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บทที่ 1
ความทั่วไป
1.1 ความเป็นมา
ในการจัดตั้งกรมสรรพสามิต ได้จัดตั้งโดยมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษี ควบคุมและกากับระบบการชาระ
ภาษี รวมถึงการปราบปรามผู้ กระทาผิดตาม พรบ.ภาษีสรรพสามิต โดยกรมสรรพสามิตได้นาเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนงานต่าง ๆ ของกรมฯ มาเป็นเวลานาน และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
เหมาะสมกับยุคสมัย ผลักดันให้เกิดบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนงาน ที่เชื่อมโยง
เข้ากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกกรมฯ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและประชาชน สามารถดาเนิน
ธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้าซ้อนในการทางาน นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทางาน
ในช่วงระยะเวลาในปัจ จุ บันนั้ น หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูประเทศ 11 ด้าน กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ แผนปฏิรูประบบราชการตามนโยบายรัฐบาล 4.0 ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้มีการนาเอานโยบาย
ดังกล่าวมาถ่ายทอดและปรับเปลี่ยนนโยบาย ตลอดจนการทางาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลดิจิทัล เป็น
นโยบายกระทรวงการคลัง 4.0 ที่เน้นในด้านเศรษฐกิจ ในการอานวยความสะดวกผู้ประกอบการในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการคลังได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาและขั้ นตอนในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ตามการประเมิ น ของ Doing Business โดยนโยบายเหล่ า นี้ ล้ ว นเป็น กรอบในการก าหนดนโยบายการ
ด าเนิ น งาน ของกรมสรรพสามิ ต โดยได้ เ พิ่ ม ความส าคั ญ ในการนาเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เข้ า มาเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลากรกรมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยยึดถือยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาระบบการทางานขององค์กรภาครัฐ ตามแนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ กพร.
ราชการ 4.0 ให้ครอบคลุมเป้าหมายของกรมสรรพสามิตทั้ง และ พันธะกิจ ทั้ง 4 ด้าน คือ
1) เป้าหมาย สร้างความยั่งยืน มีพันธะกิจ คือ บูรณาการบริหารการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใสเป็นธรรม และยั่งยืนเพื่อเสถียรภาพทางการคลัง
2) เป้าหมาย นโยบายภาษีเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม และ พลังงาน มีพันธะกิจ คือ ขับเคลื่อนนโยบาย
ภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) เป้าหมาย องค์กรทันสมัย มีพันธะกิจ คือ พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาษี
เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
4) เป้าหมาย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีพันธะกิจ คือ เสริมสร้างนวัตกรรมทางภาษีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าหมายและพันธะกิจทั้ง 4 ด้าน ภายใต้สภาพปัจจุบันที่ เศรษฐกิ จมีการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวไปมา
มาก (Economic Fluctuations) มีการปรั บเปลี่ ยนการดาเนินธุรกิจของผู้ ประกอบการ (Changing Business
Model) เกิดการทาลายล้างของธุรกิจอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และ สังคมผู้สูงอายุ
เหล่านี้ทาให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงในการที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น เพื่อให้กรมสรรพสามิต สามารถที่จะ
สร้างระบบข้อมูลที่จะสามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
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มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนแบบจาลองทางธุรกิจได้ง่าย และส่งผลกระทบน้อย ต่อทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ แพลทฟอร์มการทางานของซอฟต์แวร์ ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ส่ ว นสั งคมผู้ สู งอายุนั้น พบว่าผู้ ประกอบการรายย่ อยของกรมสรรพสามิต อาทิ
ผู้ประกอบการยาสูบ เครื่องดื่ม และ สุราชุมชน นั้นมีสัดส่ วนของผู้สูงอายุมาก การจะพัฒนาบริการใด ๆ ก็จะต้อง
ให้สอดรับกับกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุด้วย นอกจากนี้อายุเฉลี่ยของบุคลากรกรมสรรพสามิต ก็มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
ทาให้ภารกิจที่จะต้องออกนอกสถานที่เพื่อออกตรวจในสถานประกอบการต่าง ๆ นั้นอาจจะไม่สะดวก ข้อมูลมี
จานวนมาก ดังนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการทางานของบุคคลากรที่สูงอายุมากขึ้น เช่น เป็น เป็น
คลังข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถให้ข้อมูลและข้อแนะนาในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแม่นยา ลดการทางานที่
ซ้าซ้อนและง่ายต่อการใช้งาน
นโยบายกรมสรรพสามิต 4.0 (Excise Department 4.0) นั้นได้พัฒนามาจากกรอบราชการ 4.0 ของ
กพร. ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังรูปที่ 1-1 คือ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยซึ่งกรมสรรพสามิตได้กาหนดยุทธศาสตร์ดังตารางที่ 1-1

รูปที่ 1-1 แสดงกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 (กพร.)
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ตารางที่ 1-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ Excise 4.0 กรอบราชการ 4.0 และ การดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสาสนเทศของกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์ กรอบราชการ 4.0
ด้านที่
1
การเปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน
(Open and
Connected)

2

3

การยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
(Citizen Centric)

มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย
(Smart and High
Performance)

Excise 4.0
Open and Sharing Data
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
Collaboration Network
2. นโยบายภาษี
3. การจัดเก็บและปราบปราม
Tax Innovation
4. มาตราการภาษีเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี
ของประชาชน เช่น ภาษีความหวาน
ภาษี CO2
High Value Service
5. Online Service
6. e-Payment
Smart Enterprise
7. Digital Organization
Smart People
8. Multi-Skill
9. Innovator

การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสาสนเทศของกรม
สรรพสามิต
- การเชื่อมโยงข้อมูลกับเอกชน ในการรับชาระเงิน
ผ่าน Counter Services, ส่งข้อมูลราคาขายปลีก
แนะนา
- เชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการ : มหาดไทย กรม
ศุลกากร กรมสรรพากร และกองทุนต่างๆ ที่จัดตั้ง
โดยใช้ภาษีสรรพสามิต
- กาหนด Zoning ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และ ระบบข้อมูล

- Mobile Self-Services
- ED e-Payment
- ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ Application,
Data, Infrastructure และ Security
- พัฒนาทรัพยากรสาหรับการฝึกฝนบุคคลากร
- ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ Application,
Data, Infrastructure และ Security เพื่อรองรับ
การพัฒนานวัตกรรม

ดาเนิ น งานในรู ปแบบการบูร ณาการภายในกรมฯ โดยเห็นชอบให้ดาเนินการศึกษาและจัดทาแนว
ทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ภายในกรมสรรพสามิตขึ้น เพื่อยกระดับการ
ดาเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงดาเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานสถาปัตยกรรมองค์กรของส านักงานรัฐบาลอิเล็ กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) [ชื่อเดิม ก่อน
เปลี่ยนเป็น สพร.] ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของภาครัฐ
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1.2 วัตถุประสงค์
เอกสารการออกแบบสถาปั ต ยกรรมองค์ ก รใหม่ ซึ่ ง จะใช้ ใ นการก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สอดคล้องและบูรณาการ ระหว่าง ด้านการดาเนินงาน (Business Architecture) ข้อมูลข้อสนเทศ
(Data Architecture) โปรแกรมประยุ ก ต์ (Application Architecture) เทคโนโลยี แ ละโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
(Technology and Infrastructure Architecture) และ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
ในอนาคตของกรมสรรพสามิตฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
พัฒนาองค์กรให้รองรับกับการจัดทาแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture - EA)
ของกรมสรรพสามิต และเพื่อการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายการให้บริการระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government) ของภาครัฐ และรองรับกับการจะก้าวไปสู่ระบบหน่วยราชการ 4.0
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บทที่ 2
แนวทางสถาปัตยกรรมองค์กร
2.1 แนวทางสถาปัตยกรรมด้านการดาเนินงาน (Business Architecture)
สามารถพิจารณาแนวทางการปรับปรุงออกเป็น 5 ข้อดังนี้
1) สร้างมาตรฐานด้านระยะเวลาที่แน่นอนในการดาเนินงานของแต่ละกระบวนงาน เพื่อนาไปกาหนดเป็น
Service Level Agreement (SLA) เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดประจากระบวนงาน
2) การนาระบบสารสนเทศ หรือ โปรแกรมประยุกต์มาใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนทานข้อมูล
โดยการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลต่างๆอย่างทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในกรมสรรพสามิต
3) เพิ่มความเป็นอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติให้กับระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยให้บุคคลากรกรมสรรพสามิต
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพสูง
4) ปรับปรุงระบบสารสนเทศในกระบวนงานให้สามารถดาเนินธุ รกรรมได้ด้วยตนเองของผู้ประกอบการ
และประชาชน สามารถเข้าถึงได้ทุกหนทุกแห่ง และ ทุกเวลา แต่ยังคงความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูง
5) ลดการใช้เงินสด และ พยายามเข้าสู่รูปแบบมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานกระบวนงานมาตรฐานการ
ทาธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน มาตรฐานการเงินและการบัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง และ มาตรฐานข้อมูล
เป็นต้น

2.2 แนวทางสถาปัตยกรรมด้านโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
สามารถพิจารณาแนวทางการปรับปรุงดังนี้
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่
จะพิจารณาเลือกเสนอให้เพิ่มระบบงานใหม่ลงในสถาปัตยกรรมองค์กร ด้านระบบสารสนเทศด้วย
เหตุผล ดังนี้
• ไม่มีระบบสารสนเทศในการสนับสนุน ภารกิจ บทบาท หน้าที่ และกระบวนการดาเนินงาน ของ
กรมสรรพสามิต
• ไม่ มี ร ะบบสารสนเทศในการสนั บ สนุ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไทย 4.0
(Thailand 4.0)
2) การปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิม
จะพิจารณาเลือกเสนอให้ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมให้ใช้งานได้และคงไว้ในสถาปัตยกรรมองค์กร
ด้านระบบสารสนเทศโดยแบ่งการปรับปรุงออกเป็น ดังนี้
• การปรับปรุงระบบสารสนเทศที่กระจัดกระจาย ให้ เป็นหนึ่งเดียว เพื่อเพิ่มความคล่ องตัว ในการ
ทางาน ลดความซับซ้อนและลดความล่าช้า
• การปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมที่ยังไม่ครอบคลุมการทางานทั้งกระบวนงานให้สามารถทางาน
ได้สมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นการเพิ่มฟังก์ชั่นการทางานให้กับระบบสารสนเทศเดิม หรือหาก
ไม่สามารถปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมได้ อาจยกเลิกระบบงานเดิมแล้วพัฒนาระบบงานใหม่
• การปรับปรุง ระบบสารสนเทศเดิมให้เป็น Self-Services และ/หรือ ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น เน้น
ให้โปรแกรมช่วยเตือนเมื่อบุคลากรดูรายการเตือนก็สามารถเข้าไปดาเนินการธุรกรรมได้ทันที
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3) การยกเลิกระบบงานเดิม
พิจารณาเลือกเสนอให้ยกเลิกระบบงานเดิมออกจากสถาปัตยกรรม ด้านระบบสารสนเทศ เมื่ อระบบ
สารสนเทศเดิมไม่ส ามารถน ามาใช้งานเพื่อตอบสนองภารกิจและความต้องการของผู้ใช้งาน หรือ
ระบบงานได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีเก่าที่ล้าสมัยไปแล้วหรือกาลังจะล้าสมัย หรือระบบงานทางาน
บนเทคโนโลยีเก่าที่ล้าสมัยไปแล้วหรือกาลังจะล้าสมัย
4) การคงระบบงานเดิมไว้
เลือกพิจารณาเสนอให้คงระบบสารสนเทศเดิมไว้ในสถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบสารสนเทศ เมื่อ
ระบบสารสนเทศเดิมมีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองภารกิจและความต้องการของ
ผู้ใช้เป็นอย่างดี

