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ที่มา 
 
 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศทั้งการยกระดับศักยภาพและคุณภาพการด าเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม
ในหลากหลายมิติ การสร้างงาน และสร้างอาชีพ โดยการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริการ
ของภาครัฐ และการเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น 
หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนต่างให้ความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการ
ภายในโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชนและภาคประชาชน
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศเพ่ือก้าวไปสู่
จุดหมายปลายทางอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันในการเป็นประเทศไทย 4.0  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้พัฒนา 
Platform ที่เรียกว่า  “i-Connect” ขึ้น  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและการให้บริการข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม กับหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ผู้ประกอบการและประชาชน   
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Personal Computer)  และอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายทุกประเภท (Mobile Devices) 
เพ่ือให้การเชื่อมโยงกันสามารถท าได้อย่างไร้ขีดจ ากัด “Anytime Anywhere and Any Device”    
Platform i-Connect จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 

    
 
 

    “การปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เป็นภารกิจที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องน าพาหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานในเครือข่าย สู่การปรับเปลี่ยนกระบวนงานต่าง ๆ 
เพ่ือให้การบริการต่อผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่มาใช้
บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้รับการบริการที่มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
    Digital Transformation เป็นเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วย
สร้าง ปรับเปลี่ยนและเสริมการท างานของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่
กระทรวงอุตสาหกรรมได้เริ่มด าเนินการในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา 
ผลจากความมุ่ งมั่ น  ตั้ ง ใจ  ท า ให้ เกิดการ เปลี่ ยนแปลง
กระบวนงานในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้
รองรับกับการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  การท างานแบบ         
ไร้กระดาษ (Paperless) การรับ-จ่ายเงินกับภาครัฐแบบไร้เงินสด 
เป็นต้น 
 จากการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ของ

กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเรียกว่า “Big Data” ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทัลที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะได้  
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน เพ่ือใช้
ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมในการประกอบการของกิจการในการวางแผน พยากรณ์  หรืออ่ืนใด ข้อมูลจะอยู่ใน
รูปแบบที่เรียกว่า Dashboard เน้นแสดงผลเป็น กราฟ สถิติ ที่ดูง่าย ไม่ซับซ้อน การ Update ข้อมูลจะเป็นไป
ในรูปแบบ Real-time หรือระยะที่รวดเร็ว ที่สามารถใช้อ้างอิงได้”  
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 
 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ตามแนวคิด  “Digital Transformation for Service     
(i-Connect)” ของกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ (Objective Outcomes) คือ  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรและการให้บริการประชาชน 
2. ติดตามการท างานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เชื่อมโยงระบบการผลิตตั้งแต่ต้นต้น กลางน้ า และปลายน้ า 
4. ใช้ Big Data จัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ 

 โดยมีกระบวนการท างานที่ส าคัญ (Key Process)  4 กระบวนการ คือ 
1. การบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
2. การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. การพัฒนา Platform ในการให้บริการและปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้รองรับการให้บริการ 
4. การพัฒนาบุคลากร สร้างการรับรู้และความตระหนักในการใช้ระบบสารสนเทศ 
 ผลลัพธ์ของกระบวนการท างานดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ผู้ประกอบการ และประชาชน คือ 
1. ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ “Anytime Anywhere and Any device” 
2. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจด้านอุตสาหกรรมให้กับผู้บริหาร ภาครัฐและภาคเอกชน 
3. ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
4. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร 
ซึ่งผลลัพธ์ข้างต้นสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนการปฏิรูป

ประเทศ ดังนี้   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       แผนภาพที่ 1 : ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ และ        
                          “Digital Transformation for Service (i-Connect)” ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
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วิเคราะห์สถานการณ์ 
 
ภาครัฐกับบทบาทผู้อ านวยความสะดวก 

ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association และ   
อดีตผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรม ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กล่าวไว้ว่า  

