาสูบแห่งประเทศไทย (Core Information System)  ระบบงานสนับสนุน
สารสนเทศของการยาสูบแห่งประเทศไทย (Support Information System) ระบบคลังข้อมูลผู้บริหาร 
(Executive Information System/Management Information System) มีการใช้งานทั้งส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป (Software Package) ระบบงานที่พัฒนาขึ้นเอง (Tailored 
made) และระบบงานสนับสนุนต่างๆ ที่พัฒนาบนเว็บ (Web Application) บางระบบมีอายุการใช้งานเกิน
กว่า10 ปี ซึ่งระบบงานส่วนใหญ่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางระบบจําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุง 
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานและความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไป อีกทั้งการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน สรุปภาพรวมของระบบงานเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดังน้ี 

(1) ระบบงานหลักสารสนเทศของการยาสูบแห่งประเทศไทย (Core Information System) 

ประกอบด้วยระบบย่อยๆ ดังน้ี 

- กลุ่มระบบงานด้านบัญชี ได้แก่ ระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีเจา้หน้ี ระบบบัญชีลูกหน้ี 

ระบบงบประมาณ ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบประกันภัย ระบบวางแผนและ
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บริหารงบประมาณ ระบบบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน ระบบบริหารเงินสด 

ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 

- กลุ่มระบบงานขายและผลิต ได้แก่ ระบบขาย ระบบผู้ชํานาญการปรุง ระบบบริหาร

การผลิต ระบบบํารุงรักษาเคร่ืองจักร และระบบสินค้าคงคลัง 

- กลุ่มระบบงานบุคลากร ได้แก่ ระบบบุคลากร ระบบเงินเดือน ระบบค่าแรง ระบบ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และระบบสวัสดิการพนักงาน 

(2) ระบบงานสนับสนุนสารสนเทศของการยาสูบแห่งประเทศไทย (Support Information 

System) ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ (INFOMA) ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุ 

(WMS) ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล ระบบรับซื้อใบยา ระบบขนส่งใบยา และระบบโรง

อบและทําความสะอาดใบยา INTERNET INTRANET e-Commerce เป็นต้น  

(3) ระบบคลังข้อมูลผู้บริหาร (Executive Information System/Management 

Information System) ได้แก่ ระบบ Data Warehouse และระบบใบยาสําหรับผู้บริหาร 

(4) ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (TOAT-IAS) เป็นระบบงานที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้พัฒนา

ใช้งานภายในหน่วยงานโดยใช้งบทําการปกติ เพ่ือใช้งานแทนระบบติดตามงานตรวจสอบ

(IAIS) ซึ่งไม่สามารถใช้งานกับระบบปฏิบัติการในปัจจุบันได้   

รายละเอียดแต่ละระบบงานแสดงไว้ในรูปที่ 3-1 
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รูปที่ 3-1 ภาพรวมระบบสารสนเทศ การยาสูบแหง่ประเทศไทยในปัจจุบัน 
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1.2 สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ เม่ือย้ายฐานการผลิตไปการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พระนครศรีอยุธยา 

ตามท่ีการยาสูบแห่งประเทศไทยมีแผนการย้ายฐานการผลิตไปที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดย
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเตรียมโครงการด้านสารสนเทศเพ่ือให้รองรับกับแผนการย้ายฐานการผลิต
ดังกล่าว ซึ่งจะครอบคลุมการออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบด้วย 
ระบบเครือข่ายที่เช่ือมโยงระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย (สํานักงานใหญ่) และโรงงานผลิตยาสูบ 6 เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่รองรับการปฏิบัติงานของโรงงานผลิตยาสูบ 6 ระบบบริหาร
จัดการระบบ Logistics และระบบอ่ืนๆ ด้านสารสนเทศที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีแผนงานดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง
และรองรับกับแผนหลักการย้ายโรงงาน 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทําการศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อให้รองรับการ
ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 โดยสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3-2 ซึ่งเป็นภาพรวมของระบบสารสนเทศของ
การยาสูบแห่งประเทศไทยหลังจากดําเนินการโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการระบบ 
MES และระบบ Logistics เพ่ือการย้ายโรงงานผลิตแห่งใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

 

รูปที่ 3-2 ภาพรวมระบบสารสนเทศของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
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1.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การยาสูบแห่งประเทศไทยมีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
โครงข่ายให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาครองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ มีการ
เช่ือมโยงข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมีการป้องกันความปลอดภัยทั้งระบบเครือข่ายและข้อมูล 

 
รูปที่ 3-3 โครงสร้างเครือขา่ยของการยาสบูแห่งประเทศไทย 
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1.4 ระบบเครือข่ายของการยาสบูแห่งประเทศไทย  

 
รูปที่ 3-4 ภาพการเชื่อมโยงระบบเครือขา่ยการยาสูบแห่งประเทศไทย 
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2. สถานภาพ ปัญหา อุปสรรคการทํางานของการยาสูบแห่งประเทศไทยในปัจุบัน 

2.1 ด้านธรุกิจ (Business) 
2.1.1 กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร ใช้เวลาในการติดต่อประสานงานระหว่าง 

กระบวนการหรือระหว่างสํานัก/ฝ่าย/กอง ค่อนข้างมาก 

2.1.2 ระบบสารสนเทศยังขาดการเช่ือมโยงตามกระบวนการของธุรกิจทําให้การส่งต่อข้อมูล
ไปยังกระบวนการหรือส่วนงานถัดไปขาดช่วง ส่งผลให้ไม่สามารถทราบสถานการณ์
ดําเนินงาน หรือข้อมูลต่างๆ ได้ทันที 

2.1.3 มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ แต่การนํามาปฏิบัติยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
2.1.4 ควรเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Organization) 

โดยเร็วเช่น การดําเนินงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการดําเนินงาน 
ค่อนข้างมาก และยังคงอยู่ในรูปแบบของการใช้เอกสารเป็นจํานวนมาก และระบบการ
บริการงานบุคลากรที่มีอยู่ยังไม่เอ้ืออํานวยการใช้งานได้อย่างเต็มที่ 

2.2 ด้านแอปพลเิคชัน (Applications) 
2.2.1 แอปพลิเคชันที่ใช้ในปัจจุบันไม่ได้ครอบคลุมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ เช่น 

ขั้นตอน การวางแผนการผลิต  
2.2.2 แอปพลิเคชันที่ใช้ในปัจจุบันขาดความเชื่อมโยงและเกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนระหว่าง

แอปพลิเคชันที่เก่ียวข้อง 
2.2.3 ความต้องการของผู้ใช้งานหรือธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ยังคงใช้งานแอป

พลิเคชันเก่า ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ให้สอดคล้องและตรงตามความ
ต้องการ 

2.3 ด้านข้อมูล (Data) 
2.3.1 การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.3.2 ขาดความเช่ือมโยงด้านข้อมูลภายในหน่วยงาน 
2.3.3 มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ําซ้อน 
2.3.4 ข้อมูลที่จัดเก็บบางส่วนไม่เป็นปัจจุบัน 
2.3.5 ขาดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน ส่งผลให้ไม่มีการทบทวน เปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
2.3.6 มีการจัดเก็บข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบกระดาษ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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2.4 ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง 

การยาสูบแห่งประเทศไทยไมไ่ด้ทําการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมกันในครั้งเดียว จึงส่งผล
ดังน้ี 

2.4.1 ระยะเวลาการจ้างบํารุงรักษาเน่ืองจากการเหลื่อมกันของเวลาในการจัดซื้อ และ
ระยะเวลารับประกัน  

2.4.2 การจัดทําและการสํารวจทะเบียนครุภัณฑ์ 
2.4.3 การดูแลรักษา การบริหารจัดการและอัพเกรด Application และลิขสิทธ์ิต่างๆ  

2.5 ด้านห้อง Data Center 
2.5.1 สถานที่ติดต้ังห้อง Data Center .ในปัจจุบัน ไม่เหมาะสม และเน่ืองจากเป็นอาคาร

อํานวยการเป็นอาคารที่ได้รับการอนุรักษ์ จึงไม่สามารถปรับปรุง Data Center ที่มีอยู่
เ ดิมในตัวอาคารได้ และการมี Data Center อยู่ภายในอาคารอาจไม่ตรงต่อ
วัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์  

2.5.2 การย้ายงานส่วนใหญ่ของการยาสูบแห่งประเทศไทยไปท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะทํา
ให้ฟังก์ช่ันงานส่วนมากถูกย้ายไปด้วยมีผลให้ฟังก์ช่ันงานที่คลองเตยมีปริมาณลดลง
และจํานวนคนโดยรวมก็ลดลงด้วย  

2.6 ด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security) 
ระบบยืนยันตัวตนบุคคล (Authentication) ยังมีหลากหลายรูปแบบ เช่น  

2.6.1 การยืนยันโดยผ่าน Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)  
2.6.2 การยืนยันตัวบุคคลผ่าน Active Directory (AD) 
2.6.3 การยืนยันตัวบุคคล Username และ Password ในบางแอปพลิเคชัน 
2.6.4 ไม่มีการยืนยันตัวบุคคล ซึ่งมีอยู่เพียงแอปพลิเคชันเดียวโดยพัฒนาจาก Office Suite 

เพ่ือใช้งานภายในส่วนงาน 
เพ่ือให้ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดทําระบบ

ยืนยันตัวตนแบบ Single-Sign On เพ่ือใช้กับระบบสารสนเทศท้ังหมด 

2.7 ด้านบคุลากร 

ต้องเตรียมพร้อมบุคลากร เพ่ือไปสู่ Digital Transformations 
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3. บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ภายในองค์กรในภาพรวม 
จากการศึกษาสถานภาพระบบสารสนเทศกับปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน แบ่งตามองค์ประกอบหลักที่เก่ียวข้องกับปัจจัยภายใน รวมไปถึงโอกาสและผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอกต่างๆ สามารถสรุปประเด็นสําคัญของการวิเคราะห์ SWOT และนํามาสร้างเป็น SWOT Matrix เพ่ือ
กําหนดกลยุทธ์ได้ดังตารางที่ 3-1 
ตารางที่ 3-1 วิเคราะห์และประเมิน ปัจจัยภายใน วิเคราะห์และประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อได้เปรียบและ
ข้อเสียเปรียบ (S จุดแข็ง, W จุดอ่อน) 
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
ปัจจัยด้านอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร ์ - อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลักมีประสิทธิภาพดี

เพียงพอต่อการสนับสนุนการทํางาน 
-การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทํา
ให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ไม่รองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
-อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีความ
หลากหลายในเรื่อง คุณสมบัติ อายุ
การใช้งาน จึงทําให้เกิดปัญหาในการ
บริหารจัดการ 

ปัจจัยด้านซอฟต์แวร ์ - มีซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับการทํางานหลักของ
องค์กร 

- ซอฟต์แวร์มีรูปแบบความ
หลากหลายและขาดการเชื่อมโยง
ข้อมูลยากต่อบริหารจัดการ 

ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ  - มีนโยบายในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการ
พัฒนาท่ีเป็นมาตรฐาน 

- มีความหลากหลายด้านเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาระบบงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูล 
-ขาดการบังคับใช้นโยบายอย่าง
จริงจัง 

ปัจจัยด้านเครือข่ายและเครื่อง
แม่ข่าย  

-จํานวนจุดท่ีให้บริการเครือข่ายเพียงพอต่อการ
ใช้งานท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
-มีเคร่ืองแม่ข่ายรองรับระบบงานได้อย่าง
เพียงพอ 

- ไม่มีอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟสํารอง
เพ่ือใช้ในห้อง Data Center 

ปัจจัยด้านข้อมูล  - ผู้บริหารเห็นถึงความสําคัญของการวิเคราะห์
และการใช้งานข้อมูล 

- ขาดการจัดทํามาตรฐานข้อมูลเพ่ือ
กํากับการใช้งานข้อมูลร่วมกันท้ัง
องค์กร 
-ยังมีข้อมูลสนับสนุนผู้บริหารไม่
เพียงพอ และไม่ทันการณ์ 

ปัจจัยด้านบุคลากร 
- ผู้ใช้งาน - บุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการใช้

งานด้าน ICT และการนํามาใช้ในองค์กร 
-ขาดผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์
กระบวนการทางธุรกิจของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 
- มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศให้กับผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

-ขาดการวางแผนเพื่อทดแทน
บุคลากรในการใช้งานระบบ 

- ผู้ดูแล บํารุงรักษา งานด้าน
ICT 

- - การจัดโครงสร้างบุคลากรของ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่สอดคล้อง
กับการปฎิบัติงาน 

- ผู้บริหาร - ผู้บริหารให้ความสําคัญและผลักดันการนํา
ICT มาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
- ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณ 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  - การยาสูบแห่งประเทศไทยมีการจัดทําแผน
ดิจิทัล ทําให้สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนา 
ICT ได้ชัดเจน 
- มีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรับผิดชอบงาน
ทางด้าน ICT โดยตรง 

- ไม่มี CIO ท่ีบริหารงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาดการ
บังคับใช้อย่างจริงจัง 

4. บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน ICT ขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยภายนอก 
การออกแบบและดําเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารน้ัน นอกจากจะต้อง

คํานึงถึงสถานภาพและศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อันเป็นปัจจัยภายในองค์กรแล้ว ยัง
จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยด้วย 
เพ่ือให้การออกแบบระบบ หรือการกําหนดนโยบายต่างๆ มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่าต่อ
การลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวางแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทยน้ี ได้มีการวิเคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วย เช่น รัฐบาลและหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง นโยบายและข้อกําหนดต่างๆ ในแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ข้อกําหนดและกฎหมายต่างๆ รวมท้ังแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้แผนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเป็นไปได้และสามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลจากการประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยภายนอก 
แบ่งตามองค์ประกอบต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3-2 
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ตารางที่ 3-2 ผลการประเมินโอกาสและภัยคุกคาม แบ่งตามองค์ประกอบหลักต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
ภายนอก (O โอกาส , T ภัยคุกคาม) 
องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ภัยคุกคาม 
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง - การขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล

และการบูรณาการข้อมูลภาครัฐจาก
นโยบายของรัฐบาล 
- สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมี
บทบาทในการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของภาครัฐ ท้ังในส่วนของการ
ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
มาตรฐานและแนวปฏิบัติ รวมท้ังให้
คําปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน 
e-Government 
- รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความสําคัญ
ด้าน ICT มีนโยบายท่ีสนับสนุนงานด้าน 
ICT มากข้ึน 
- มีการจัดทําคู่มือท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดทํามาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

- ความต้องการบุคลากรด้าน ICT ของ
ภาคเอกชน ท่ีให้ค่าตอบแทนได้สูงกว่า
ภาครัฐ 

ปัจจัยและข้อกําหนดใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย สร้างความ
ตระหนักและเตรียมความพร้อมด้าน ICT 
โดยการยาสูบแห่งประเทศไทยสามารถ
จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของการยสท. 
เพ่ือให้การดําเนินการด้าน ICT เป็นระบบ
และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ท้ังในระดับ
กระทรวงและประเทศได้ดีย่ิงข้ึน 