2.3 แนวทางสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture)
สามารถพิจารณาแนวทางการปรับปรุงดังนี้
1) การพัฒนาระบบงานใหม่
1.1) เพื่อสนับสนุนการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลในการสร้างองค์ความรู้จากสารสนเทศของกรมฯ
ควรมีโครงการติดตั้งใช้งานระบบเดต้าเลค (Data Lake) เพื่อเป็นที่รวบรวมข้อมูลหลากหลาย
โครงสร้ างจาก แหล่ งข้อมูล ทั้งหมดอย่างสม่าเสมอมาผ่ านกระบวนการ ETL ลงคลั งข้อมูล
ส าหรั บ รองรั บ การท าเหมื อ งข้ อ มู ล (data mining) การสร้ า งมโนภาพของข้ อ มู ล (data
visualization) และการวิเคราะห์บิ๊กเดต้า (big data analytics) หลักการทางานของเดต้าเลค
แสดงดังรูป ทั้งนี้ต้องพิจารณากระบวนการ data governance เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ
ของข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของข้อมูลด้วย
1.2) กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวปฏิบัติในการแก้ไขข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกันตามข้อกาหนด
ของกรมสรรพสามิตเพื่อควบคุมคุณภาพข้อมูล
1.3) กาหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ชัดเจนสาหรับข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน เพื่อให้ข้อมูลได้รับการทบทวน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน
1.4) เพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ควรมีโครงการใช้ประโยชน์จากบิ๊กเดต้า โดยติดตั้ง
แพล็ตฟอร์มสาหรับการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูล และการประมวลผลบิ๊กเดต้า (big
data analytics) และมีการเตรียมข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงพอสาหรับการนาไปใช้วิเคราะห์ ดังนี้
• จัดเก็บข้อมูล master data ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (data standardization)
• ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล (data validation) ที่ ม าจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ภายในและ
ภายนอก เช่น ข้อมูลระหว่างกระทรวง
• ตรวจสอบและแก้ ไ ขความไม่ส มบูร ณ์ ความไม่ถูกต้ อ งและความไม่สั ม พันธ์ กัน ของข้ อ มู ล
(data cleaning) ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล หรือการให้ความหมาย
ของข้อมูลที่จัดเก็บแตกต่างกันโดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากแหล่งที่ต่างกัน
1.5) จัดเก็บคู่มือการใช้งานระบบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
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2) การปรับปรุงระบบงานเดิม
2.1) เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มข้อมูลเป็นฐานข้อมูล
2.2) จัดกลุ่มข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลเพื่อบูรณาการฐานข้อมูล (conceptual schema integration)
ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว มีข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันและสามารถดู
ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ลดความซ้ าซ้ อ นและความไม่ ต้ อ งกั น ของข้ อ มู ล (redundancy and
inconsistency) ภาระในการบริหารจัดการข้อมูล เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากขึ้น และ
สอดรั บ กั บ ความต้ อ งการของประชาชนและผู้ ใ ช้ง าน (Proactive and Customize Public
Services) ตามแนวคิดการพัฒ นาภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 เช่น ผู้ นาเข้า ผู้ ส่ งออก และ
ผู้ประกอบการขนส่งสามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้าซ้อน ลดความ
ผิดพลาดและลดการทางานที่ไม่สร้างคุณค่า อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทุกหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เช่น กรมสรรพากร กรมการค้าภายใน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมขนส่ง กรมศุลกากร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรม
ธุ ร กิ จ พลั ง งาน เป็ น ต้ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว แบบครบวงจร สนั บ สนุ น High Performance
Organization
2.3) ติ ด ตั้ ง ใช้ ง าน Scalable database โดยเปิ ด ใช้ ง านความสามารถในการรองรั บ การบรรจุ
ฐานข้อมูล ลงหน่ ว ยความจาหลั ก (in-memory database) ของระบบจัดการฐานข้อมูล เชิง
สั มพัน ธ์ (RDBMS) (เช่น Oracle coherence) เพื่อลดระยะเวลาเข้าถึงข้อมูล จากดิส ก์ และ
ติดตั้งใช้งานระบบแคช (เช่น Memcache) ไว้ในฝั่งเครื่องบริการฐานข้อมูล เพื่อลดภาระงาน
ให้แก่เครื่องบริการฐานข้อมูลในการประมวลผลข้อคาถาม (query) ที่ถูกถามซ้า สนับสนุน High
Performance Organization
2.4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลและตระหนักถึงความสาคัญในการให้บริการข้อมูลภาครัฐสู่ภาค
ประชาชนอย่างเปิดกว้างตามแนวคิดการพัฒนาภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 รวมถึงการนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยภาคประชาชน กรมฯ ควรจัดตั้งคณะทางานพิจารณาตรวจสอบการ
เพิ่มประเภท ปริมาณ และคุณภาพของข้อมูลเปิด (open data) ในระบบงานข้อมูลเปิดที่กรมฯ
ให้บริการอยู่ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพการทางานของกรมฯ ข้อสอบการคัดเลือก การสอบสวน
ทางวินัย ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้ ให้เริ่มพิจารณามาตรการ GDPR ของยุโรปใน
มาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า (ผู้เสียภาษี) เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความมั่นใจใน
ระบบความมั่นคงปลอดภัย และการรักษาความลับในข้อมูล สนับสนุน High Performance
Organization
3) การยกเลิกระบบงานเดิม
ยุติการใช้งานระบบฐานข้อมูลที่ซ้าซ้อนด้วยการบูรณาการข้อมูลทั้งในระดับแนวคิด (conceptual
schema integration) การรวมข้อมูลที่ซ้าซ้อนในหลายหน่วยเก็บเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นปัจจุบันและ
ต้องกัน (data consolidation) และการกาหนดนโยบาย single master database ที่มีการประสาน
เวลาการทาซ้า (synchronized replication) กับเครื่องบริการสารอง (standby database)
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2.4 แนวทางสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology and
Infrastructure Architecture)
สามารถพิจารณาแนวทางการปรับปรุงดังนี้
1) การพัฒนาระบบงานใหม่
1.1) จัดให้มีนโยบายสนับสนุนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาตามความจาเป็นและบทบาทของ
พนักงานแต่ละคน
1.2) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลการจัดการโครงแบบ (CMDB) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (change management) ในซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เป็นองค์ประกอบใน
ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของกรมฯ สนับสนุน High Performance Organization
1.3) ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลของกรมฯ อยู่ในระดับอัตโนมัติ (automated) เนื่องจาก
มี ก ารใช้ ง านเทคโนโลยี ก ารท าเสมื อ น (virtualization) อย่ า งจริ ง จั ง จึ ง มี ค วามพร้ อ มในการ
ยกระดับวุฒิภาวะของโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวให้สูงขึ้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานการคานวณแบบ
คลาวด์ (cloud computing infrastructure) ตามแนวคิดการพัฒนาภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
เพื่อรองรับการติดตั้งใช้งานคลาวด์แบบส่วนบุคคลในที่ตั้ง (on-premise private cloud) สาหรับ
เครื่องบริการอินทราเน็ต (intranet servers) และฐานข้อมูลต่างๆ ส่วนเครื่องบริการสาธารณะ
(public servers) ควรย้ายไปใช้บริการคลาวด์สาธารณะในประเทศ (domestic public cloud)
ที่ มี ข้ อ ตกลงระดั บ บริ ก าร (SLA) ที่ เ ป็ น มาตรฐานสากล สนั บ สนุ น High Performance
Organization
การปรับเปลี่ยนสามารถดาเนินการได้ 3 ตัวแบบบริการคือ
(1) บริการซอฟต์แวร์คลาวด์ที่รองรับการปรับแต่งตั้งค่าตามแต่ละกลุ่มผู้ใช้ เช่นผู้ประกอบการแต่ละ
ราย (customization/personalization) และใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม (SaaS for multitenancy and broad network access)
(2) บริการแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อก่อ ให้เกิดสถาปัตยกรรมเชิงบริการสาหรับรองรับการใช้ม อดูล
ซอฟต์แวร์ร่วมกันได้ (PaaS for SOA) และ
(3) บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ผู้มีสิทธิสามารถบริการตนเองได้เมื่อต้องการโดยไม่ต้องรอการ
ให้ บ ริ ก ารจากบุ ค ลากรศู น ย์ ข้ อ มู ล ของกรมฯ (IaaS for on-demand self-service) เป็ น การ
รองรับความต้องการทรัพยากรประมวลผลในบางฤดูกาลอย่างทันท่วงที (เช่น ช่วงชาระภาษี ต่อ
ใบอนุ ญ าต) ลดภาระค่ า ใช้ จ่ า ยและการบริ ห ารจั ด การในระยะยาว สามารถใช้ ง านระบบ
สารสนเทศได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และยั่ ง ยื น และรองรั บ การวิ เ คราะห์ บิ๊ ก เดต้ า และเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ในอนาคต บุคลากรที่มีสิทธิสามารถเลือกจากแคตตาล็อกได้ด้วยตนเอง
(on-demand self-service) ว่าต้องการสร้างเครื่องคอมพิว เตอร์เสมือนทั้ง virtual desktop
computer หรือ virtual server ที่มีข้อกาหนดคุณลักษณะและจานวนเครื่องตามต้องการ โดย
ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนฯ เป็นผู้สร้างให้ สามารถมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าเดิมมาใช้
งาน และสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้ตลอดเวลาเพื่อควบคุมปริมาณ
โควต้าการใช้งานไป
อย่ างไรก็ตามการจั ดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการคานวณแบบคลาวด์จาเป็นต้องมีทรัพยากร
คานวณ (computing resources) ปริมาณเพียงพอจึงควรทาการสารวจทรัพยากรคานวณที่มีอยู่
ในระดับภาคที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ เช่น rack servers ที่กรมฯ ได้จัดสรรให้
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(4)