“ในโลกดิจิทัล ภาครัฐมีบทบาทลดลงอย่างมากในชีวิตประจ าวันของประชาชน แม้ผู้คนต้องการ
ให้ภาครัฐเข้ามาปกป้องทางเศรษฐกิจมากเพียงใด แต่ภาครัฐก็ไม่สามารถตั้งก าแพงกีดกันต่างชาติได้เหมือนที่
ผ่านมา ในอีกด้านหนึ่งบรรษัทเทคโนโลยีข้ามชาติกลับมีอิทธิพลมากขึ้น ที่น่าสนใจคือ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะ
ไว้ใจบรรษัทเหล่านี้แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งที่เอาเข้าจริงแล้ว คนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้ข้อมูลและรายละเอียด
เกี่ยวกับบรรษัทต่าง ๆ เลยด้วยซ้ า สภาวการณ์เช่นนี้ชวนให้ตั้งค าถามว่า ภาครัฐต้องทบทวนบทบาทตัวเอง
อย่างไรในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล  ดร. พณชิตยังได้เสนอแนวทางปรับตัวของภาครัฐในสังคมดิจิทัล 
ดังนี้ 

ประการแรก การสร้างความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยให้เกิดความไว้วางใจระหว่างภาครัฐและ
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น เมื่อภาครัฐได้รับความไว้วางใจจากประชาชน รัฐจะสามารถท างานได้ง่ายและราบรื่นมากขึ้น 
ในทางกลับกัน หากประชาชนได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐย่อมสามารถแสดงศักยภาพของพลเมืองออกมา
ได้มากขึ้นด้วย 

ประการที่สอง ภาครัฐต้องปรับบทบาทในการให้บริการที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
ภาครัฐควรต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการ (Service Provider) มาเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
(Service Facilitator) เนื่องจากภาครัฐมีความสามารถในการปรับตัวช้ากว่าภาคเอกชน แต่มีความสามารถ
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้มากกว่าภาคเอกชน ในขณะที่ภาคเอกชนปรับตัวได้เร็วและเหมาะกับการลงทุน
ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากกว่าภาครัฐ การเลือกบทบาทที่เหมาะสมของภาครัฐไม่เพียงแต่ช่วยให้ระบบ
เศรษฐกิจเดินหน้าไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนได้
เป็นอย่างดีด้วย 

ประการที่สาม ภาครัฐต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ควรมีแผนระยะยาว (Road Map) และแนวทางปฏิบัติที่สามารถท าได้จริง 

ประการสุดท้าย ภาครัฐต้องปรับวิธีคิดและยอมรับว่า ความผิดพลาดและการลองผิดลองถูก
เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ ในบางเรื่อง ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องรอให้สถานการณ์นิ่งแล้วค่อยตัดสินใจ  
แต่สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับภาคเอกชนได้เลย นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีบทบาทส าคัญในการการยกระดับเรื่ อง
ความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สังคมปรับวิธีคิดให้เข้ากับโลกดิจิทัลมากข้ึนด้วย”  
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ความพร้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กับ Digital Transformation for Service  

การปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ใช่เป็นการมุ่งเน้นพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพียงอย่างเดียว หน่วยงานภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมในหลายองค์ประกอบเพ่ือการพัฒนา 
Digital Transformation for Service ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยสามารถสรุป 6 องค์ประกอบส าคัญ
ที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อม คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แผนภาพที่ 2 : องค์ประกอบส าคัญที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อมสู่ Digital Transformation for 
Service 

 
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy)  

  การปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิตอล กระทรวงอุตสาหกรรมต้องก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Strategy) ที่ชัดเจนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ซึ่ง Digital Strategy คือ ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาองค์กรโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของการบริการประชาชน การบริหารจัดการองค์กรภายใน  

2. บุคลากร (People)  
  บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาสู่การเป็น 

Digital Transformation for Service เนื่องจาก  บุคลากรเป็นผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ดังนั้น  หน่วยงานต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาทักษะ และองคค์วามรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมในทุกระดับ  