- 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ภัยคุกคาม 
มาตรฐาน ข้อกําหนด
กฎระเบียบ และกฎหมาย 

ระเบียบและกฎหมายด้าน ICT ช่วยให้
การบริหารจัดการด้าน ICT ของยสท. 
ดําเนินการได้สะดวกข้ึนโดยเงื่อนไข
บางส่วนสามารถอ้างอิงกับข้อกําหนด 
กฎระเบียบตามท่ีกฎหมายท่ีกําหนด 

 

- กฎหมายด้าน ICT ยังไม่ครอบคลุม
และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 
- ระเบียบราชการบางข้อในปัจจุบนัท่ียัง
เป็นอุปสรรคต่อการปรับกระบวนการ
ทํางาน และการปรับไปสู่องค์กรดิจิทัล
แบบเต็มรูปแบบ 
- ระเบียบราชการไม่เอ้ือต่อการจัดหา
อุปกรณ์ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ความก้าวหน้าทางด้าน ICT - มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ๆ 
ท่ีสามารถนํามาใช้สนับสนุนการทํางาน
และงานบริการของยสท. ได้ 
- เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูง 
ราคาถูกลง สามารถบูรณาการเข้าด้วยกัน
ได้ง่ายข้ึน  
- การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
อยู่อย่างหลากหลาย สามารถใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรยสท.ได้ 

- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ท่ี
รวดเร็ว ทําให้ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบ 
ICT อย่างต่อเนื่อง 
- ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศมีเพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 3-3 สรุปการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์จาก SWOT Matrix 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
 
 
 
 
  
 

               จุดแข็ง/จุดอ่อน 
 
 
 
 

    
 
 
   โอกาส/ภัยคุกคาม 

S1: ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การเชื่อมโยงข้อมูล รวมทั้งสนับสนุน
การนํา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย 

S2: บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงความสําคัญของระบบ
ฐานข้อมูลกลาง และการเชื่อมโยงข้อมูล 

S3: การยาสูบแห่งประเทศไทยมีระบบสารสนเทศหลายระบบ
สําหรับรองรับภารกิจ 

S4: บุคลากรด้าน ICT มีความตั้งใจในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับพัฒนาองค์กร 

S5: มีระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

S6: มีงบประมาณสนับสนุนการลงทุนด้าน ICT 
 

W1: ไม่มีระบบฐานข้อมูลกลาง ไม่มีการกําหนดมาตรฐานข้อมูล 
การบูรณาการและการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

W2:   เครื่องคอมพิวเตอร์มีความหลากหลายในเรื่องคุณสมบัติ อายุ
การใช้งาน จึงต้องใช้เวลาในการจัดกลุ่มให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

W3: มีความหลากหลายด้านเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานและ
การเชื่อมโยงข้อมูล 

W4: โปรแกรมประยุกต์มีความหลากหลายและไม่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลและการใช้งานเข้าด้วยกัน 

W5: บุคลากรด้าน ICT บางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถเชิงลึก  
W6: บุคลากรทั่วไป ขาดความรู้พื้นฐานทางด้าน ICT และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง 
W7: การจัดโครงสร้างบุคลากรของเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่

สอดคล้องกับการปฎิบัติงาน 
W8: มีนโยบายด้าน ICT แต่ขาดแนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ที่

ชัดเจนบุคลากรไม่มีความเข้าใจในนโยบายด้าน ICT ของ
หน่วยงาน 

W9: ไม่มีคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทําหน้าที่
กํากับ ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาระบบ 
ICT ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
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โอกาส (Opportunities) กลยุทธ์เชิงรุก (S,O) 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (W,O) 

O1: การขับเคลื่อนเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐจากนโยบายของรัฐบาล 

O2: สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนนุพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของภาครัฐ ทั้งในส่วนของการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติ การจัดทํามาตรฐานเพื่อ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งให้
คําปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน e-Government 

O3: รัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความสําคัญด้าน ICT รวมทั้งมี
นโยบายสนับสนุนงานด้าน ICT มากขึ้น 

O4: การมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย เป็นกรอบในการดําเนินการด้าน ICT อย่างเป็น
ระบบและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทั้งในระดับกระทรวงและ
ประเทศ 

O5: มีนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน ICT ใหม่ๆ ที่สามารถนาํมาใช้
สนับสนนุการทํางาน การบริหารงาน และงานบริการ
ของยสท.ได้ 

O6: เทคโนโลยีใหม่ๆ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูกลง สามารถ
บูรณาการเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้น 

O7: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอสิกส์ทีม่ีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่ง
สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้ 

 
 

(1) การนําเทคโนโลยีด้าน Data Analytics มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและการทํางานของยสท. (S1,2,5,6-O5) 

(2) วางแผนพัฒนาระบบ ICT โดยเน้นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ (S2,3,5,6-O3,4,5,6) 

(3) การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการให้บริการของยสท.(S2,4,5,6-O5,6) 

 

(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และพัฒนามาตรฐานข้อมูลตาม
มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (W1,3-
O1,2) 

(2) การพัฒนาบุคลากรด้วยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และ ICT เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้สําหรับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 
(W4,5,6-O7) 

(3) พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน ICT เชิงลึกเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ดูแลระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายได้ รวมทั้งศึกษาแนวทางการจัดโครงสร้างบุคลากร
ของเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการปฎิบั ติงาน 
(W5,6,7-O3) 

(4) ตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทํา
หน้าที่กํากับ ดูแล กําหนดนโยบายและทิศทางในการพัฒนาระบบ 
ICT ของยสท. (W7,8,9-O3) 
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ภัยคุกคาม (Threats) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (S,T) กลยุทธ์เชิงรับ (W,T) 
T1: แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ที่รวดเร็ว ทําให้ต้อง

พัฒนาปรับปรุงระบบ ICT อย่างต่อเนื่องและทําให้การ
พัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

T2: ภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมี
เพิ่มขึ้น 

T3: ระเบียบราชการบางข้อในปัจจุบนัที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการ
ปรับกระบวนการทํางาน และการปรับไปสู่องค์กรดิจิทัล
แบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งไม่เอื้อต่อการจัดหาอุปกรณ์ให้
สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

T4: กฎหมายด้าน ICT ยังไม่ครอบคลุมและไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

T5: ความต้องการบุคลากรด้าน ICT ของภาคเอกชน ที่ให้
ค่าตอบแทนได้สูงกว่าภาครัฐ 

(1) การพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (S5,6-T2) 

(2) การบริหารจัดการ Data center ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบ
สํารองข้อมูล เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(S5,6-T2) 

(3) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น 
การกําหนดนโยบายด้าน ICT ที่ชัดเจน, การจัดการความเสี่ยง
ด้าน ICT, การติดตามและการตรวจสอบด้าน ICT (S1,5-T2) 
 

(1) จัดสรรตําแหน่ง กําหนดความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career 
path) และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรด้าน ICT 
(W5,7-T5) 

(2) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคง
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (W5,6-T2,4) 

(3) ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนด้าน ICT ให้รอบคอบและพัฒนา
ปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (W2,3,4-T1,3) 
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บทท่ี 4 
เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ 

ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทยบทน้ี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแนวทางในพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นแนวทางให้
การยาสูบแห่งประเทศไทยสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ในช่วงปี 
พ.ศ.2561-2563 

1. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 วิสัยทัศน ์(Vision) 

“มุ่งมั่นพัฒนา IT ที่ทันสมัยสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กรเพ่ือขับเคลื่อนให้ก้าวสู่ Digital 
Organization” 

1.2 พันธกิจ (Mission) 

(1) ให้บริการด้าน ICT ด้วย Digital Technology อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานพร้อม
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 

(2) บูรณาการระบบ ICT ทุกด้านให้เป็นหน่ึงเดียวทั่วองค์กร เพ่ือประโยชน์ในการขยายขอบเขต
ความสามารถในการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ทํางาน ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) และการบริหารงานองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ดิจิทัล 4.0 

(4) สนับสนุนการปฏิบัติงานหลักและระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรให้ทันสมัยรองรับ
กระบวนการทํางานและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ 
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2. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รูปที่ 4-1 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือให้การพัฒนาการยาสูบแห่งประเทศไทยบรรลุวิสัยที่กําหนดไว้ จึงต้องกําหนดทิศทางการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของการยาสูบแห่งประเทศไทย ได้ดังรูปที่ 4-1 ซึ่งสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ดังน้ี 

ปีงบประมาณ 2562 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุน การทํา Data Cleansing และระบบสารสนเทศบน Smart Devices 

มุ่งเน้นเพ่ิมประสิทธิภาพโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้
การยาสูบแห่งประเทศไทย สามารถดําเนินการตามภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2562 จึง
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และโรงงานผลิตยาสูบ 6 ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Technology) มีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน รวมถึงการ
บํารุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนงานปัจจุบันเพ่ือให้ทํางานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาระบบ
สารสนเทศบน Smart Devices และกระบวนการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Cleansing) 

ปีงบประมาณ 2563 เสริมสร้างระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้การยาสูบแห่งประเทศไทย มีระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ

ทํางาน และมีข้อมูลสําหรับการบริหารงานที่รวดเร็ว สนับสนุนข้อมูลทันต่อการตัดสินใจ และมีความน่าเช่ือถือ
สูง ในปีน้ีจึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับทุกกระบวนการทํางาน และเพ่ือการบริหารการ
จัดการ  
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เพ่ือให้สามารถดําเนินงานได้ตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กําหนดไว้ข้างต้น 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีทักษะด้าน ICT เพ่ือรองรับการเข้าสู่
องค์กรดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่องค์กรดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคง ปลอดภัย 

4. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้าน ICT ของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ฉบบัปรับปรุง) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีทักษะด้าน ICT เพ่ือรองรับการเข้าสู่องค์กร

ดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือสร้างความตระหนักความรู้ และความเข้าใจ มีทักษะการบริหารจัดการและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่องค์กรดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการ

วางแผนและบริหารจัดการ ซึ่งสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับ 

และใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับวางแผนและการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

และทันต่อสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นโรงงานอัจฉริยะ รองรับการ

เข้าสู่อุตสาหกรรมในยุค 4.0 (Industry 4.0) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเพ่ือการบูรณาการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในการเช่ือมโยงข้อมูลสําหรับรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น

องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดให้หน่วยงานรัฐมีการทํางานที่

เช่ือมโยงและบูรณาการข้ามหน่วยงาน โดยมีการแลกเปลี่ยนช้อมูลระหว่างภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคง ปลอดภัย โดย

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ และการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย และเช่ือถือได้ 
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5. ยุทธศาสตร์แผนขับเคลือ่นกระทรวงการคลังสู่การเป็นกระทรวงการคลังดจิิทัล (Digital 
MOF) พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลังด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับกระบวนการทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ.2559-2563 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559-2563 ของประเทศไทยมีจํานวน 
6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

7. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT ของอาเซียน 2563 

ยุทธศาสตร์ของแผน ICT ของอาเซียน มียุทธศาสตร์ จํานวน 8 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่1  การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic Development and 

Transformation) อาเซียนจะเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่

การทําธุรกิจ เพ่ือที่จะดึงดูดการค้า การลงทุน และการสร้างธุรกิจในสาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากน้ี ICT ยังจะเป็นเครื่องมือสําหรับการปรับเปล่ียน

ธุรกิจสาขาอ่ืนๆในภาคเศรษฐกิจอีกด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การรวมตัวและการสร้างพลังของประชาชนด้วยไอซีที(People Integration and 

Empowerment through ICT) อาเซียนจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่าน

การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในราคาที่

เหมาะสมประชาชนสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายตามความสามารถ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างนวัตกรรม (Innovation) อาเซียนจะส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความแปลก

ใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานไอซีที (ICT Infrastructure Development) อาเซียนจะ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการ

ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทั่วทุกชุมชนใน

อาเซยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) อาเซียนจะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ให้มีทักษะและความสามารถด้าน ICT เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตของ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ในภาคเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ไอซีทีในตลาดเดียว (ICT in the ASEAN Single Market) มีเป้าหมายเพ่ือการผลักดัน

การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของอาเซียน อาเซียนจะกําหนดทิศทางการพัฒนา

ตามแผนแม่บทฯ ให้สอดรับ กับเป้าหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทําให้

เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ บรรลุ เป้าหมายการประหยัดจากขนาดและ

ขอบเขต (Economies of Scale and Scope) และสามารถผนึก กําลังเพ่ือสร้าง

รูปแบบธุรกิจที่ย่ังยืนภายในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  สื่อและเนื้อหารูปแบบใหม่ (New Media and Content)การเพ่ิมขึ้นของเน้ือหาออนไลน์

สําหรับพลเมืองในอาเซียน จะทําให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั้งในทางกว้างและทางลึก

มากย่ิงขึ้น เพ่ือสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการร่วมกันคิดร่วมกันทํา ด้วยการเปิด

โอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมและการเติบโต ผลงานการสร้างสรรค์ของอาเซียนจะ

ปรากฎให้เห็นจากเนื้อหาดิจิทัลและบริการที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

เวทีโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย (Information 

Security and Assurance) จากแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและสังคม ที่เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายการบุกรุก การ

โจรกรรมข้อมูล กลโกงออนไลน์ฯลฯ อาเซียนจึงมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศของการใช้

ดิจิทัลที่เป็นที่ยอมรับ เพ่ือให้การทําธุรกรรม และการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีความมั่นคง

ปลอดภัย และเช่ือถือได้
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ตารางที่ 4-1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ICT 
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563 

วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์
ของ 

การยาสูบแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2560-2564 

 

ยุทธศาสตร์แผนขับเคลื่อน 
กระทรวงการคลังสู่การเปน็
กระทรวงการคลังดิจิทัล 

พ.ศ 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล 
พ.ศ. 2559-2563 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาICT 
ของอาเซียน 2563 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มี
ทักษะด้าน ICT เพื่อรองรับการเข้าสู่องค์กรดิจิทัล 

√ _ √ √ _ _ _ _ √ _ _ _ √ √ _ _ _ _ _ √ _ _ _ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ
การเข้าสู่องค์กรดิจิทัล  

√ √ √ √ _ √ _ √ _ _ √ _ _ _ √ _ _ √ _ _ √ _ _ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาฐานข้อมูลและมาตรฐานข้อมูลเพื่อ
การบูรณาการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

√ _ √ √ √ √ √ _ _ √ _ _ √ _ _ √ _ √ _ _ √ √ _ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและความมั่นคง ปลอดภัย 

√ _ √ √ √ _ √ √ _ √ _ _ √ _ √ √ _ _ √ _ _ _ √ 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ฉบับปรับปรุง) 
 

 

สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสบูแห่งประเทศไทย           หน้าที่ 40   

 

บทท่ี 5 
การเตรียมพร้อมสูยุ่คดิจิทัล (Digital Transformation)   

ประเทศไทยประกาศนโยบายและเป้าหมาย “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่น้ี
ต้องใช้การเปลี่ยนแปลงแบบองค์รวม โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานภายในองค์กร
เดิมสู่การดําเนินงานแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานทางธุรกิจอย่างจริงจัง 