(5)

(6)

จัดให้มีระบบสาหรับการฝึกใช้งาน (training system) ของทุกระบบสารสนเทศ โดยอาจสร้าง
เป็น virtual server บนคลาวด์ด้วย machine image ของระบบงานจริง เพื่อให้ทดลองใช้ ได้
สมจริงแต่ไม่กระทบการทางานและข้อมูลในระบบจริง และเมื่อการฝึกแล้วเสร็จก็สามารถสั่งคืน
ทรัพยากร virtual server กลับสู่ระบบคลาวด์ดังเดิม ลดความสิ้นเปลืองจากการจองใช้ทรัพยากร
อย่ า งถาวรเนื่ อ งจากการฝึ ก ใช้ ง านระบบสารสนเทศไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ นทุ ก วั น สนั บ สนุ น High
Performance Organization
จัดให้มีเครื่องบริการ Asset inventory, VDI (Virtual Desktop Infrastructure), CA เพื่อรองรับ
ระบบงานใหม่ได้แก่ ระบบบริหารบัญชีทรัพย์สิน , virtual desktop infrastructure, และระบบ
public key infrastructure (PKI) ซึ่งเสนอไว้ในหัวข้อ สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย สนับสนุน High Performance Organization
ปรั บ ปรุ งระบบ Access control ให้ เป็นอุปกรณ์ควบคุมการเข้า ถึงแบบหลายปัจจัย (multifactor authentication) และปรับปรุงพื้นที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เดิมให้ครอบคลุม
ความต้องการของกรมฯ ทั่วประเทศ สนับสนุน High Performance Organization