3. วัฒนธรรมองค์กร (Culture)  
   เพ่ือให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุวัตถุประสงค์กระทรวงอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมองค์กร คือ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบจากที่ต่างคนต่างท างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบเท่านั้นมาเป็น
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน (Collaboration) มีการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing) ระหว่างกัน โดย
ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุน  
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4. กระบวนการท างาน (Process)  

                   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนกระบวนการท างานให้เกิดประโยชน์และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงอุตสาหกรรมต้องพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งในส่วนของขั้นตอน
การท างาน กฎระเบียบ หรือกฎหมายให้รองรับกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  
กระทรวงอุตสาหกรรมต้องพิจารณาประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เรียกว่า SMACIT ซึ่งเกิดจาก 

Social Media Mobile Application   Data Analytics  Cloud Computing และ Internet of Things เข้ามา
เป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องค์กรได้มีการพัฒนาในปัจจุบัน
เพ่ือพัฒนางานบริการ และการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

6. ข้อมูล (Data)  
ข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าในยุคดิจิทัล กระทรวงอุตสาหกรรมต้องให้ความส าคัญต่อ

การบริการจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน และการบริหารจัดการภายในและต้องค านึงถึงการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากผู้ที่
ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล น าข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความ
เชื่อมั่นทีมี่ต่อหน่วยงานภาครัฐได้ 

จากสถานการณ์ล่าสุดที่ทั่วโลกเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ท าให้แนวคิด Digital Transformation ยิ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ กระทรวงอุตสาหกรรมต้องก าหนดเป็นเป้าหมาย
ที่ส าคัญต้องมุ่งท าให้ส าเร็จภายในระยะเวลา 1-2 ปี เนื่องจาก  กระทรวงอุตสาหกรรมมี Business Core คือ 
การอนุมัติและอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน  การขอใบอนุญาต มอก. และใบอนุญาต มผช.  การขอ
สัมปทานเหมืองแร่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้บริการผู้ประกอบการและนักลงทุน การปรับเปลี่ยนมุ่งสู่การให้บริการ
เป็นแบบดิจิทัล จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการทุกภาคส่วน ท าให้บทบาทของผู้ให้บริการ
และผู้อ านวยความสะดวกของกระทรวงอุตสาหกรรมท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความต้องการของ User และ Stakeholder 
 

การด าเนินงานเพ่ือตอบโจทย์ Digital Transformation for Service คณะผู้จัดท าได้ศึกษา
ปัญหาและความต้องการของ User และ Stakeholder ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ  
ซ่ึงสามารถเขียนเป็น User Journey Map ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการจัดท า User Journey Map คณะผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาทาง

เลือกในการน าแนวความคิด Digital Transformation for Service สู่การสามารถปฏิบัติได้จริง โดยศึกษา
แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้บริหารของกระทรวง ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  ดังนี้ 

1. แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. สถานภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการบริการประชาชน  และการบริหาร

จัดการภายในกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
4. โดยมีกิจกรรมที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ผ่านมา เพ่ือน ามาวิเคราะห์เลือกทางเลือกเพ่ือตอบโจทย์ Digital Transformation 
for Service (i-Connect)  
 
 
 
 

ค้นหาข้อมลูผ่าน 
internet/website 

หน่วยงานของรัฐ 
download ข้อมลู  

น าข้อมลูไปท า 
summary + ศกึษา 

วิเคราะห์ตอ่ 

ปัญหา : ผู้ประกอบการ 

- ข้อมูลกระจายตามเว็บไซต์ต่าง ๆ หน่วยงานต่าง ๆ 
- ไม่มีข้อมูล หรือข้อมูลไม่อัพเดท 
- ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถน าไปวิเคราะห์ต่อได้ 
- ข้อมูลไม่สามารถ download ได้ ต้องผ่านการร้องขอ (request) 
- ข้อมูลบางส่วนติดปัญหาทางกฎหมาย 
- ข้อมูลบางส่วน open ได้ แต่หน่วยงานอาจจะมองว่า ข้อมูลอาจจะไม่ได้เป็นความต้องการของ  

ภาคธุรกิจ 
- ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูล (การเชื่อมโยงข้อมูล