ดังน้ันการยาสูบแห่งประเทศไทยจึงต้องเร่งดําเนินการปฏิรูปทั้งรูปแบบและกระบวนการ
ดําเนินงานทางธุรกิจ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์
ทางธุรกิจให้กับองค์กรในการเพ่ิมผลผลิต สร้างนวัตกรรม บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ สร้างความ
คล่องแคล่วในการบริหารงาน และสร้างคุณภาพของงาน เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลน้ันมีความ
จําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือให้องค์กรน้ันสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ยังคงสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา
เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบันน้ี การเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายที่เราเห็นล้วนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือการอยู่รอด ซึ่งส่วนใหญ่องค์กรก็จะเน้นว่าจะเปลี่ยนแปลงองค์กร
อย่างไรเพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการให้บริการขององค์กรที่รวดเร็ว เช่น  

 การสร้างตลาดของผลิตภัณฑ์ และการเพ่ิมผลผลิตและผลิตผลของการผลิตที่แข่งขันได้  

 การปรับเปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจากเดิมให้เร็วขึ้น ทัน
การ และใช้ต้นทุนน้อยลงเทียบกับผลผลิตที่มากขึ้น 

 การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ รวมถึงการปรับกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ
ใหม่ให้สั้นกระชับและติดตามผลตรวจสอบได้ 

แต่การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้ง บุคลากรและองค์กรดังน้ี 

1. การเตรียมพร้อมบุคลากรสู่ยุคดิจิทัล  
ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลให้ประสบ

ความสําเร็จและสร้างคุณค่าให้องค์กร ดังน้ันองค์กรที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงความสามารถทางเทคโนโลยีของ
องค์กร จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลกรสู่การเปล่ียนแปลงองค์กรแบบดิจิทัลด้วย องค์กรจะต้องวางแผน
ในการวางตําแหน่งของบุคลากรเพ่ือให้ช่วยดําเนินการและสนับสนุนกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลให้
ประสบความสําเร็จมากเท่ากับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจขององค์กรให้เป็นดิจิทัล
ด้วย 
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1.1 วางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่โดยวางกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ ไม่ใช่การจัดทํากลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงแค่ให้สนับสนุน
กลยุทธ์ขององค์กร พันธกิจและเป้าหมายขององค์กรเท่าน้ัน แต่ต้องออกแบบกลยุทธ์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บูรณาการไปกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป
ในทางเดียวกันในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล  ทั้งน้ีเพ่ือการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่เดิม การรับ
สมัครบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ และการรักษาบุคลากรเดิมที่มีความสามารถให้คงอยู่  

รวมถึงจัดทําแผนงานโครงการให้บุคลากรเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง
องค์กรด้วยดิจิทัล การพัฒนาแนวความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคลากรจะช่วยให้องค์กร
สามารถเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลด้วยความความทุ่มเทของบุคลากร และจะช่วยสร้าง
วัฒนธรรมให้บุคลากรร่วมกันคิดนวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองจนเป็นเรื่องยากท่ีองค์กรอ่ืนๆ จะสามารถแข่งขัน
และตามได้ทัน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจจากบนกระดาษมาเป็นดิจิทัล 
การจัดการการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ (Business Transformation Management : 

BTM) ก็มีบทบาทสําคัญในฐานะปัจจัยที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลประสบความสําเร็จ 
"กระบวนการทางธุรกิจ" เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินงานทางธุรกิจขององค์กร ถ้าจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรก็หมายถึงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรด้วยเช่นกัน 

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจภายในการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ จะมี
ขั้นตอนสําคัญที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลน้ันประสบความสําเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ผู้บริหารระดับสูงต้องเข้าใจ และสามารถมองภาพรวมของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
ทั้งหมดขององค์กรได้ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่จําเป็น เพราะจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการ
ออกแบบกรอบกระบวนการทํางานขององค์กร และกําหนดเกณฑ์การประเมินกระบวนการดําเนินงาน
ขององค์กร โดยองค์กรจะต้องกําหนดกรอบดําเนินการเฉพาะ เพ่ือใช้ดําเนินการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะองค์กรจะต้องวิเคราะห์กระบวนการทาง
ธุรกิจที่องค์กรกําลังดําเนินอยู่ที่เก่ียวข้องกันทั้งหมด เป็นกระบวนการและนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วย
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล นอกจากน้ี องค์กรควรมีการกําหนดโครงสร้างการกํากับดูแล
เพ่ือกําหนดกรอบการดําเนินการตามข้ันตอนใหม่ๆ 

หลังจากที่องค์กรได้ออกแบบและกําหนดกรอบการดําเนินการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
องค์กรก็สามารถเร่ิมดําเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจเดิมสู่กระบวนการทางธุรกิจใหม่ตาม
กระบวนการที่ได้วางแผนไว้ นอกจากการดําเนินการต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้บริหารระดับสูง
ต้องไม่ลืมคํานึงถึงการดําเนินการทางด้านเทคนิคที่เก่ียวข้องด้วย เพราะในการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
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กระบวนการทางธุรกิจแบบเดิมไปสู่กระบวนการทางธุรกิจใหม่น้ัน มักจะมีเรื่องการดําเนินการทาง
เทคนิคเข้ามาเก่ียวข้องเสมอ โดยเฉพาะงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอีกเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูง
ต้องคํานึงถึงการดําเนินงานขององค์กร คือเร่ืองการกําหนดตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการควบคุมที่สําคัญด้วยเช่นกัน  และที่สําคัญผู้บริหารระดับสูงต้องดําเนินการตรวจสอบ
การดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหาแนวคิดสําหรับการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่าง
ต่อเน่ือง ในระหว่างการดําเนินการเปลี่ยนแปลงนั้น 

องค์กรเป็นจํานวนมากเช่ือว่าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจจากบนก
ระดาษมาเป็นดิจิทัลทั้งหมดน้ันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก และมักจะมองข้ามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
บุคลากรจากการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลน้ันจะมีผลต่อบุคลากร
อย่างมีนัยสําคัญ เพราะการที่องค์กรละเลยความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของบุคลากร อาจจะเป็นเหตุ
เริ่มต้นให้เกิดการกีดกันแผนการเปล่ียนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลได้ องค์กรจะต้องปฏิรูปโครงสร้างการ
ทํางานที่ปฏิบัติอยู่เดิมใหม่ โดยร่วมกับบุคลากรในการกําหนดรายละเอียดภาระงานของแต่ละงานให้มี
ความเช่ือมโยงทักษะการทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล 

1.3 การเตรียมรับมือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลให้ประสบความสําเร็จน้ันมีทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัย

ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กรมักจะเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถ
ควบคุมได้ เช่น บุคลากรภายในองค์กรขาดความรู้และความสามารถทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ
องค์กรขาดวัฒนธรรมในการทํางานที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือกระบวนการอยู่ตลอดเวลาและ
ขาดความต้ังใจจริงในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล เป็นต้น 

ส่วนปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์กรน้ันมักจะเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของ
องค์กร เช่น การมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การเกิดนวัตกรรม ความพร้อมทางด้านการศึกษาของประชาชน ความรู้ความสามารถของแรงงานด้าน
ดิจิทัล แผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีความแข็งแกร่ง การขยายการเข้าถึงโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างรวดเร็วให้ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของทุกอุตสาหกรรม 
การมีสภาพแวดล้อมของพลเมืองดิจิทัลที่สนับสนุนการเกิดนวัตกรรมให้สามารถเจริญงอกงามได้ เป็น
ต้น 

ดังน้ัน ถ้าองค์กรมีความต้ังใจจริงในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล องค์กรควรจะเริ่ม
ปฏิรูปจากปัจจัยภายในก่อน โดยการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายและปฏิรูป
องค์กรร่วมกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดปัจจัยหน่ึง และต้องเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการ
แบบดิจิทัล องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงการใช้ข้อมูลอย่างแพร่หลายให้กับบุคลากรทุกระดับโดยการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงข้อมูลให้กับบุคลากรเพ่ือความจําเป็นในการใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและช่วยเพ่ิมขีด
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ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อบุคลากรเริ่มรู้สึกถึงความไว้ใจที่องค์กรมีต่อบุคลากร และรู้สึกใกล้ชิด
กับข้อมูลที่มีความสําคัญขององค์กรก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม การปรับตัว และต่ืนตัวในการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรเพ่ิมขึ้นได้ตลอดเวลา 

1.4 จัดทําแผนพัฒนาความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัลสําหรับบุคลากรทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อรัฐบาลพยายามที่จะเน้นเรื่องของ Thailand 4.0 ซึ่งจําเป็นต้อง

อาศัยทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก การเตรียมการบุคลากรในอนาคตคงต้องรองรับทั้งกลุ่ม
ที่เป็นนักวิชาชีพด้านไอทีและคนทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ที่ต้องมีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูง ต้องวางแผนการ
ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมและเปลี่ยนทักษะของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัล
ในการดําเนินงาน เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามาแทนที่บทบาทการดําเนินงานต่างๆ ที่ก่อนหน้าน้ีเคย
รับผิดชอบโดยแรงงานความรู้ โดยเฉพาะองค์กรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินงานทางธุรกิจไปสู่
ดิจิทัลในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ตามแผนปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ “ประเทศ
ไทย 4.0” 

สําหรับทักษะดิจิทัล 6 ด้านที่จําเป็นพัฒนาให้มีคือ 
1) Tools & Technologies คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ อาจจะเป็นเรื่อง

ยากที่จะตามเทคโนโลยีได้ทั้งหมดเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ต้องให้มี
ทักษะความเข้าใจพ้ืนฐานว่าเครื่องมือต่างๆ เหล่าน้ี ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทํางานได้
อย่างไร อะไรคือความสามารถของเทคโนโลยีและมีข้อจํากัดอย่างไร จะเห็นได้ว่าต้อง
ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย เช่น Internet of Things หรือ Collaboration 
Tools 

2) Find & Use ทักษะน้ีไม่ได้แค่ความสามารถในการค้นข้อมูลจากกูเกิล หรือเสิร์ชเอนจิน
ต่างๆ ได้ แต่รวมถึงความสามารถในการที่วิเคราะห์และตัดสินใจใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
จากข้อมูลที่มีอยู่มากมายในโลกอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงทักษะในการอ้างอิงข้อมูลต่างๆ 
เหล่าน้ีและเข้าใจถึงลิขสิทธิของข้อมูลและการนําไปใช้ 

3) Understand & Present ในยุคที่เทคโนโลยีล้ําหน้าเช่นน้ี ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ดีเป็นสิ่งจําเป็น การใช้เคร่ืองมืออย่างเช่น Presentation Tools เป็นเร่ืองดี แต่ถ้าขาด
ทักษะและความเข้าใจที่ดีแลว้ ก็อาจทําให้เสนอแนวคิดได้ไม่ตรงประเด็น 

4) Communication & Collaborate โลกของดิจิทัลทําให้ทุกคนเช่ือมต่อกัน สื่อสารกัน
ได้ง่ายขึ้น รูปแบบการทํางานได้เปลี่ยนไป จึงจําเป็นต้องให้มีทักษะในการทํางานแบบ
ใหม่ ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ ต่ า งๆ  เ ช่ น  eMail Video Conference Wiki Messaging 
Colloboration Tools การแชร์ข้อมูล เพ่ือที่จะให้สามารถทํางานร่วมกันได้  

5) Create & Innovate เทคโนโลยีดิจิทัลทําให้สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ได้มากมาย ทั้งข้อความ รูปภาพ ซอฟต์แวร์ หรือบริการต่างๆ ผู้ทํางานต้องมี
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ทักษะในการสร้างเน้ือหาดิจิทัลเหล่าน้ี เช่น Digital Images และ Graphics Design 
รวมถึงการเขียนโปรแกรมที่คนทุกคนควรมีทักษะ เพ่ือที่จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้ 

6) Identity & Wellbeing โลกดิจิทัลมีความเส่ียงต่อการใช้งานจากภัยคุกคามต่างๆ ขาด
ไม่ได้ในเรื่องทักษะความเข้าใจในเรื่องการปกป้องข้อมูลตัวเอง การเก็บรหัสตัวตนต่างๆ 
รวมถึงความรับผิดชอบในการดูแลและป้องกันข้อมูลของผู้อ่ืนที่เก่ียวข้องกับเรา รวมถึง
การมีจรรยาบรรณในการใช้งาน 

ในแผนประเทศไทย 4.0ประยุกต์ ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและ
องค์กร เช่น เทคโนโลยีการเกษตร (AgriTech) เทคโนโลยีอาหาร (FoodTech) เทคโนโลยีสุขภาพ 
(HealthTech) เทคโนโลยีการแพทย์ (MediTech) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (RoboTech) เทคโนโลยีด้าน
การเงิน (FinTech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) 
เทคโนโลยีการออกแบบ (DesignTech) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (TravelTech) และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

ซึ่งในองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานทางธุรกิจสู่การเป็นดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบน้ัน องค์กรจะต้องเตรียมแรงงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลที่หลากหลาย
ใหม่ๆ เช่น  

1) Data Scientists and Big Data Analytics 
2) Digital Experience Designers 
3) Software Developers 
4) Data Analysts and Business Intelligence 
5) Outsourcing Management for IT  
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2. การเตรียมพร้อมองค์กรสู่ยุคดิจิทัล 
องค์กรที่ต้องการทํางานแบบดิจิทัล จะต้องพัฒนาหรือจัดหาระบบสนับสนุนความฉลาดของ

องค์กร (Smart Support System) ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรวบรวมทรัพยากรข้อมูลที่มีคุณค่าอยู่
กระจัดกระจายอยู่อย่างกว้างทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรมาสังเคราะห์เชิงลึกตามบริบทของความรู้ที่
ต้องการเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

องค์กรต้องสร้างสภาพแวดล้อมของการทํางานร่วมกันของบุคลากร และการปฏิรูปกระบวนการ
ดําเนินงานทางธุรกิจใหม่แทนกระบวนการทํางานแบบเดิม ซึ่งต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร องค์กรจะต้องสร้างเครื่องมือพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบดิจิทัล เพ่ือให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้อมูลในการบูรณาการการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจให้กับองค์กร เพราะถ้าข้อมูลขององค์กรไม่บูรณาการระหว่างหน่วยงานและระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ที่มี องค์กรก็จะประสบปัญหาที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถสร้างผลประโยชน์และ
คุณค่าให้กับองค์กร  

2.1 ความสามารถในการเข้าใจลูกค้าและการตลาด (Customer centric capability and 
Marketing) 

การยาสูบแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจสู่การยาสูบแห่งประเทศ
ไทย ดังน้ันการเข้าใจลูกค้าคือ เรื่องสําคัญที่สุด ในองค์กรที่ผลิตสินค้าและให้บริการน้ันต้องนําผลิตภัณฑ์
และบริการท่ีดี และต้องตรงตามความต้องการออกไปสู่ลูกค้า การจะผลิตและให้บริการท่ีดีน้ันต้องได้
จากความคิดของลูกค้า (Customer journey) หรือจากประสบการณ์การใช้บริการ ปัญหา หรือความ
ต้องการของลูกค้าจริงๆ องค์กรต้องเข้าถึงเส้นทางการดําเนินชีวิตของลูกค้าในแต่ละวัน เข้าใจถึงปัญหา
ที่ลูกค้าประสบ เข้าใจถึงความต้องการ และแก้ไขกระบวนการ และออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือ
ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของลูกค้าจริงๆ 

2.2 วัฒนธรรมการทํางานแบบใหม่ (New Culture of working) 
การปรับเปล่ียนความคิดและวิธีการทํางานเป็นเรื่องสําคัญ   ในอดีตการทําโครงการ/

นวัตกรรมอย่างหน่ึงอาจต้องใช้เทคโนโลยีมากมาย และระยะเวลาทํางานหลายปีเพ่ือทําให้โครงการ/
นวัตกรรมน้ันสําเร็จ แต่ในทางปฏิบัติจริงหลายโครงการ/นวัตกรรมก็ไม่ได้ประสบสําเร็จอย่างที่วางไว้ 
ดังน้ันต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีการทํางานแบบใหม่ เช่น ‘Design Thinking’ ใช้กระบวนการทํา 
‘Design Thinking Process’ ใหม่โดยต้ังต้นปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการ เช่นใช้ความต้องการของลูกค้า 
(Customer Centric) เป็นหลักในการคิดผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมถึงการจัดต้ังทีมงานใหม่ที่มี
บุคลากรที่พร้อมด้วยศักยภาพในการร่วมมือกันทํางานอย่งจริงจัง สร้างเปลี่ยนแปลงด้วยพัฒนา ผู้นํารุ่น
ใหม่ (Change Agent) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานร่วมกันของบุคลากร โดยใช้วิธีการสร้าง
ทีมงาน และวิธีการสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้บุคลากรช่วยนําพาองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
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2.3 ความรู้ความเข้าใจเรื่องข้อมูลและการนํามาใช้งาน (Data for Management ) 
ข้อมูลคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก เพราะถือเป็นจุดเริ่มของการทํา Digital 

Transformation การมีข้อมูลและเข้าใจถึงข้อมูลที่มี รวมถึงวิธีจัดการข้อมูลที่ดีใช้เทคโนโลยี Big Data 
หรือ Data Science เราจะสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างถูกและได้ประโยชน์สูงสุด เช่น ข้อมูลของลูกค้า
ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้า เข้าถึงปัญหาและความต้องการ และช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆที่
ลูกค้าประสบ และยังช่วยให้เราตัดสินใจในได้อย่างแม่นยํา  

2.4 ความมุ่งม่ันอันแรงกล้า (Aggressive ambition) 
ผู้บริหารทุกระดับต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล เป็นต้นแบบ

ให้บุคลากรเห็นและทําตาม แต่การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการทํางานได้
ภายในข้ามวันข้ามคืน ดังน้ันความมุ่งมั่นที่มีอย่างเต็มที่ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารจะเป็น
แรงขับเคลื่อนอย่างดี  

2.5 วิสัยทัศน์สู่ดิจิทัล (Vision to Digital Transformation) 
วิสัยทัศน์เป็นสิ่งสําคัญ เพราะคือเป็นตัวกําหนดทิศทางที่องค์กรที่จะก้าวไป วิสัยทัศน์จึง

ถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของการเข้าสู่ Digital Transformation องค์กรต้องมีวิสัยทัศน์เพ่ือช้ีทิศทาง
และบอกถึงความต้องการที่องค์กรจะเป็นในอนาคต การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพ่ิม
คุณค่าให้กับลูกค้าอย่างไรบ้าง ในขณะที่เทคโนโลยีและทางเลือกมีมากมาย องค์กรจะสามารถใช้
เทคโนโลยีอะไรและอย่างไรในการเพ่ิมคุณค่าทางธุรกิจได้อย่งสูงสุด ทั้งหมดน้ีคือสิ่งที่องค์กรต้องสร้าง
จากการกําหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือเข้าสู่ Digital Transformation 

3. แผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับ Digital Transformation 
การปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่องค์กรสู่ดิจิทัลน้ันมิใช่เพียงแค่การมุ่งเน้นพัฒนา/เลือกใช้เทคโนโลยี

เพียงเท่าน้ัน แต่สําคัญอย่างย่ิงคือความพร้อมของบุคลกรได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ตระหนักถึงความสําคัญของงานพัฒนาบุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับฝ่ายทรัพยากร
บุคคลกําหนดแผนงานฝึกอบรมและกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความคุ้นเคยและปรับตัว
ให้ให้สามารถรองรับการนําเอาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มใหญ่คือ 

1) สร้างทีมงานผู้เช่ียวชาญ 
2) หลักสูตรอบรม 
3) กิจกรรม IT Node 
4) กิจกรรม TOAT Power Digital 4.0  
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3.1 โครงการสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญสําหรับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการคือการจัดอบรมหลักสูตรและกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรภายในทีมงานสํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดความเช่ียวชาญ ในองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับ
ทันต่อการเปลี่ยนในธุรกิจรูปแบบใหม่ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะถูก
นําเข้ามาใช้งานในอนาคต โดยจัดเตรียมอบรมหลักสูตรในแต่ละด้าน คือ งานพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ (Software Development) งานปรับปรุงดูแลฮาร์แวร์และระบบเครือข่าย (Hardware 
and Network) งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT Support) และงานด้านเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (eDocument)  

ตารางที่ 5-1 หลักสูตรอบรมเพ่ือสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญสําหรับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรอบรมเพ่ือสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญสําหรับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร ผลสัมฤทธิ ์ ช่วงเวลา/ระยะเวลา 
การใช้เครื่องมือใน
การนําเสนอข้อมูล
บนระบบ Oracle 

ผลผลิต:  
- บุคลากรที่มีหน้าที่ในการสร้าง/ผลิตรายงานสําหรับหน่วยงานและ

ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจและเช่ียวชาญในการสร้าง 
Extensible Markup Language (XML) , Oracle Application 
Express (APEX) และ Financial Statement Generator (FSG) 
และการเช่ือมข้อมูลของระบบฐานข้อมูล  

ผลลัพธ์: 
- ระยะเวลาในการสร้างรายงานสั้นลง 
- การเช่ือมโยงข้อมูลในรายงานครบถ้วนและถูกต้องพร้อมใช้งาน 

ช่วงเวลา: 
ปีงบประมาณ  2561-
2563 
 
ระยะเวลา: 
ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร
 
 

Workflow K2 ผลผลิต:  
- บุคลากรมีความสามารถใช้เครื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย 

Workflow K2 ได้อย่างเช่ียวชาญ 
ผลลัพธ์: 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศใช้เวลาสั้นลง 
- ลดการใช้ภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย 
- สามารถสร้างกระบวนการทํางานได้ชัดเจนมากขึ้น 
- สามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลและ Service ที่หลากหลาย 

ช่วงเวลา: 
ปีงบประมาณ 2561 
ระยะเวลา: 5 วัน 
 
อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

Mobile 
Application 

ผลผลิต:  
- จํานวนบุคลากรมีความเข้าใจและสามารถพัฒนา Mobile 

Application ได้ 

ช่วงเวลา: 
ปี งบประมาณ  2561-
2563 
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หลักสูตรอบรมเพ่ือสร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญสําหรับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตร ผลสัมฤทธิ ์ ช่วงเวลา/ระยะเวลา 
ผลลัพธ์: 

- การพัฒนา Mobile Application เพ่ือรองรับและสนับสนุน
กิจการของการยาสูบแห่งประเทศไทยทําได้เร็วขึ้น 

 
ระยะเวลา: ขึ้นอยู่กับแต่
ละหลักสูตร 
 

ตารางที่ 5-2 กิจกรรมสร้างผู้เชี่ยวชาญสําหรับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมสร้างผู้เชี่ยวชาญสําหรับสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ  สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรม รายละเอียดและผลสัมฤทธิ์ ช่วงเวลา/ระยะเวลา

On the job 
training 

เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการ
กําหนดให้บุคลากรทํางานร่วมกันและฝึกสอน/ถ่ายทอดความรู้ ความ
เช่ียวชาญไปด้วยในระหว่างปฏิบัติงาน โดยกําหนดกลุ่มบุคลากรที่ยังไม่
รอบรู้หรือต้องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอ่ืนให้ไปเข้าร่วมโครงการพัฒนา
กับบุคลากรที่เช่ียวชาญ 
ผลผลิต: มีบุคลากรเช่ียวชาญงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น 
ผลลัพธ์: มีระบบงานสารสนที่รองรับ/สนับสนุนกิจการของยสท.มากขึ้น 

ช่วงเวลา:
ปีงบประมาณ 2561-
2563 
ระยะเวลา: 
ขึ้ น อ ยู่ กั บ แ ต่ ล ะ
หลักสูตร 
 
 

3.2 หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับ Digital Transformation 
เป็นการจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานของยสท. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความรู้

พ้ืนฐานการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และ Application บน Smart Devices ให้ทันยุค 4.0 
ตารางที่ 5-3 หลักสูตรอบรมให้พนักงานยสท.เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
หลักสูตรอบรมให้พนักงานยสท.เพื่อเตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) 
ผู้รับผิดชอบ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
รุ่นที่ รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร ช่วงเวลา/ระยะเวลา 

1 จํานวน 10 วิชาได้แก่ 
Word, Excel, Powerpoint, Draw.IO, Google Apps, Line@ Line Brand และ 
QR Code, Smart Devies for Andriod, Smart Devies for IOS,ฮาร์ดแวร์และ
เน็ตเวิร์ค และ Photoshop 

ช่วงเวลา:  
ปีงบประมาณ 2561-
2563 
ระยะเวลา: 
ขึ้ น อ ยู่ กั บ แ ต่ ล ะ
หลักสูตร 
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3.3 เครือข่ายบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Nodes) 
เป็นกิจกรรมที่จะพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในฝ่ายต่างๆ เพ่ือเป็น

ตัวแทนเพื่อประสานงานกับสํานักเทคโนฯ ให้ความรู้และเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วไป รวมท้ังความรู้
ในระบบงานสารสนเทศของยสท. ที่หน่วยงานนั้นมีส่วนร่วมใช้งานในบทบาทของผู้ใช้งานตาม
กระบวนการทางธุรกิจ โดยตัวแทนจะทําหน้าที่เป็นคนประสานงานกับสํานักเทคโนโลยีฯ นําความรู้
เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วไป และการใช้งาน/การแก้ปัญหาเบ้ืองต้นของระบบงานสารสนเทศภายในมา
ถ่ายทอดให้บุคลากรในฝ่ายต่อไป โดยเป็นกิจกรรมเพ่ือสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระจายทั่วยสท.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

3.3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 สร้างเครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลทั่วไป และการใช้/ปัญหาเบ้ืองต้นของระบบงานสารสนเทศภายในให้
บุคลากรในฝ่ายต่างๆ 

 ลดเวลาการประสานงาน และระยะเวลาการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันต่อความต้องการผู้ใช้งาน 

 พัฒนาและสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีจํานวนมากข้ึน รองรับ 
Digital Transformation 

3.3.2 กิจกรรมน้ีประกอบไปด้วย 

 การคัดเลือกตัวแทนหน่วยงานเป็นผู้มีความรู้และสนใจในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละหน่วยและสมัครใจเป็นตัวแทนหน่วยงาน เข้าร่วม
เครือข่าย IT Nodes 

 การอบรมหลักความรู้ ทักษะต่างๆ การประยุกต์ใช้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานสารสนเทศของยสท.ที่หน่วยงานน้ันใช้งาน
อยู่ 

 การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรค และการทําความ
เข้าใจในการใช้งานจริงของระบบงานสารสนเทศต่างๆ เพ่ือนํามาหาแนวทาง
ป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดบันทึกเป็นองค์ความรู้ (KM) รวมมี
แนวการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ระบบงานสารสนเทศให้ง่ายสะดวกข้ึน
เหมาะกับการใช้งานรองการปฏิบัติจริง การสัมมนานี้ควรทําทุกๆ 6 เดือน หรือ
เร็วกว่าน้ันหากมีเหตุหรือกิจกรรมที่ต้องผลักดันเพ่ือพัฒนาเร่งด่วน หรือความ
ต้องการแก้ไขปัญหาให้ลดลงอย่างรวดเร็ว 

3.3.3 ระยะเวลาของโครงการ 
โครงการน้ีมีกิจกรรมที่ต้องต่อเน่ืองทั้งปี และทําทุกปี  
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ตารางที่ 5-4 กิจกรรมเครือข่ายบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Nodes) 
กิจกรรม ช่วงเวลา/ระยะเวลา 

1) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนตัวแทนหน่วยงาน
เข้าร่วมเครือข่าย 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของยสท.
เป็นระยะเวลา 1 เดือน  

2) การคัดเลือกตัวแทนหน่วยงาน จัดกิจกรรมคร้ังแรกและคัดเลือกทดแทนเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนตัวแทน 

3) การอบรมหลักความรู้ ทักษะต่างๆด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีละ 2-3 ครั้ง

4) การสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ปัญหา/อุปสรรค 

ปีละ 2-3 ครั้ง ตามความเหมาะสม 

3.3.4 ผู้รับผิดชอบ 

 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดําเนินกิจกรรม 

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสนับสนุนกิจกรรม และกําหนด KPI ให้แก่ตัวแทน
หน่วยงานเพ่ือให้สอดคล้องภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 

3.4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัล (TOAT Power) 
เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนความคิดและวิธีการทํางานด้วยดิจิทัลอย่างรวดเร็ว สํานักเทคโนโลยีฯ 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการฝึกอบรมเพียงอย่างด้วยอาจไม่เพียงพอ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด
ความคิดประยุกต์ใช้งานดิจิทัล โดยจัดให้มีโครงการ“การสร้างผลงานนวัตกรรมการทํางานใหม่ด้วย
ดิจิทัล” เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการทํางานใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ได้มาซึ่งการ
ผลิตผลงานที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทํางานของบุคลากรและหน่วยงาน อีก
ทั้งสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการทํางานอย่างก้าวก
ระโดด ก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และเป็น นวัตกรรมที่ดีให้กับ
หน่วยงาน และ/หรือกระบวนการอื่นๆที่เก่ียวข้องภายในและภายนอกยสท. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ประสบผลสําเร็จในการนําการทํางานทั้งยสท. 