2) การปรับปรุงระบบงานเดิม
2.1) ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายและระบบปฏิบัติการให้ทางานด้วยโพรโทคอล IPv6 คู่ขนานกับ IPv4 เพื่อ
ทยอยปรับระบบสารสนเทศทั้งหมดของกรมฯ เข้าสู่ Native IPv6 แบบเต็มตัวในอนาคตซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงประสิทธิภาพและความมั่นคงทางการสื่อสาร อีกทั้งยังช่วยลดภาระในการ
บริหารระบบเครือข่ายได้ดีกว่า IPv4 สนับสนุน Collaboration Network
2.2) สารวจและยกระดับรุ่น (upgrade) และเปลี่ยนค่ายของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์
สนั บ สนุ น เครื่ องบริ การเว็บเพื่อความคุ้มค่าในการใช้งานและบารุงรักษา รวมถึงความมั่นคง
ปลอดภัย สนับสนุน High Performance Organization
2.3) สารวจและยกระดับรุ่นของระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้
ทันสมัยและซ่อมบารุงเครื่องพิมพ์ที่เสีย สนับสนุน High Performance Organization
2.4) ปรับตั้งค่าอุปกรณ์บริหารแบนด์วิดท์ (bandwidth management appliance) เพื่อควบคุมการ
ใช้แบนด์วิดท์ให้รองรับกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อจองแบนด์วิดท์ให้สาหรับผู้มีความ
จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและป้ อ งกั น ผลกระทบจากการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ที่ ล่ า ช้ า
สนับสนุน High Performance Organization
2.5) ควรจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้าใจในการให้บริการในด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
และจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ Help Desk ตามหมวดหมู่ของปัญหาสาหรับการตอบปัญหาเฉพาะเรื่อง
ควรจัดทา FAQ กลุ่มไลน์ คลิปสอนการแก้ปัญหาเบื้องต้น หรือใช้เทคโนโลยี Chat bot ช่วยตอบ
ปัญหาอัตโนมัติ สนับสนุน High Performance Organization
3) การยกเลิกระบบงานเดิม
พิจารณายุติการใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนเครื่องบริการเว็บทั้งรุ่นและค่าย
ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งานและบารุงรักษา โดยทาการย้ายระบบงานตามความ
เหมาะสม
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2.5 แนวทางสถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
สามารถพิจารณาแนวทางการปรับปรุงดังนี้
1) การพัฒนาระบบงานใหม่
1.1) ควรมีการสารองข้อมูลไว้ที่นอกที่ตั้งกรมฯ คือที่ศูนย์ข้อมูลสารอง DR ที่มีระดับความเสี่ยงต่อภัย
คุกคามโดยเฉพาะภัยธรรมชาติ ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร และปัญหาด้านสาธารณูปโภค น้อย
กว่าของศูนย์ข้อมูล DC โดยให้สารองข้อมูลแบบ 1) Hot standby สาหรับข้อมูลที่มีความเสี่ยง
สูงจากภัยคุกคามจึงต้องสารองบ่อยครั้งที่สุด (near real-time mirroring) ต้องการให้เกิดความ
ต้องกันของข้อมูล (consistency) ในระดับปานกลาง หรือต้องการระดับความพร้อมใช้งานสูง
(high availability) หรือ 2) Warm standby สาหรับข้อมูลที่มีความเสี่ยงปานกลาง ต้องการ
ความต้องกันของข้อมูลในระดับอ่อน (eventual consistency) หรือมีระยะเวลาต้องกู้คืน
(RTO) เป็นนาทีแต่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง และ 3) Cold standby สาหรับข้อมูลที่มีความเสี่ยงสูงจาก
ภัยคุกคามต่าหรือมีระยะเวลาต้องกู้คืนระดับชั่วโมง ทั้งนี้ควรเลี่ยงการนาข้อมูลที่สารองไว้ใน
ระยะไกลที่ DR มาให้บริการแบบ Active-active หรือแบบหลาย master databases เพราะ
จะเนื่องจากมีเวลาแฝง (latency time) ในการสื่อสารค่อนข้างมาก อาจทาให้โปรแกรมประยุกต์
ธุรกิจที่มีการอ่านเขียนข้อมูลบ่อยทางานผิดพลาดได้ง่าย
1.2) กาหนดนโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแบบพกพา (BYOD policy) ซึ่งรวมทั้ง
เครื่องที่เป็นครุภัณฑ์ของกรมฯ เองและนโยบาย BYOD สาหรับควบคุมการนาเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพาส่วนตัวมาใช้ในกรมฯ เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ควรเร่งพัฒนา
นโยบาย BYOD เนื่องจากปัจจุบัน พนักงานมีการพกพาอุปกรณ์เช่น สมาร์ทโฟน มาใช้งานใน
กรมฯ อยู่เป็นปกติจึงเกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงอยู่ตลอดเวลา
1.3) จัดให้มีการใช้งานใบรับรองดิจิทัล (digital certificate) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ token รวมถึง
การติดตั้งใช้งานระบบ CA แบบภายในกรมฯ หรือใช้บริการ CA ภายนอกเพื่อการทางานร่วมกัน
ได้กับหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนเข้ารหัสลับข้อมูล การลงลายเซ็นดิจิทัล (digital signature)
เพื่อรักษาบูรณภาพข้อมูล (data integrity) และเพื่อป้องกันการปฏิเสธการกระทา (nonrepudiation)
1.4) จัดให้มีระบบบริหารบัญชีทรัพย์สินของกรม (asset inventory) ด้วยโพรโทคอลมาตรฐาน
LDAP ที่ครอบคลุมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนการติดตามควบคุมการใช้งาน
การบริหารงบประมาณ การบริหารความเสีย่ งด้านความมั่นคง และการตรวจสอบภายในและภายนอก