ระหว่างหน่วยงาน) 
- บุคลากรภายใน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลไม่เพียงพอ 
- ปัญหาข้อมูลมีความซ้ าซ้อนภายในกระทรวง  

- ข้อมูลไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ผู้บริหารต้องการ overview 

- Forecasting 
- Scenario analysis 

เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนงานต่าง ๆ 
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    แผนภาพที่ 3 : การเก็บข้อมูลความต้องการของ User และ Stakeholder เพ่ือน าแนวคิด Digital 

Transformation for Service (i-Connect) ของกระทรวงอุตสาหกรรมสู่การปฏิบัติจริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 4 :  การประชุมหารือแนวทางการจัดท า Platform i-Connect ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม
กับหน่วยงานในสังกัด  ภาครัฐ  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563    
ณ ห้องประชุม อก.3 อาคารส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยมีนายสหวัฒน์ โสภา 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ป.ย.ป.2) เป็นประธาน 
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จากการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกระทรวง

อุตสาหกรรม สามารถจัดท าแบบจ าลองแนวคิดการด าเนินงาน (Business Model Canvas) ไดด้ังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           แผนภาพที่ 5 : แบบจ าลองแนวคิดการด าเนินงาน (Business Model Canvas)   
    Digital Transformation for Service (i-Connect) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

แผนภาพที่ 6 :  Business Services and Digital Initiatives Worksheet 
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i-Connect Concept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 7 : แสดง i-Connect Concept 
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ทางเลือกในการตอบสนองความต้องการของ User 
 

 ปัจจุบันผู้ประกอบการ ประชาชน ผู้ใช้บริการภายใน และภายนอกที่เข้ามาใช้บริการหน่วยงาน
ภายในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมมักพบปัญหาต้องเสียเวลาในการสืบค้นข้อมูล เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูล
มีความยุ่งยาก และซับซ้อน ท าให้ผู้ใช้บริการบางส่วนต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองเพราะไม่สามารถสืบค้น
ข้อมูลเพ่ือตอบโจทย์ที่ต้องการได้ ท าให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมต่างตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้หาทางเลือก
หลากหลายช่องทางเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จึงมีแนวคิด ดังนี้  

1. พัฒนา Platform i-Connect เพ่ือเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและการให้บริการข้อมูล ระหว่าง
ผู้ประกอบการ ประชาชน บุคลากรหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ  

2. Platform i-Connect สามารถรองรับการให้บริการทุกๆ ระบบปฏิบัติการผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (Personal Computer)  และอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายทุกประเภท (Mobile Devices) เป็นส่วน
หนึ่งของเครื่องมือที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวคิดพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนองค์กรสู่
การเป็นดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. การเข้าถึงข้อมูล Platform i-Connect ท าได้ง่ายและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน  
4. Platform i-Connect ช่วยยกระดับการให้บริการขององค์กรมีประสิทธิภาพ สร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการ ประชาชน หน่วยงานในสังกัด หน่วยงานภายนอกต่างๆ 
5. Platform i-Connect ท าให้กระทรวงอุตสาหกรรมสามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณา

การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐที่สมบูรณ์ ตลอดทั้ง ได้ก้าวไปอีกหนึ่งขั้นของการมุ่งสู่ Digital Transformation 
for Service  และ    การปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 อย่างแท้จริง 
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การสร้างแนวคิดของทางเลือก 
 

 คณะผู้จัดท าได้ร่วมกันสร้างแนวคิดทางเลือก หรือ Design Thinking เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของ User โดยการเลือกพัฒนา Platform i-Connect ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Personal Computer)  
และอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายทุกประเภท (Mobile Devices) รองรับการให้บริการทุก ๆ ระบบปฏิบัติการ เช่น  
Microsoft Windows, Linux, iOS, Android เป็นต้น 
 

i-Connect�   

                                   

Dashboard
                                    

(    )

 
 
 