3.4.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรยสท.ทุกระดับ ในด้านการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจหลักของการยสท.ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการทํางานและ
ปรับปรุงผลิตภาพและคุณภาพภายในยสท.ที่เป็นรูปธรรม 

 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ฉบับปรับปรุง) 
 

 

สํานกัเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสบูแห่งประเทศไทย           หน้าที่ 51   

 

3.4.2 ลักษณะของผลงานนวัตกรรมการทํางานใหม่ด้วยดิจิทัล 
ผลงานนวัตกรรมการทํางานใหม่ด้วยดิจิทัลหมายถึงการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวน

งานการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรืองานที่เก่ียวของกับกิจกรรมที่สนับสนับภาระกิจของยสท.ที่แสดง
ให้เห็นได้ว่ามีการพัฒนาคุณภาพ สร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่ที่สามารถลดเวลาและขั้นตอนการ
ดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.4.3 รูปแบบ/กิจกรรม 

หน่วยงานเสนอโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกิด
จากกลุ่มบุคลากร(มากกว่า 2 คน) ในหน่วยงานเดียวกัน หรือข้ามหน่วยงานท่ีร่วมกันคิดค้น
ปรับปรุงวิธีการทํางานหรือปรับเปลี่ยน/ลดขั้นในงานที่ทําอยู่และที่เก่ียวข้อง โดยมีการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ขั้นตอนการดําเนินโครงการมีดังน้ี 

ตารางที่ 5-5 แผนการดําเนินโครงการผลงานนวัตกรรมการทํางานใหม่ด้วยดิจิทัลโดยสังเขป 
แผนการดําเนินงาน 

ช่วงเวลา/ระยะเวลา กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2561-
2563 

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  
- กระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมการในการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล มา
ประยุกต์ใช้งานได้จริง มีผลต่อภาระกิจของยสท. 

 ผู้เข้าร่วมโครงการนําเสนอแนวคิดหัวข้อโครงการและแผนในการจัดทํา
 ดําเนินการจัดทํา และสรุปผลการทํางาน
 หน่วยงานท่ีทําโครงการสําเร็จ เป็นต้นแบบให้ความรู้และการใช้

เครื่องมือให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป 

3.4.4 ผู้รับผิดชอบ 

 คณะทํางาน TOAT Power
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บทท่ี 6 
การบริหารจัดการและติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการยาสูบแห่งประเทศไทยน้ัน มีสํานัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ ประสานงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุน สํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดโครงสร้างของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

หัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองแผนงาน
สารสนเทศ

อัตรากําลัง 10 คน

กองเทคนิคและ
เครือข่าย

อัตรากําลัง 11 คน

กองพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

อัตรากําลัง 12 คน

กองวิเคราะห์
สารสนเทศ

อัตรากําลัง 11 คน

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุน

อัตรากําลัง 12 คน

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รูปที่ 6-1 โครงสร้างสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) 
หัวหน้าสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ระดับ 8

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองแผนงานสารสนเทศ กองเทคนิคและเครือข่ายกองพัฒนาระบบสารสนเทศ กองวิเคราะห์สารสนเทศ กองพัฒนาระบบสนับสนุน

ระดับ 7

ระดับ 6 ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 4 ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6 ระดับ 6

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 4 ระดับ 4

ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 4 ระดับ 4

ระดับ 3 ระดับ 3

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6 ระดับ 6

ระดับ 3 ระดับ 3

ระดับ 8

ระดับ 7

ระดับ 6

ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 5 ระดับ 5

ระดับ 4

ระดับ 3

ระดับ 4

12 อัตรา12 อัตรา 11 อัตรา 11 อัตรา10 อัตรา

ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับ 5

ระดับ 3 ระดับ 3ระดับ 3 ระดับ 3ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3

ระดับ 2

 
รูปที่ 6-2 โครงสร้างสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
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1.1 หัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) กําหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบาย

การดําเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
2) วางแผน ควบคุมดูแลและพัฒนางานในสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 
3) ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้

งานปัจจุบัน 
4) รับผิดชอบงานด้านบริหารสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) กองพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(2) กองพัฒนาระบบสนับสนุน 
(3) กองวิเคราะห์สารสนเทศ 
(4) กองเทคนิคและเครือข่าย 
(5) กองแผนงานสารสนเทศ 

5) กําหนดแนวทางในการจัดสรรการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการใช้งาน 
ทางด้านเครือข่ายให้เหมาะสมตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน 

6) สนับสนุนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้พร้อมใช้งานทันความต้องการและทิศ
ทางการดําเนินงานขององค์กร 

1.2 ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (1) มีหน้าที่ดังนี้ 
1) วางแผน ควบคุมดูแลและพัฒนางานในสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ

นโยบายของหัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้

งานปัจจุบัน 
3) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 

(1) กองแผนงานสารสนเทศ 
(2) กองพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(3) กองวิเคราะห์สารสนเทศ 

4) ควบคุมและติดตามการแก้ไขปัญหาในด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ 
1.3 ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) มีหน้าที่ดังนี้ 

1) วางแผน ควบคุมดูแลและพัฒนางานในสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
นโยบายของหัวหน้าสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ใช้
งานปัจจุบัน 

3) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 
(1) กองเทคนิคและเครือข่าย 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย   หน้าที่ 54
 

(2) กองพัฒนาระบบสนับสนุน 
4) ควบคุมการจัดสรรการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และการใช้งานทางด้าน

เครือข่ายให้เหมาะสมตามความจําเป็นของแต่ละหน่วยงาน 
5) สนับสนุนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศให้พร้อมใช้งานทันความต้องการและทิศ

ทางการดําเนินงานขององค์กร  
1.4 กองพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ ERP (Enterprise Resource Planning) 
ของหน่วยงาน 

2) ให้คาํแนะนําและคําปรึกษาในการนําคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาใช้ในหน่วยงาน  
3) ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ ERP 
4) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ ERP 
5) รายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอทางเลือกปฏิบัติ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6) ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแลระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ

บรรลุวัตถุประสงค์ 
7) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.5 กองพัฒนาระบบสนับสนุน มีหน้าที่ดังนี้ 
1) รวบรวม สรุป วิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็น ที่เก่ียวกับระบบงานสนับสนุน ตลอดจน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมาตรการรองรับ 
2) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดทําระบบงานสนับสนุนต่างๆ ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3) สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานสนับสนุนต่างๆ ซึ่งอาจจะทําให้

การพัฒนาปรับปรุงระบบงานไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
4) วางแผนการนําระบบงานสนับสนุนต่างๆ ขึ้นมาใช้งาน เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
5) ควบคุมการอบรมวิธีการปฏิบัติงานตามระบบงานใหม่ และเทคโนโลยีให้ผู้ปฏิบัติ มี

ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) ควบคุมและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
7) ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแลระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ

บรรลุวัตถุประสงค์ 
8) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.6 กองวิเคราะห์สารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ดูแลวางแผนปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลสําหรับผู้บริหาร 
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2) วางแผนพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติและระดับบริหารของการยาสูบแห่งประเทศ
ไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) จัดทําและควบคุมการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 

4) วิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย ประจําปี 

5) ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแลระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

6) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.7 กองเทคนิคและเครือข่าย มีหน้าที่ดังนี้ 

1) บริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ (Operation System) และงานด้านการติดต้ังวาง
แผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 

2) ควบคุมดูแลการแก้ไขและปัญหาการบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คําแนะนําการ
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) 

3) บริหารจัดการงานด้านการใช้ทรัพยากรแบ่งปันเครือข่าย (Network Sharing 
Resource) 

4) บริหารจัดการงานด้านการประมวลผลข้อมูลและการตรวจสอบผลลัพธ์ (Data 
Processing) 

5) บริหารจัดการงานด้านการสํารองข้อมูลและการนํากลับมาใช้ (Backup and 
Restore) 

6) ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้งานในการยาสูบแห่งประเทศไทย 

7) วิ เคราะห์และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ เ กิดขึ้นกับการปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ด้านเทคโนโลยีเครือข่ายและการประมวลผลข้อมูลพร้อม
ข้อเสนอแนะ 

8) บริหารจัดการวางแผนงานและประสานงานให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

9) ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแลระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

10) ปฏิบัติงาน ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
1.8 กองแผนงานสารสนเทศ มีหน้าที่ดังนี้ 

1) จัดทําแบบประเมินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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2) จัดทําและควบคุมการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประเมินผลการทํางานตาม 
EVM และระบบบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน 

3) ทบทวน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
4) ข้อบังคับและกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
5) ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแลระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ

บรรลุวัตถุประสงค์ 
6) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย    

2. โครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์กรที่ดําเนินกิจการทางธุรกิจต้องมีหน่วยงานท่ีทําหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้กับองค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทยในปัจจุบันมีสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศทําหน้าที่ดังกล่าว แต่การ
แบ่งงานย่อยสาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากความต้องการดังเดิมครั้งก่อนต้ัง การยาสูบแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง บทบาทและพันกิจหลักในการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคล่ือนการยาสูบ
แห่งประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยหน้าที่หลักคือรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานทุกด้าน ซึ่งสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในหน่วยงาน
มาตลอด  

โครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบด้ังเดิมที่องค์กรทั่วไปควรมี ซึ่งเสนอโดย 
Gartner1 น้ันจะต้องสามารถรองรับสนับสนุนให้กับองค์กรได้ครบทุกด้าน จากการเปรียบเที่ยบแผนผัง
องค์กรด้านล่าง ในมุมมองด้านหน้าที่และใหการสนับสนุน โครงสร้างทั้งสองของหน่วยงานของด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบดั้งเดิมและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคล้อง เพียงแต่หน้าที่และ
ภาระงานและงานอาจจะแยกสลับกันบ้างดังตารางเปรียบเทียบ 

อย่างไรก็ตาม Gartner เสนอว่าโครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบดังเดิมยัง
ขาดความชัดเจนในบทบาทที่เก่ียวกับวิกฤติการหรือสถานการพิเศษ เช่น กรณีการเปลี่ยนเทคโนโนโลยีที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทบต่อองค์กรที่ต้องปรับเปลี่ยนการดําเนินการธุรกิจ โครงสร้างองค์กรแบบเดิมจะมี
หน่วยงานย่อยที่สนับสนุนด้านเทคโนโนโลยีแบบต้ังรับ ไม่สามารถนําพาองค์กรไปด้านหน้าให้ทันการ
เปลี่ยนแปลง เพราะขาดความพร้อมการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆให้เพ่ือขับเคล่ือนให้องค์กรทันต่อการ
แข่งขันและการเปลี่ยนแปลง Gartner เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ เช่นการควบรวม
บทบาทหน้าที่ในแต่ละงานของหน่วยงานย่อยที่มีหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันให้มีขนาดกระชับ ปรับปรุง
กระบวนการที่มีอยู่หรือปรับปรุงแอพพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์สนับสนุนให้สอดรับกับองค์กรมากท่ีสุด โดย
การเปลี่ยนแปลงน้ีอาจจะคํานึงถึงการขยายของฟังก์ชันเดิมที่องค์กรต้องมีเพ่ือการแข่งขันให้ทันต่อการ

                                                            
1 Effective IT Organizations: Design Matters 2008, Gartner, Inc. 
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เปลี่ยนแปลงใหม่ กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่เป็นขั้นตอนที่
ใช้เวลา ในที่น้ีเสนอให้ปรับเพียงการ ปรับบทบาทหน้าที่เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของการยาสูบ
แห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 
ตารางท่ี 6-1  เปรียบเทียบโครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันกับโครงสร้าง
หน่วยงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบด้ังเดิมที่องค์กรทั่วไปควรมีเสนอโดย Gartner 
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รูปที่ 6-3 โครงสร้างหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบด้ังเดิม 

ที่องค์กรทั่วไปควรมี เสนอโดย Gartner 
3. แนวทางการบริหารจัดการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการและดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของการยาสูบแห่งประเทศไทย มีการแบ่งส่วนงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานโดยมี
การกําหนดกรอบหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ตอบสนองต่องานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้นและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็วน้ัน อาจ
ต้องมีการปรับบทบาทหน้าที่เพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนองค์กรตามเป้าหมาย 

จากข้อจํากัดในด้านบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อการดําเนินการของ
สํานักฯ ในการรองรับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ บุคลากรของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทําหน้าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการใช้งานและการให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมเพ่ือพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และสามารถรองรับ
ภาระงานและระบบงานสารสนเทศที่มีจํานวนมากและมีความซับซ้อนที่เพ่ิมมากขึ้น ในการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย จําเป็นต้องมีแผนดําเนินการที่เหมาะสม ที่
เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1) การบริหารจัดการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) การบริหารจัดการด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากร 
- กําหนดสมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากร 
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- แนวทางการบริหารบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.1 การบริหารจัดการด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลักของการยาสูบแห่งประเทศไทยท่ีทําหน้าที่

บริหารจัดการ ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทยการกําหนดโครงสร้างใน
การบริหารจัดการ และมีการแบ่งงานเป็น 5 กอง คือ 

 กองพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 กองพัฒนาระบบสนับสนุน 

 กองวิเคราะห์สารสนเทศ 

 กองเทคนิคและเครือข่าย 

 กองแผนงานสารสนเทศ 
  ซึ่งแต่ละกองมีภารกิจดังได้กล่าวในข้างต้นแล้ว แต่ควรมีการปรับกรอบภารกิจของสํานักฯ 

ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

 กําหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติสําหรับการใช้งานและการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยระบบ ICT ของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 ดูแลและกําหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบงาน ICT ของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย 

 การสอบทานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Audit) 

 บริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบํารุงรักษาให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

 พัฒนาหรือจัดให้มีระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหาร
จัดการ และการดําเนินงานตามภารกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 ดูแลและบริหารจัดการคลังข้อมูล ฐานข้อมูล รวมถึงเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และ ศูนย์ประสานข้อมูลของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT ที่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งและสายงานที่รับผิดชอบ 

 บริหารการจัดจ้างผู้เช่ียวชาญภายนอก (Outsourcing Management) เพ่ือให้การ
พัฒนาระบบงานสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
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3.2 การบริหารจัดการด้านบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางหนึ่ง ในการบริหารจัดการบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการกําหนด

สมรรถนะให้กับบุคลากร โดยการกําหนดสมรรถนะน้ี สามารถนํามาใช้เพ่ือสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหม่ ใช้
เพ่ือวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมทั้งสามารถนําไปใช้ในการบริหารเส้นทาง
สายอาชีพ (career path) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.2.1 กําหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากร 
เพ่ือให้การดําเนินการต่างๆ ตามภารกิจหลักของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว  

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรกําหนดสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของบุคลากร ซึ่งเป็นสมรรถนะหรือความสามารถหลักที่บุคลากรทุกคนทุก
ตําแหน่งของศูนย์จะต้องมี แต่หากทางการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ทําการกําหนดสมรรถนะหลักของ
บุคลากรท้ังองค์กรไว้แล้วก็สามารถใช้ร่วมได้ โดยตัวอย่างสมรรถนะหลักที่จําเป็นสําหรับบุคลากรของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 

1) การเรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตัวเอง เน่ืองจากความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้
อย่างต่อเน่ืองเป็นสิ่งสําคัญ ดังน้ันความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงนับว่ามี
ความสําคัญและจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เน่ืองจากบุคลากรของ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งภายใน
องค์กรและภายนอก ดังน้ันทักษะการสื่อสารที่ทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันจึงเป็นสมรรถนะที่สําคัญมาก 

3) การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและพูดได้ในระดับดีหรือดีมาก บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จําเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ๆ และแหล่งความรู้ที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่เป็นสื่อภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีการ
เรียนรู้ในเชิงลึกบางเร่ืองอาจต้องเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ ดังน้ัน
ความสามารถในการสื่อสารและการรับรู้ในภาษาอังกฤษจึงเป็นความสามารถท่ีไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้ 

4) การมีจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากบุคลากรของสํานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ทํางานเก่ียวข้องกับข้อมูลที่มี
ระดับช้ันความลับและมีความสําคัญกับการตรวจสอบท่ีมีผลกระทบต่อสังคมสูง 
ดังน้ันความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 

5) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิและมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เน่ืองจากสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศมี
บทบาทและความสําคัญอย่างมากในการตอบสนองต่อแนวทางของภาครัฐที่มุ่งใช้
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เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและการให้บริการ บุคลากร
ของศูนย์ จึงควรมีความมุ่งมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานอยู่เสมอเพ่ือส่งมอบงานและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด 

3.2.2 กําหนดสมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากร (Functional Competencies) 
แม้คุณสมบัติของบุคลากรในตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการสถิติ เจ้า

พนักงานสถิติ หรือเจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นไปตามที่ ก.พ. กําหนด อย่างไรก็ดีแต่ละ
ฝ่ายหรือกลุ่มงาน ควรมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรประจํากลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ ในตารางนี้จะแสดงสมรรถนะเป็นกลุ่มดังน้ี 

ตารางที่ 6-2 สมรรถนะตามหน้าที่ของบุคลากร (Functional Competencies) 
ชื่อหน่วยงาน หน้าที ่ กลุ่มสมรรถนะตามหนา้ที ่

กองพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

 วิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศ 
ERP (Enterprise Resource Planning) 
ของหน่วยงาน 
 

 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ที่เก่ียวข้อง
กับระบบสารสนเทศ ERP 

 ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแล
ระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และบรรลุวัตถปุระสงค์ 

 ให้คําแนะนําและคําปรึกษาในการนํา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มาใช้ใน
หน่วยงาน  

 ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูลของระบบ
สารสนเทศ ERP 

 รายงานผลการดําเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอทางเลือก
ปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน 

 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กลุ่มสมรรถนะงานทางธุรกิจของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 

 กลุ่มสมรรถนะงานวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
 

 กลุ่มสมรรถนะงานนโยบาย 
 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารโครงการและ
ติดตามประเมินผล 

 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

 กลุ่มสมรรถนะงานวิเคราะห์และบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 

กองพัฒนาระบบ
สนับสนุน 

 รวบรวม สรุป วิเคราะห์และเสนอ
ข้อคิดเห็น ที่เก่ียวกับระบบงานสนับสนุน 

 กลุ่มสมรรถนะงานวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
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ชื่อหน่วยงาน หน้าที ่ กลุ่มสมรรถนะตามหนา้ที ่
ตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและ
มาตรการรองรับ 

 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้การจัดทําระบบงานสนับสนุนต่างๆ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบงานสนับสนุนต่างๆ ซึ่งอาจจะทําให้
การพัฒนาปรับปรุงระบบงานไม่เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

 วางแผนการนําระบบงานสนับสนุนต่างๆ 
ขึ้นมาใช้งาน เพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อย
ที่สุด 

 ควบคุมการอบรมวิธีการปฏิบัติงานตาม
ระบบงานใหม่ และเทคโนโลยีให้ผู้ปฏิบัติ 
มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ควบคุมและพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแล
ระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และบรรลุวัตถปุระสงค์ 

 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กลุ่มสมรรถนะงานนโยบาย 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารโครงการและ
ติดตามประเมินผล 

 กลุ่มสมรรถนะงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารจัดการ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก อ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
สารสนเทศ 

 ดูแลวางแผนปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล
สําหรับผู้บริหาร 

 วางแผนพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติ
และระดับบริหารของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดทําและควบคุมการประเมนิโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบ
แห่งประเทศไทย 

 กลุ่มสมรรถนะงานนโยบาย 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารโครงการและ
ติดตามประเมินผล 

 กลุ่มสมรรถนะงานวิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาฐานข้อมูล 

 กลุ่มสมรรถนะงานวิเคราะห์และบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ 
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ชื่อหน่วยงาน หน้าที ่ กลุ่มสมรรถนะตามหนา้ที ่

 วิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมถึง
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
การยาสูบแห่งประเทศไทย ประจําปี 

 ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแล
ระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และบรรลุวัตถปุระสงค์ 

 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 

กอง เทค นิคและ
เครือข่าย 

 บริหารจัดการงานด้านปฏิบัติการ 
(Operation System) และงานด้านการ
ติดต้ังวางแผนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งองค์กร 

 ควบคุมดูแลการแก้ไขและปัญหาการ
บํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ รวมท้ังให้
คําแนะนําการโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Software) 

 บริหารจัดการงานด้านการใช้ทรัพยากร
แบ่งปันเครือข่าย (Network Sharing 
Resource) 

 บริหารจัดการงานด้านการประมวลผล
ข้อมูลและการตรวจสอบผลลพัธ์ (Data 
Processing) 

 บริหารจัดการงานด้านการสํารองข้อมูล
และการนํากลบัมาใช้ (Backup and 
Restore) 

 ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ ด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และ
เทคโนโลยีเครอืข่ายเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้
งานในการยาสูบแห่งประเทศไทย 

 กลุ่มสมรรถนะบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารจัดการ
เครือข่าย 

 กลุ่มสมรรถนะงานแผนความมั่นคง
ปลอดภัย 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารความ
ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

 กลุ่มสมรรถนะงานวางแผนและ
ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  

 กลุ่มสมรรถนะงานติดต้ังโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT 

 กลุ่มสมรรถนะงานบํารุงรักษา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารจัดการ
บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศ 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ชื่อหน่วยงาน หน้าที ่ กลุ่มสมรรถนะตามหนา้ที ่

 วิเคราะห์และสรุปแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้กับการปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ด้านเทคโนโลยี
เครือข่ายและการประมวลผลข้อมูลพร้อม
ข้อเสนอแนะ 

 บริหารจัดการวางแผนงานและ
ประสานงานให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแล
ระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และบรรลุวัตถปุระสงค์ 

 ปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ก อ ง แ ผ น ง า น
สารสนเทศ 

 จัดทําแบบประเมินโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 จัดทําและควบคุมการประเมนิคุณภาพ
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) ประเมินผลการ
ทํางานตาม EVM และระบบบริหารความ
เสี่ยงควบคุมภายใน 

 ทบทวน ปรับปรุงกฎเกณฑ์ ระเบียบ 

 ข้อบังคับและกระบวนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 ควบคุมการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดูแล
ระบบให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
และบรรลุวัตถปุระสงค์ 

 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย    

 กลุ่มสมรรถนะงานทางธุรกิจของการ
ยาสูบแห่งประเทศไทย 

 กลุ่มสมรรถนะงานนโยบาย 

 กลุ่มสมรรถนะงานบริหารโครงการและ
ติดตามประเมินผล 

4.1.1 ทักษะ/ความรู้ตามกลุ่มสมรรถนะ 
1) กลุ่มสมรรถนะงานทางธุรกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย 
ทําหน้าที่หลักในการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางธุระกิจของการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด การขายหรือให้บริการ กล
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ยุทธ์ทางธุรกิจ แผนผังองค์การ กระบวนการทํางาน ความเสี่ยงในองค์การ ข้อมูลสนับสนุน

การทํางาน ระบบซอฟท์แวรต่์างๆ โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การและระบบความปลอดภัยภายในองค์การ (ความรู้ด้าน Enterprise Architecture 

หรือ EA) 

2) กลุ่มสมรรถนะงานนโยบาย 
ทําหน้าที่หลักในการศึกษาและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และนโยบายหลักขององค์กร

เพ่ือการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน ICT สําหรับการยาสูบแห่งประเทศไทย 

รวมถึงกําหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศ โดยมีการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือจัดทํา

งบประมาณโครงการด้าน ICT ในส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจ

ภาพรวมของงานสารสนเทศ มีความรู้ความสามารถด้าน ICT ด้านระเบียบและกฎหมายที่

เก่ียวกับ ICT ตลอดจนสามารถดําเนินการวิจัยและวิเคราะห์เพ่ือกําหนดมาตรฐานระบบ

สารสนเทศ และแนะนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย 

- มีความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์และนโยบายหลักขององค์กร 
- การกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน ICT สําหรับองค์กร 
- มีความรู้ความเข้าใจ ICT และความสามารถประยุกต์นํา ICT มาปรับใช้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
- มีความรู้เก่ียวกับระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวกับด้าน ICT 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ กําหนดนโยบายและการประเมินผลด้าน 

ICT 
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 
- มีความรู้ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ระบุสาเหตุและ

ผลกระทบของความเสี่ยง 
- มีความรู้ในการเขียนโครงการ 
- มีความรู้ความสามารถในการจัดทํางบประมาณ 

3) กลุ่มสมรรถนะงานบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 
ทําหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานงานกับบุคลากร และกลุ่มงานต่างๆ ที่

เก่ียวข้องกับโครงการ อํานวยการ ติดตาม สนับสนุนการดําเนินการ ประเมินผลและ

ผลักดันโครงการสู่การใช้งานจริง เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ติดตามประเมินผลการดําเนินการและประสิทธิภาพของการใช้งานด้าน ICT ในส่วนงานน้ี

ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะด้านการบริหารโครงการด้าน ICT 
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- มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน ICT 
- มีความสามารถในการจัดทําแผนงานโครงการและบริหารโครงการ 
- มีความสามารถในงานบริหารการเปลี่ยนแปลง 
- มีความสามารถในงานบริหารความเสี่ยง 
- มีความสามารถในการกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
- มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการควบคุมและตรวจสอบแผน

บริหารโครงการ 
- มีความรู้และความเข้าใจในการเก็บข้อมูลจากการดําเนินโครงการ 
- มีความรู้และความเข้าใจในการเปรียบเทียบตัวช้ีวัดค่าที่ได้กําหนดใน

แผนการควบคุมคุณภาพโครงการมาเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากการ
ดําเนินโครงการที่แท้จริง 

- การบริหารจัดการการจัดจ้างบุคลากรจากภายนอก (Outsource) 
4) กลุ่มสมรรถนะงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ 
ทําหน้าที่วางแผนการพัฒนาโปรแกรมระบบงานประยุกต์ วิเคราะห์และออกแบบ

โครงสร้างระบบงานประยุกต์ต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจขององค์กร ส่วนงานน้ี

ต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ

ออกแบบโปรแกรม 

- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน 
- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบลําดับงาน (Process Flow) และ

ระบบงาน สามารถเขียนและเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ลําดับงาน เพ่ือเขียนผังไหล (Flow Chart) 
และการจัดลําดับผังไหล 

- มีความรู้ในการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล การเขียน ER-Diagram 
สามารถเขียนและเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

- มีความรู้เก่ียวกับหลักการออกแบบหน้าจอและส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบรักษาความปลอดภัย

ของระบบงาน 
- มีความรู้เก่ียวกับหลักการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกรม 

รูปแบบของคอมโพเน้นท์ (Component) 
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนคู่มือการฝึกอบรม 

5) กลุ่มสมรรถนะงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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ทําหน้าที่พัฒนา และ/หรือปรบัปรุงโปรแกรมเพ่ิมเติมตามความต้องการของผู้ใช้

และหน่วยงานต่างๆ ตามท่ีกลุ่มงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศกําหนด 

ติดต้ังระบบงาน เรียนรู้และทาํงานร่วมกับผู้พัฒนาระบบของหน่วยงานภายนอกในกรณีที่

การยาสูบแห่งประเทศไทยจดัจ้างหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาระบบงาน จัดทําคู่มือ

การใช้งานซอฟต์แวร์หรือระบบงาน ในส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มี

ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- มีความรู้เก่ียวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบซอฟต์แวร์ 
- มีความรู้และชํานาญในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม 
- มีความรู้และชํานาญทางด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์ที่

เก่ียวกับเว็บไซต์ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล และมีความสามารถในการเขียน

โปรแกรมเพ่ือติดต่อระบบฐานข้อมูล 
- มีความรู้ความสามารถในการทดสอบโปรแกรม 
- มีความรู้ความสามารถในการอ่าน เขียน และแก้ไขข้อผิดพลาดของ

โปรแกรม 
- มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการสื่อสารระหว่างโปรแกรมกับอุปกรณ์

การเช่ือมต่อ 
- มีความรู้ความสามารถในการติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบงาน 

6) กลุ่มสมรรถนะงานวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูล 
ทําหน้าที่วิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้างข้อมูลสําหรับระบบงานต่างๆ และ

คลังข้อมูลของการยาสูบแห่งประเทศไทย กําหนดและบังคับใช้มาตรฐานข้อมูล จัดสร้าง

ฐานข้อมูลสารสนเทศ ประสานงานกับส่วนต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องใน

การแลกเปลี่ยนข้อมูล ในส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความรู้

ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูลและระบบฐานข้อมูล พัฒนา

ฐานข้อมูล 

- มีความรู้เก่ียวกับระบบฐานข้อมูล การออกแบบข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล 
- มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
- มีความรู้ เ ก่ียวกับระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management 

System) 
- มีความรู้เก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
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- มีความรู้เก่ียวกับมาตรฐานข้อมูล 
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น Data Cleansing, 

Data Integration, Data Migration, Data Quality Control 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบการรักษาความปลอดภัย

ฐานข้อมูล 
7) กลุ่มสมรรถนะงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล 
ทําหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล บริหารจัดการให้ระบบฐานขอ้มูลต่างๆ สามารถ

รองรับระบบงานสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวก

ในการใช้งานแก่ผู้ใช้ สนับสนุนกลุ่มงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง กําหนดและควบคุมสิทธ์ิการ

เข้าถึงข้อมูล การจัดระบบสํารองข้อมูล และการ 

กู้คืนข้อมูล ในส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการฐานข้อมูล การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

นอกจากน้ี เพ่ือให้สอดคล้องต่อแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และตอบสนองต่อภารกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาจต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจเพ่ิมเติมในด้าน การ

บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การบํารุงรักษาคลังข้อมูล และระบบ

ฐานข้อมูล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) 

- มีความรู้เก่ียวกับระบบฐานข้อมูล และโครงสร้างข้อมูล 
- มีความรู้ เ ก่ียวกับระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management 

System) 
- มีความรู้เก่ียวกับระบบสํารองข้อมูล 
- มีความรู้ความเช่ียวชาญในการสํารองและกู้คืนข้อมูล 
- มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล 

8) กลุ่มสมรรถนะงานวิเคราะห์และบริการข้อมูลสารสนเทศ 
สํารวจ รวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และการพยากรณ์เพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหารระดับสูง ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือบริ

หารจัดการศูนย์ปฏิบัติการการยาสูบแห่งประเทศไทย  งานน้ีต้องการบุคลากรในตําแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์และนักวิชาการสถิติ ที่มีความรู้ความสามารถในการสํารวจและ
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จัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

- มีความรู้ความชํานาญในการใช้โปรแกรมทางสถิติ และโปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูล 