1.5) กาหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกภาคส่วนของกรมฯ โดยเฉพาะส่วน
ที่ยังไม่ได้ขอรับรอง ISO/IEC27001:2013 เพื่อให้เกิดกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่าเสมอเป็นการลดความเสี่ยงจากการโจมตีบนโลกไซเบอร์และภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศและภาวะส่วนตัว (privacy) ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาผ่านกระบวนการเวียน
ซ้า prepare-categorize-select-implement-assess-authorize-monitor โดยอาจดูรายละเอียด
จากเอกสารมาตรฐาน Risk management framework (NIST800-37)
1.6) จัดให้มีการติดตั้งใช้งานระบบ virtual desktop infrastructure (VDI) และ zero clients โดย
มีเครื่องบริการ VDI อยู่ในเครือข่ายแลน แทนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่มีความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงและปัญหาในการบริหารจัดการมาก
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2) การปรับปรุงระบบงานเดิม
2.1) ปรั บ ปรุ ง นโยบายบริ ห ารสารสนเทศ และการสื่ อ สารส าหรับ การบริห ารจัด การห้ อ ง Data
Center ห้อง NOC และ SOC ซึ่งปัจจุบันเป็นรุ่น 2.2 ให้มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์สาหรับ
การนาไปใช้งานจริง
2.2) ปรับปรุงระบบงานทุกระบบให้ใช้ระบบความปลอดภัยกลางเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคง
2.3) ปรับปรุงกระบวนการสมัครระบบความปลอดภัยกลางให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ ทาการปรับฐานข้อมูล
สิทธิให้เป็นปัจจุบัน ทาการกาหนดสิทธิตามตัวแบบการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม เช่น ตั ว
แบบ discretionary access control ที่เจ้าของข้อมูล เช่น ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้อนุมัติให้สิทธิ
หรือตัวแบบ role-based access control ที่ผูกสิทธิไว้กับบทบาทความรับผิดชอบแทนการผูก
ไว้ กั บ บั ญ ชี ผู้ ใ ช้ ร ายบุ ค คล และควรเพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั น การแสดงรายการสิ ท ธิ ข องแต่ ล ะคนและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.4) กาหนดให้ทุกระบบงานมีการสารองข้อมูลลงเครื่องบริการสารองข้อมูลและดาเนินการอย่าง
สม่าเสมอตามลาดับความสาคัญ
2.5) บังคับให้มีอายุใช้งานรหัสผ่านเพื่อให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่าเสมอ และติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมการเข้าถึงแบบหลายปัจจัย (multi-factor authentication: MFA)
2.6) จัดทาโครงการสารวจความต้องการการติดตั้งกล้องวงจรปิดของกรมฯ เพิ่มทั่วประเทศ
2.7) ปรั บ ปรุ งระบบดับ เพลิ งให้ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น ระบบก๊าซ FM200 ซึ่งไม่เป็น
อันตรายต่อการหายใจของมนุษย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่เป็นมลภาวะในธรรมชาติ
2.8) สาหรับข้อมูลที่มีชั้นความลับสูงกว่าระดับทั่วไป ควรปรับปรุงระบบการรับส่งข้อมูลดังกล่าวให้มี
การเข้ารหัสลับระหว่างการส่งผ่านเครือข่าย และปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นให้มีการ
เข้ารหัสลับทุกระบบ
2.9) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติการระบุป้ายชื่อสารสนเทศในส่วนของการทาป้ายชื่อ ให้มีการทา
ป้ายชื่อให้แก่ข้อมูลในระดับชั้นความลับทั่วไป เพื่อป้องกันผลกระทบอันเกิดจากความผิดพลาด
ในการระบุป้ายชื่อ
2.10) ปรับปรุงนโยบายความมั่นคงสารสนเทศให้ครอบคลุมประเด็นการยกเลิกลาดับชั้นความลั บ
ข้อมูลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคง และประเด็น นโยบายหน่วยเก็บถาวรเพื่อ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการสารองข้อมูล
2.11) บังคับใช้นโยบายความมั่นคงสารสนเทศอย่างจริงจังเพื่อป้องกันปัญหา เช่น การใช้บัญชีผู้ใช้
เดียวร่วมกัน
2.12) เพิ่มขอบเขตที่ขอรับรอง ISO 27001:2013 ให้ครอบคลุม DR และระบบสารสนเทศส่วนอื่นของ
กรมฯ โดยเฉพาะการรั บ รองโปรแกรมประยุก ต์ธุรกิจ (software development security
and application security) โดยก าหนดระบบน าร่ อ งในการขอรั บ รอง แต่ ยั ง ไม่ ค วรเพิ่ ม
ขอบเขตไปยังหน่วยงานระดับภาค พื้นที่ และพื้นที่/สาขา เนื่องจากมีความเสี่ยงต่าแต่ต้องใช้
งบประมาณมาก
3) การยกเลิกระบบงานเดิม
ยุติการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สื่อบันทึกข้อมูล และบัญชีผู้ใช้ ที่ขาดการปฏิบัติตามนโยบาย
ความมั่นคงสารสนเทศของกรมฯ และนาเข้าสู่กระบวนการทาลายข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
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2.6 แผนภาพรวมสถาปัตยกรรมองค์กรโดยสังเขป
จากแนวทางการปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กรต่าง ๆ ที่ได้อธิบายมานั้น สามารถเขียนเป็นแผนภาพโดยรวมแต่ละด้านได้ดังนี้
2.6.1 แผนภาพด้าน Business Architecture