- มีความรู้ความชํานาญในการใช้โปรแกรมเพ่ือแสดงผลข้อมูล (Data 
Visualization) 

- มีความรู้ความชํานาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
- มีความรู้ความสามารถในการคัดเลือกข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือนํามาวิเคราะห์ 
- มีความสามารถในการนําเสนอข้อมูล 

9) กลุ่มสมรรถนะงานบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
สารสนเทศ 

ทําหน้าที่พัฒนาและบริหารจัดการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทดสอบระบบงาน

และจัดทําคู่มือ วิเคราะห์และประเมินผลระบบสารสนเทศ ในส่วนงานน้ี ต้องการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะในการทดสอบระบบงาน (Software Testing) การ

บริหารจัดการการให้บริการทางไอที และมคีวามสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

- มีความสามารถในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรม 
- มีความรู้และชํานาญทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์ การใช้ Framework และ

ซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง 
- มีความรู้ความสามารถในการทดสอบระบบ และประเมินผล 
- มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ

สารสนเทศ 
- มีความรู้ความสามารถในการเขียนคู่มือการใช้งานระบบ 

10) กลุ่มสมรรถนะงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําหน้าที่ให้บรกิาร ส่งเสริมและสนับสนุนผูใ้ช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประสานงานเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการ

ฐานความรู้ใหท้ันสมัยเพ่ือการเผยแพร่และบริการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจท่ีดีและถูกต้อง

แก่ผู้ใช้งาน ส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในด้านการ

ประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการใหค้ําปรึกษาเบ้ืองต้นด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
- มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล 
- มีความรู้ความเข้าในระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศที่สํานักฯให้บริการ 

11) กลุ่มสมรรถนะบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ทําหน้าที่เก่ียวกับการติดต้ัง ดูแล บริหารจัดการและบํารุงรักษาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด จัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลรายละเอียดเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ และภายนอกหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึน้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมไปถึงให้คําปรึกษาด้านเทคนิคและ

สนับสนุนในการติดต้ัง และแก้ไขปัญหาต่างๆ เก่ียวกับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของการยาสูบ

แห่งประเทศไทย ส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์และเจ้าพนักงานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการติดต้ัง ดูแล และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย 

- มีความรู้ ความเข้าใจและทันในเทคโนโลย่ีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
- มีความสามารถในการติดต้ังและกําหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้ เป็น 

อย่างดี 
- มีความรู้และความชํานาญทางเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์เช่ือมต่อแบบต่างๆ  
- การบริหารจัดการ Outsource 

12) กลุ่มสมรรถนะงานบริหารจัดการเครือข่าย 
ทําหน้าที่เก่ียวกับการดูแล บริหารจัดการ บํารุงรักษาระบบเครือข่าย รวมถึง

อุปกรณ์เครือข่ายของการยาสูบแห่งประเทศไทยให้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ควบคุมดูแลการใช้งานระบบเครือข่าย แก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กิดขึ้นกับระบบเครือข่าย 

ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆท่ีเก่ียวกับการเช่ือมโยงเครือข่ายสารสนเทศ รวมท้ังให้

คําปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านเทคนิคเก่ียวกับการเช่ือมโยงเครือข่ายแก่หน่วยงานภายใต้

สังกัดการยาสูบแห่งประเทศไทย ส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้

ความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
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- มีความรู้และความชํานาญทางด้านระบบบริหารเครือข่าย ระบบสื่อสาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อตกลง (Protocol) ที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือการบริการ
เครือข่าย 

- มีความรู้และชํานาญทางด้านอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล เช่น สวิตช์
เครือข่าย อุปกรณ์หาเส้นทาง และ Load Balancing Firewall เป็นต้น 
และการทดสอบอุปกรณ์เครือข่าย 

- มีความรู้ด้านมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบเครือข่าย เช่น มาตรฐาน
อีเทอร์เน็ต (Ethernet Standards) มาตรฐาน Wi-Fi (Wi-Fi Standards) 
เป็นต้น และเทคโนโลยีรูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย 

- มีความรู้และชํานาญทางด้านระบบปฏิบัติการ เช่น LINUX, UNIX, 
Microsoft Windows 

- มีความสามารถในการติดต้ังและกําหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- มีความสามารถแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
- มีความรู้เก่ียวกับ วัสดุ อุปกรณ์ และสายสัญญาณที่ใช้กับเครือข่าย 
- มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวางแผนการติดต้ังระบบ แผนผังการ

เตรียมสถานที่ติดต้ัง (Site Preparation Document) แผนผังการติดต้ัง 
(Shop Drawing) และแผนผังเครือข่าย (Network Diagram) 

- มีความรู้เก่ียวกับสื่อสายสัญญาณที่ใช้ในระบบเครือข่าย และมีความรู้
เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ทดสอบสายสัญญาณเดินสาย 

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ 
13) กลุ่มสมรรถนะงานแผนความมั่นคงปลอดภัย 

ทําหน้าที่ในการวิเคราะห์ วางแผน และกําหนดระเบียบข้อบังคับ มาตรการ และ

มาตรฐานเก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมไป

ถึงเผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มาตรฐานการรักษาความ

ปลอดภัยบนเครือข่าย 

- มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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- มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่าย 

- มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลระบบรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล การตรวจสอบความปลอดภัยทางสารสนเทศ (Security 
Audit) 

- มีความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- มีความรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 
- การบริหารจัดการ Outsource 

14) กลุ่มสมรรถนะงานบริหารความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ทําหน้าที่พัฒนา ดูแล และบรหิารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฝ้าระวัง ตรวจสอบการบุกรุก การคุกคามเพ่ือโจมตี

หรือทําความเสียหายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถด้าน

เครือข่าย และความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- มีความรู้และความชํานาญทางด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ของ
ระบบเครือข่าย 

- มีความรู้และเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การป้องกัน การเตรียมรับมือและการ
ตรวจสอบการโจมตีหรือคุกคาม 

- มีความรู้เก่ียวกับการจัดการระบบความปลอดภัยของเครือข่าย (Security 
Management) 

- มีความรู้เรื่องภัยคุกคาม  (Threats) และช่องโหว่ (Vulnerabilities) 
รูปแบบต่างๆ 

- มีความสามารถในการติดต้ังและกําหนดค่าต่างๆ ในการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การ Hardening 

- มีความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensics) 
15) กลุ่มสมรรถนะงานวางแผนและออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT  
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ทําหน้าที่ในการวางแผนจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ICT กําหนดและ

ตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนทดแทน

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ กําหนดรูปแบบการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า

สําหรับการติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนงานน้ีต้องการนักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือเจ้า

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้เก่ียวกับคุณสมบัติทางเทคนิคที่เหมาะสมต่อการใช้

งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบติดต้ังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าสําหรับการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ 

- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบความต้องการสําหรับการออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน และกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 

- มีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในระบบ  

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์สําหรับการรายงานผล 
การนําเสนอผลการออกแบบ 

- มีความสามารถในการนําเสนอข้อมูลการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายที่เหมาะสมสําหรับฝ่ายบริหาร และหรือฝ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

16) กลุ่มสมรรถนะงานติดต้ังโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
ทําหน้าที่ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับระบบ ICT และ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ติดต้ังโปรแกรมระบบปฏิบัติการและแอปพลเิคชันต่างๆ ให้

คําปรึกษาในการใช้งานหรือการติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนงานน้ีต้องการเจ้าพนักงานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการสํารวจและติดต้ังอุปกรณ์และโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้าน ICT 

- มีความรู้ ความสามารถเกี่ ยว กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช นิด ต่างๆ 
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ ซอฟต์แวร์ยูทิลิต้ี 

- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบมัลติมีเดียและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

- มีความรู้ความสามารถในการติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีความรู้ความสามารถในการวางแผนและเตรียมการติดต้ังระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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- มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบผลการติดต้ังและผลการทํางานของ
ระบบ 

- มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับการวางแผนการติดต้ังระบบ แผนผังการ
เตรียมสถานที่ติดต้ัง (Site Preparation Document) แผนผังการติดต้ัง 
(Shop Drawing) และแผนผังเครือข่าย (Network Diagram) 

- มีความ รู้ เ ก่ียว กับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเค รือข่ าย  ระบบไฟ 
สื่อสายสัญญาณ ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ต่างๆ 

17) กลุ่มสมรรถนะงานบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
ทําหน้าที่บํารุงรักษาและควบคุมดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ ICT และ

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ต่างๆ รวมทั้งใหบ้ริการและควบคุมการใช้งานห้องฝึกอบรม

คอมพิวเตอร์ ส่วนงานน้ี ต้องการเจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ

ในการซ่อมแซมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ICT และโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

- มีความรู้ความสามารถด้านการวางแผนและเตรียมการสําหรับการซ่อม
บํารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- มีความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
- มีความรู้เก่ียวกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้ในการซ่อมบํารุงระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
- มีความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
- มีความรู้เก่ียวกับการนําเสนอข้อมูลการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมสําหรับฝ่าย

บริหาร และหรือฝ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.2.3 แนวทางการบริหารบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารจัดการบุคลากรด้านสารสนเทศ ควรบริหารจัดการตามโครงสร้างแบบ 

Balanced Matrix เพ่ือให้มีลักษณะโครงสร้างที่ยืดหยุ่น สามารถจัดสรรบุคลากรจากกลุ่มงานหน่ึง
ไปสนับสนุนกลุ่มงานอ่ืนได้ตามความเหมาะสม นอกจากน้ีสําหรับบุคลากรส่วนน้ี ยังสามารถ
ดําเนินการในลักษณะให้มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และสามารถทํางาน
ทดแทนกันได้ 

การบริหารจัดการบุคลากรด้านสารสนเทศควรมีการดําเนินการดังน้ี 
1) การกําหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ โดยกําหนดความรบัผิดชอบหลักใน

รูปแบบหน้าทีป่ระจําและความรับผิดชอบสนับสนุนการดําเนินการ มกีารกําหนด
ภาระงานที่ชัดเจนและจําเป็นต้องมีปริมาณภาระงานทีร่ับผดิชอบทีใ่กลเ้คยีงกันใน
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ตําแหน่งงานเดียวกัน (ดังแสดงตัวอย่างในภาคผนวก ก) 
2) การสร้างระบบติดตามและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร สามารถตรวจสอบและ

ประเมนิผล ซึงอาจดําเนินการได้ในรูปแบบการประเมิน ๓๖๐ องศา เพ่ือความโปร่งใส 
และทําให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

3) การสร้างความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย รวมไปถึงการกําหนด
ตําแหน่งทีแ่สดงถึงหน้าที ่ความรับผิดชอบ ซึง่อาจเป็นตําแหน่งช่ัวคราว เช่น หัวหน้า
โครงการ (Project Manager) ผู้บริหารระบบเครือข่าย ผู้บรหิารระบบฐานข้อมูล เป็น
ต้น เพ่ือใช้ช่ือตําแหน่งที่แสดงถึงความสามารถของบุคลากรและถือว่าเป็นการให้
รางวัลจากการทํางานอีกรูปแบบหน่ึงด้วย 

4) การสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้สกึที่มัน่คงและก้าวหน้าในการทํางาน  
5) การสร้างสิ่งจูงใจและการลงโทษ อัตราค่าตอบแทนในตําแหน่งงานสายวิชาการ

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐน้ันค่อนข้างตํ่าเมื่อเปรยีบเทยีบกับภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบและต่ํากว่าค่าตอบแทนของหน่วยงานเอกชน จึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้
หน่วยงานรัฐขาดแคลนบุคลากรในสายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ และไมส่ามารถรักษา
บุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถไว้ได้ ดังน้ันการสร้างสิ่งจูงใจจึงเป็นสิ่งจาํเป็นในการ
ดึงดูดและรักษาบุคลากรให้อยู่กับการยาสูบแห่งประเทศไทยในระยะยาว เช่น 
- การกําหนดเงินเดือนในอัตราพิเศษสําหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร โดยมีตัวคูณอยู่ระหว่าง ๑.๕-๒ ของอัตราเงินเดือนปกติ 
สําหรับบุคลากรใน ๕ ส่วนงาน เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เช่น
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการคัดเลือกและ
รักษาบุคลากรขององค์กร 

- การให้เงินรางวัลพิเศษในกรณีที่บุคลากรมีผลงานยอดเย่ียมในการปฏิบัติหน้าที่
ตลอดทั้งปีหรือสนับสนุนภารกิจพิเศษที่ไม่ได้ค่าตอบแทน 

- ทุนการศึกษาต่อหรือทุนสําหรับทัศนะศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เช่น ทุนการศึกษาภายในประเทศหรือต่างประเทศ ทุน
สนับสนุนบางส่วนสําหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือทุนสําหรับการศึกษาดู
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

- การให้รางวัลยกย่องชมเชย เช่น ประกาศนียบัตร โล่รางวัล เป็นต้น เพ่ือเป็น
กําลังใจให้กับบุคลากรท่ีใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็ม
ความสามารถ 

ทั้งน้ีอัตราเงินเดือน ทุนการศึกษา การให้รางวัลและการตอบแทนนั้นต้องอยู่ภายใต้
ระเบียบการบริหารจัดการบุคคลของการยาสูบแห่งประเทศไทย รวมทั้งต้องสร้างความเข้าใจกับ
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ส่วนต่างๆ ของการยาสูบแห่งประเทศไทยด้วย เพ่ือไม่ให้บุคลากรในส่วนงานอ่ืนรู้สึกมีความแตกต่าง
กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นอกจากน้ี การกําหนดมาตรการลงโทษอย่างเป็นทางการเป็นสิ่งจําเป็น ดังน้ัน การยาสูบแห่ง
ประเทศไทยต้องมีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทลงโทษที่เป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือเพ่ิมความรอบคอบ ระมัดระวัง และสร้างวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถแก่บุคลากรทางสายวิชาการคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากในปัจจุบันปัญหาต่างๆ ที่เกิด
จากความผิดพลาดของระบบงานสารสนเทศสามารถส่งผลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรได้
และยังมีประเด็นของกฎหมายเข้ามาเก่ียวข้อง 

ในส่วนน้ีจึงสามารถสรุปได้ว่าการบริหารจัดการบุคลากรของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องให้บุคลากรมีอิสระในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมโดยใช้การประเมินผลจากผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน นอกจากน้ีจําเป็นต้องมีค่าตอบแทนที่จูงใจท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อีกทั้ง 
มีการให้รางวัลตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจและการลงโทษเพ่ือให้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

3.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากรสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาบุคลากรสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทยสามารถกําหนดได้

หลายแนวทางตามความเหมาะสม ดังน้ี 

 การกําหนดตัวช้ีวัดและหาเกณฑ์ประเมิน แล้วนําผลการประเมินไปกําหนดแผนพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การยาสูบแห่งประเทศไทยโดยจัดทํา
แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร สําหรับการพัฒนาความสามารถโดยยึดหลัก 
Competency-based Development ที่สอดคล้องกับร่างกรอบความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) สําหรับบุคลากรของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการคลัง และทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 การฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และเพ่ิมความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามความ
ต้องการได้โดยใช้ระยะเวลาส้ัน และเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรในสายงานที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

 การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทสําหรับบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและ
เป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว 

 การฝึกอบรมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือเป็นการปรับวิสัยทัศน์
และเรียนรู้เก่ียวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
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ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยการดูงานน้ัน อาจเป็นการดูงานหน่วยงานในประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน ที่มีระบบ 
ICT ที่ทันสมัย และประสบความสําเร็จในการนํา ICT มาสนับสนุนการดําเนินการของ
องค์กร เพ่ือเรียนรู้แนวทางในการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาองค์กร และสามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับการยาสูบแห่งประเทศไทย หรือเป็นการอบรมดูงานในหน่วยงานที่ใช้ระบบICT ที่
ก้าวหน้าในการพัฒนาองค์กรในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น องค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกา 
กลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และสิงคโปร์ เป็นต้น เพ่ือปรับมุมมองและสร้าง
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบ ICT สําหรับการยาสูบแห่งประเทศไทยให้มีความทันสมัย 
การสร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันภายในสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. แนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้ใช้งาน 
ในการเตรียมพร้อมเพ่ือปรับเปลี่ยนการยาสูบแห่งประเทศไทยไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลน้ัน 

จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรการยาสูบแห่งประเทศไทยในระดับต่างๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้มี
ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ด้วยเหตุน้ี จึงต้องมีการวางแผนฝึกอบรม เช่น การจัดหลักสูตรอบรม 
หรือสัมมนา เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ และเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร แม้การ
จัดการฝึกอบรมจะเป็นหน้าที่ของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แต่สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถให้คําปรึกษา แนะนําแนวทางการจัดหลักสูตรด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย 

การจัดทําโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร
ทั่วไปของการยาสูบแห่งประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็นโครงการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรทั่วไปที่เป็น
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และโครงการพัฒนาทักษะสําหรับผู้บริหาร 

4.1 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับบุคลากรทั่วไป 
หลักสูตรอบรมและสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับบุคลากรผู้ใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารน้ัน นอกจากการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ควรมุ่งเน้นใน
การพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) และทักษะด้านการ
ควบคุม และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, 
Standard and Compliance Skill Set) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนา ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
ดังน้ี 
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 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัล 

แนวโน้ม (Trend) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความสําคัญของ

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน การสร้างความตระหนักรู้และการปรับตัว

สู่รัฐบาลดิจิทลั 

 การใช้งานโปรแกรมหรือระบบงานเฉพาะสําหรับการปฏิบัติงาน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานต่างๆ การใช้โปรแกรมนําเสนอ,  

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ และการแก้ปัญหาการใช้งานเบ้ืองต้น, ทักษะ

การอ่านและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ 

 การใช้งานฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, การเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อ

พ่วงขั้นพ้ืนฐาน, การแก้ปัญหาการใช้งานฮาร์ดแวร์เบ้ืองต้น, ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการใช้งานและ

การดูแลรักษาอุปกรณ์เคลื่อนที่, การใช้งานแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

 การทํางานร่วมกันแบบออนไลน์ 

 การใช้เครื่องมือเพ่ือการทํางานร่วมกันแบบออนไลน์ การใช้งานพ้ืนที่ (shared drive) 
ออนไลน์เพ่ือแบ่งปันข้อมูล การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 

 การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
- การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การปรับแต่งค่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
การจัดการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
- การสืบค้นข้อมลู 

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องจักรสืบค้น (Search Engine) การประเมินและ
เลือกใช้ข้อมูลที่ถูกสืบค้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นต้น 
- การใช้งานปฏิทิน 

การใช้งานปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ การต้ังค่าปฏิทิน การแบ่งปันปฏิทิน เป็นต้น 
- การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบการชําระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ การใช้งาน PromptPay การรักษาความปลอดภัยใน
การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 การใช้งานสื่อดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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การใช้สื่อดิจิทลัเพ่ือสนับสนุนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารองค์กรผ่าน

การใช้งานสื่อดิจิทัล การรู้เท่าทันข้อมูลเท็จในเครือข่ายสังคมออนไลน์ การใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 

 ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความรู้พ้ืนฐานเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล การปฏิบัติเพ่ือรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล การป้องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เบ้ืองต้น การป้องกันและจัดการภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์การ

ป้องกันและจัดการภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

 กฎหมายที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ความรู้เรื่องกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น 

พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4.2 การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร ควรมุ่งเน้นในเรื่องวิสัยทัศน์ และการองค์ความรู้เพ่ือการปรับองค์กร

สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มหลักสูตร ๒ กลุ่มหลัก ดังน้ี 

 ด้านบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล 
- ธรรมาภิบาลดิจิทัล (Digital Governance) 
- การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ทางดิจิทัล 
- การกําหนดนโยบายและการบริหารดิจิทัลสาํหรับผู้บริหาร 
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผู้บริหาร 
- วิสัยทัศน์ ICT กับการพัฒนาองค์กร 
-  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) และการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง (Change Management) 
- การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล 
- การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงไซเบอร์ 

 ด้านเทคโนโลยี 
- รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง 
- เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) สําหรับผู้บริหาร 
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- สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สําหรับผู้บริหาร 
- การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลสําหรับผู้บริหาร 
- การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
- กฎหมายดิจิทัล 
- แนวโน้มเทคโนโลยียุคใหม่เพ่ือการบริหารราชการในยุคดิจิทัล 

โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ได้มีการจัดทําหลักสูตรหลายหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับผู้บริหาร ที่ผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทยสามารถเข้าร่วมได้ 

4.3 การจัดหลักสูตรและผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาสําหรับบุคลากรทั่วไปน้ัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

คือ หลักสูตรที่เป็นความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารสําหรับบุคลากร และหลักสูตรที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

สําหรับหลักสูตรที่เป็นความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารสําหรับบุคลากรน้ัน ควร
จัดอบรมให้กับบุคลากรผู้ใช้งานเทคโนโลยีทั้งหมดของการยาสูบแห่งประเทศไทย เช่น หัวข้ออบรมเก่ียวกับ
กฎหมายที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างไรก็ดี ในส่วนของหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานทางกองการ
เจ้าหน้าที่และกองฝึกอบรม ควรมีการคัดเลือกผู้เข้าอบรมโดยมุ่งเป้าไปท่ีบุคลากรในสายงานที่จําเป็นต้องมี
ความรู้เก่ียวข้องกับเน้ือหาหลักสูตรน้ันในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังสามารถแบ่งระดับหลักสูตร เป็นหลักสูตร
เบ้ืองต้น และขั้นสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้านทักษะของบุคลากรในระดับต่างๆ 

5. การพัฒนาระบบจัดการการเรียนรู้ 
เน่ืองจากการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ มีบุคลากรเป็นจํานวนมาก รวมทั้ง

ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ทําให้การจัดอบรมที่ส่วนกลางให้กับบุคลากรอาจไม่สามารถทําได้อย่างสะดวกและ
ทั่วถึง ด้วยเหตุน้ี จึงควรพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเรียนรู้หรือ
พัฒนาศักยภาพผ่านการเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้ด้วยตัวเองผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงจะช่วยลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอบรมที่ส่วนกลาง  

ระบบจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่บริหาร
การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประกอบด้วยเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ 
โดยท่ีผู้สอนสามารถนําเน้ือหาและส่ือการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ระบบจัดไว้ให้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
เน้ือหาบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ ได้ผ่านเว็บ บริหารจัดการเรื่องการมอบหมายงานและการส่งงาน ประเมินผล
ผู้เรียนผ่านการสอบ ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อส่ือสารผ่านทางเคร่ืองมือการส่ือสารที่ระบบจัดไว้ให้ 
นอกจากน้ัน ระบบยังมีการเก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมการเรียนของผู้เรียนไว้ เพ่ือให้ผู้สอนสามารถนําไป
วิเคราะห์ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาน้ันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบจัดการการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

 ระบบจัดการหลักสูตร (Course Management)  

 ระบบจัดการบทเรียนและสื่อการสอน (Content Management) 

 ระบบทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation System) 

 เครื่องมือสนับสนุนการเรียน (Course Tools) ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการ
เรียน เช่น เครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่าง Webboard หรือ Chatroom 

 ระบบจัดการข้อมูล (Data Management System) 
โดยระบบ LMS น้ัน เป็นระบบการเรียนรู้ที่สามารถทําหน้าที่เป็นทั้งระบบ E-Learning หรือระบบ 

Knowledge Management (KM) เพ่ือถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน 
ในส่วนของการจัดการข้อมูลน้ัน ควรมีการบูรณาการข้อมูลบุคลากรจากกองการเจ้าหน้าที่ และข้อมูล

การฝึกอบรมของบุคลากรของกองฝึกอบรมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลการฝึกอบรมไปใช้ประกอบการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ ตําแหน่ง และเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศต้องส่งเสริมการเรียนรู้และการเพ่ิมประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรเพ่ิมเติม หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ต้องดูแลและ
สอนงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ิมเติมตามภารกิจของบุคลากรใน
แต่ละฝ่าย 

ด้วยระบบงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ใช้ดําเนินธุรกิจในปัจจุบันเกิดจากการพัฒนา
เองด้วยพนักงานของสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาระบบด้วยการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทผู้มีความ
ชํานาญในด้านน้ันๆ ซึ่งแต่ละระบบงานผ่านการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันบุคลากรของ
การยาสูบแห่งประเทศไทยจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องได้รับความรู้เพ่ิมเติมในส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และ
ส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรอบรู้และสามารถใช้ระบบงานที่ต้องการและงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

การพัฒนาบุคลากรของการยาสูบแห่งประเทศไทย สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่ง
ประเทศไทย สามารถกําหนดการดําเนินการในรูปแบบที่หลากหลายตามความเหมาะสมได้ดังน้ี 

1) การฝึกอบรมในระบบงาน หรือฟังก์ช่ันงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานตามความต้องการ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้บุคลากรของ
องค์กรมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในสายงานที่เก่ียวข้องกันจาก
หน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ 

2) การฝึกอบรมระยะสั้น ในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดคามรู้และความ
เข้าใจ เพ่ือการทํางาน เพ่ือสังคม การเรียนรู้อย่างเท่าทันเทคโนโลยี ดูแลปกป้อง
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ตนเองจากภัยคุกคาม หรือมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทางด้านไอซีทีอย่าง
สร้างสรรค์ มุ่งให้เข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 

3) การฝึกอบรมระยะสั้น ในหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดทักษะ
และความชํานาญในการนําไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

6. การกํากับ ติดตามและประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมของพนักงานจะต้องมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลหลังการอบรม เพ่ือให้

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตร หรือตามจุดมุ่งหมายของการขอรับการ
ฝึกอบรม โดยให้ส่วนงานท่ีรับผิดชอบแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือ
ทําหน้าที่กํากับ ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของพนักงาน 

โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของการติดตามการฝึกอบรมดังน้ี 
1) การพัฒนาระบบงาน หรือฟังก์ช่ันงาน 

เมื่อพนักงานจบการฝึกอบรมจะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงาน หรือฟังก์ช่ันงาน 
ที่เก่ียวข้องได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 

2) การจัดทํารายงานสรุปการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมที่มีเน้ือหาด้านวิชาการ หรือศึกษาดูงาน ให้พนักงานจัดทํารายงาน
สรุปผลการศึกษา หรือดูงาน เพ่ือเก็บรวมรวมเน้ือหา ความรู้ และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรม 

3) การถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรที่เก่ียวข้อง 
สามารถนําความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรม มาจัดทําเน้ือหา และทําการถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรภายในสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย            หน้าที่ 83 

 

 
รูปที่ 6-4 แผนดําเนนิการพฒันาบคุลากรการยาสูบแห่งประเทศไทย  

เพื่อก้าวสู่การเป็นหน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล 
 
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย หน้าที่ 84 

 

ตารางที่ 6-3 กลุ่มทักษะด้านดิจิทัลและหลักสูตรของพนักงานสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลุ่มทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนา ระดับ 3-5 ระดับ 6-7 ระดับ 8-12 
การบริหารจัดการ Ethics and Law in IT IT Audit - IT Project Management

- IT Governance 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ - Web Application Development
- Object-Oriented Concept 
- Language with PHP Programming 
- Android Application 

Software Architecture - Software Architecture
 

การจัดการข้อมูล - Microsoft SQL Server
- Oracle Database 
- XML Development 

- Data Mining technique
- Data Warehouse Design 
- Database Design 
- Database Management System 

-

ระบบเครือข่าย - Implementing Wireless LAN technology
- Network Administration and Tools 

- Implementing Wireless LAN 
technology 
- Network Administration and Tools 

-

การรักษาความปลอดภัย - Data Security
- Introduction to ISO/IEC 27001 

- Network & Internet Security
- LAN security 

IT Security Plan

การให้บริการ - PC Maintenance
- PC Cloning and Data Backup 
- Wi-Fi Management 

- PC Maintenance
- PC Cloning and Data Backup 
- Wi-Fi Management 

-

การจัดการโลจิสติกส ์ - Logistics & Supply Chain Management Logistics & Supply Chain Management 



แผนปฏิบัติการดิจิทัลของการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562-2563 (ฉบับปรับปรุง) 

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย หน้าที่ 85 

 

ตารางที่ 6-4 กลุ่มทักษะด้านดิจิทัลของกลุ่มบุคลากรในการยาสูบแห่งประเทศไทย 

ความคาดหวัง กลุ่มทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนา กลุ่มบุคลากร 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 

 Digital Literacy Skill 
การหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดระบบ บูรณาการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ใช้ประโยชน์ แบ่งปัน 
สร้างสรรค ์

S  M  K  O 

ใช้เทคโนโลยีเป็น 
 

 Digital Workforce Skill 
คนทั่วไปที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการตัวตนในโลกออนไลน์ 
ทักษะในการใช้เครื่องมือและสื่อในยุคดิจิทัล 

S  M  K  O 

สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี 
 

 Digital Technology Skill 

 Digital Service & Design & Assurance 
พื้นฐานของการทํางานเครื่องมือต่างๆ ข้อจํากัดการใช้งาน และการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอน 

K  O 

เป็นกลไกขับเคลื่อนการเปลีย่นแปลง 
 

 Digital Transformation Skill 
ขับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ดิจิทัล การทํางานผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นช่วยให้การ
ทํางานดีขึ้นสะดวกขึ้น 

S  M  K 

บริหารจัดการได้ 
 

 Project & Management Skill 

 Digital Leadership Skill 
บริหารจัดการโดยใช้ดิจิทัลได้ เข้าใจเทคโนโลยีเข้ามาบริหารองค์กร ไม่ว่าเป็นเรื่องการสื่อสารการ
ทํางานและการประชาสัมพันธ์ และ Update Trend ในอนาคต 

S  M  K 

ความเข้าใจนโยบายและกฎหมาย  Digital Governance & Compliance S  M  K 
 
 