Business Process Architecture
Core Process

Supporting Core Process
งาน
ปราบปราม

งาน ดทะเบียน
สรรพสามิต

งานการควบคุมการ
ชาระภาษี

งานวิเคราะ ์
ตัวอยางสินค้า

งานการแ ้งราคา

งานการขออนุญาต
นาเข้า/สงออก

E. งานตรว สอบและ
ประเมินภาษี

A. งานควบคุม
โรงงานอุตสา กรรม

B. งานการทาบัญชี
และงบเดือน

C. งานการชาระและ
วิเคราะ ์ภ าษี

D. งานการคืน
ยกเว้น และ
ลด ยอนภาษี

งานบัญชี การเงิน
และงบประมา

งานอุทธร ์การ
ประเมินภาษี
งานพั นาและตรว สอบ
H. งานพัสดุ
ทางเทคนิค
G. งานพิสู น์ของกลางและของ
I. งาน ลาก
กลางในคดีผู้กระทาผิด

F. งานนโยบายภาษี

ระบบงานเดิม
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งานก มาย

ระบบงานที่ปรับปรุง

General Support
งานสื่อสารองค์กร
งานบริ ารงานบุคคล

งานกา นดสิทธิ
งานบริ ารทั่วไป

งานควบคุมและ ัดเกบเอกสาร
J. กระบวนงานสา รับงานในกลุมพั นา
ระบบบริ าร

ระบบงานที่พั นาใ ม
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2.6.2 แผนภาพด้าน Application Architecture

Business Application
REG

LABEL

LAW

SRP

PRC

Ethanol

RTN

DEPICA

LIMS

Data Exchange

BI

ELCS

Stamp

CITAX

STA

Battery

Beer

TCL

OIL, BCL, BEV,
BMA

BAR
Illegal

ANA

H. ระบบงาน
อุทธรณ์การ
ประเมินภาษี

LIC

Integrated MOB

G. ระบบงาน BI
ระดับพื้นที่

Supporting Application
SSO

iPortal

M. ระบบงาน
บัญชี
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BAR

RDB

OCS

Solvent

EAMS2

F. ระบบงาน
บริหารงานสุราชุมชน

LAS

I. ระบบงานตรวจ
ปฏิบัติการ

NSW

AEC
DPIS II
CRMKB

O. ระบบงานตรวจตัดปีเงิน
ผลประโยชน์
N. ระบบงาน Sand Box

INC

E-mail
E-meeting

P. ระบบงานบริหาร
สัญญา
Q. ระบบงานบริหาร
จัดการคดี

E-office

EDCS

EDAS

R. ระบบงาน Call
Center System

T.. ระบบงานพัฒนาและ
ตรวจสอบทางเทคนิค

S. ระบบงาน Traning
System

U.. ระบบงานบริหารทั่วไป
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2.6.3 แผนภาพด้าน Data Architecture

ข้อมูล Open Data

ข้อมูลงานทะเบียน
สรรพสามิต

ข้อมูลงานรายได้

ข้อมูลงานขออนุญาต
ขาย นาเข้า-ส่งออก

ข้อมูลงาน
การชาระภาษี

ข้อมูล Data
Warehouse

ข้อมูลงานการแจ้ง
ราคา

ข้อมูล Data
Warehouse

ข้อมูลงานกฎหมาย

ข้อมูลงานสานักงาน
ข้อมูลสินค้า บริการ
ข้อมูลงานการทา
บัญชีและเงินเดือน

ข้อมูลงานคืนยกเว้น
และลดหย่อนภาษี

ข้อมูลงานพัสดุ

ข้อมูลงานควบคุมและ
ปราบปรามผู้กระทาผิด
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ข้อมูลงานควบคุม
โรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลงานควบคุม
โรงกลั่น

ข้อมูลงานการควบคุม
การชาระภาษี

ข้อมูลบุคลากร
กรมสรรพสามิต
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2.6.4 แผนภาพด้าน Technology and Infrastructure Architecture
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Reg
ulation

ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของราชการ พ.ศ.2544

St
andard

Policy
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ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560
[P,Q,S]

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2553ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ
านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
พ.ศ.ยบส
(ฉบับที่ 2)ระเบี
2556
2552 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

พรฎ.ว่าด้วยความปลอดภัยในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553

Law
พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2560
พรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
พรฎ. กาหนดหลักเกณฑ์์และวิธีการในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ พ.ศ.2549

กรมสรรพสามิต

2.6.5 แผนภาพด้าน Security Architecture
Governance
isk

ISO/IEC 27001:2013
[C,E,G,O,R]

R

นโยบายการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวแบบพกพา (BYOD policy)
[B]

C
ompliance

ระเบียบ คตง.
ว่าด้วยการ
กาหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544

นโยบาย
บริหารความ
เสี่ยง
[A,E,F,H,I,J,K
,L,M,N]

ระเบียบและขั้นตอนการ
ใช้ห้อง Data Center
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บทที่ 3
แนวทางในการกากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร
3.1 ความ มายของการกากับดูแล
การก ากั บ ดู แ ล ในงานการออกแบบสถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร นั้ น สื บ เนื่ อ งมาจาก เมื่ อ มี ก ารส่ ง มอบ
สถาปัตยกรรมองค์กรแล้ว องค์กรก็จะดาเนินงานไปตามภารกิจที่มี ซึ่งก็จะมีการดาเนินโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ เกิดการแก้ไขงานเดิมใน layers ต่างๆ ดังนั้นหากไม่มีการควบคุมกากับให้ดีแล้ว สถาปัตยกรรม
องค์กรที่ได้ทาการรวบรวมวิเคราะห์ และ สังเคราะห์สิ่งใหม่ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าเนื่องจากข้อมูลไม่ทันสัน
และ ไม่ได้มีการนาไปใช้ ดึงต้องมีมาตรการควบคุมกากับ ให้สถาปัตยกรรมองค์กร มีความถูกต้องและมีความเป็น
ปัจจุบันให้มากที่สุด โดยจะมีกลไกในการควบคุม 2 กลไกล คือ

3.2 ัดตั้งค ะกรรมการควบคุมกากับ สถาปัตยกรรมองค์กร
คณะกรรมการฯ จานวน 5-7 คนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ หน่วยงานต่างๆจะมีหน้าที่ในการ
ควบคุมกากับการแก้ไขปรับปรุง และ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมสรรพสามิต โดยให้ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเลขา สามารถ
1) ลงทะเบียนและจัดเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร (รายการ รูป คู่มือ และ รายงาน) ในทุกระดับชั้น
2) รับคาร้องขอใช้สถาปัตยกรรมองค์กร
3) รับคาร้องขอแก้ไขสถาปัตยกรรมองค์กร
4) วิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อสถาปัตยกรรมองค์กร ในทุกระดับ
5) ปรับปรุงข้อ 8.2.1 ให้มีความเป็นปัจจุบัน

3.3 กลไกการควบคุมเมื่อมีความต้องการ ะดาเนินโครงการพั นาเทคโนโลยีสารสเทศและ
สื่อสารใ ม
ในกรณีที่จะมีโครงการใหม่เกิดขึ้น ในหน่วยงานต่างๆ นั้น Project Sponsor จะดาเนินการดังนี้
1) ทาการร้องขอสถาปัตยกรรมองค์กรทั้งหมด
2) ทาการวิเคราะห์โครงการ
•
อยู่ในส่วนใดของสถาปัตยกรรมองค์กร
•
เกิดผลกระทบใดต่อส่วนอื่นๆ
•
จัดทารายงานผลกระทบ ซึ่งโครงการนี้ควรจะต้องรวมเอาเนื้องานที่จะต้องแก้ไขอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบ
3) ตรวจสอบ
•
มีโครงการอื่นที่มีวัตถุประสงค์จะแก้ไขสิ่งเดียวกับที่โครงการจะดาเนินการหรือไม่
•
หากมีก็ให้ทาการวิเคราะห์ผลกระทบร่วม แล้วหารือร่วมกับโครงการที่มีผลกระทบจนได้ข้อสรุป
4) ทาคาร้องขอแก้ไขรายละเอียดของสถาปัตยกรรมองค์กร พร้อมระบุวันที่เริ่มต้นสิ้นสุดของโครงการ
โดยจะต้องแก้ไขให้ครบทุกชั้น
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5) ดาเนินโครงการ และรายงานการดาเนินโครงการว่ามีผลเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม
องค์กรเป็นระยะๆ
6) เมื่อสิ้นสุดโครงการให้ทาการปรับปรุงรายละเอียดของสถาปัตยกรรมองค์กรให้เป็นปัจจุบัน ทั้งรายการ
รูป คู่มือ และรายงาน
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