แผนภาพที่ 8 :  หน้าจอ Platform i-Connect  บนอุปกรณ์ Smart Phone 
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โดย Platform i-Connect  สามารถตอบโจทย์ User และ Stakeholder ก่อให้เกิด 

กระบวนการท างานทีส่ าคัญ (Key Process) 
1. บูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
2. น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. พัฒนา Platform การให้บริการและปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้รองรับการให้บริการ 
4. พัฒนาบุคลากร สร้างการรับรู้ และความตระหนักในการใช้ระบบสารสนเทศ 

ผลผลิตที่ได้ (Output) 
1. ข้อมูลมีคุณภาพ ตรวจติดตามได้ ถูกต้องน่าเชื่อถือ  
2. มีระบบการให้บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
3. มีมาตรฐานและกฎหมายในการท างานที่รองรับการให้บริการและการท างานแบบดิจิทัล  
4. ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและเห็นความส าคัญในการใช้ระบบดิจิทัล 

ผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรภายในองค์กรและการให้บริการประชาชน  
2. สามารถติดตามการท างานของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. สามารถเชื่อมโยงระบบการผลิตตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า  
4. มี Big Data จัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ 

ผลกระทบ (Impact) 
จากการพัฒนา Platform i-Connect ของกระทรวงอุตสาหกรรม  ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

จากหน่วยงานต่าง ๆ มาไว้ในที่เดียวกัน เพ่ือให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลที่ครบถ้วนส าหรับ
ให้บริการกับหน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ในการสืบค้นข้อมูลส าหรับใช้ในการวาง
แผนการด าเนินธุรกิจ ท าให้ผู้รับบริการสามารถลดระยะเวลาการเข้าถึงข้อมูล รวมถึง ลดต้นทุนและลด
ระยะเวลาการเดินทาง คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทต่อปี 

 
 
 
ข้อมูลที่จะให้บริการบน Platform i-Connect  ได้แก่ 

1. ข้อมูลท าเนียบอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ (76 จังหวัด) โดยมีเนื้อหาเบื้องต้น เกี่ยวกับ
พิกัดท่ีตั้งหน่วยงาน ชื่อและนามสกุลของอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 

2. เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงบน Dashboard เช่น  
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเครือข่าย เป็นต้น 

3. เชื่อมโยงข้อมูลกับพันธมิตรของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลการลงทุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  ข้อมูลการตลาดจากธนาคารกรุงไทย ข้อมูลผลงานวิจัยจาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University 
Network หรือ RUN)  เป็นต้น 

 

มูลค่าการประหยัด/ลดต้นทุน < 20 ล้านบาท 
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4. มีระบบติดตามสถานะการขออนุมัติและขออนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน  การขอ

ใบรับรอง มอก. และ มผช. การขอสัมปทานเหมืองแร่ เป็นต้น 
5. มี Help Chat บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
ตารางที่ 1  รายละเอียดข้อมูลบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะแสดงบน  

Platform i-Connect ตาม Core Business ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
 

ล าดับ หน่วยงาน ข้อมูลบริการ 
1. ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1. สถิติเหตุภาวะฉุกเฉินจากการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรม 
2. การตรวจก ากับโรงงานและเหมืองแร่  
3. สถิติการร้องเรียนจากการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรม 
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. จ านวนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน/ขยาย

โรงงาน 
2. จ านวนแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน 
3. ทะเบียนเครื่องจักร 

3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1. จ านวนผู้ขอกู้เงิน 
2. สถิตผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 

4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 1. ข้อมูลประทานบัตร 
2. ข้อมูลอาชญาบัตร 
3. ข้อมูลอนุญาตเปิดการท าเมืองแร่ 
4. ข้อมูลสถิติแร่ 

5. ส านักงานคณะกรรมการอ้อย 
และน้ าตาลทราย 

1. ข้อมูลใบอนุญาตส่งออกน้ าตาลไปนอก
ราชอาณาจักร 

2. ข้อมูลการขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย 
6. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1. การอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(มอก.) 
2. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
3. การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.) 
4. การรับรองระบบ 

7. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1. ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI 
2. สถิติอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ สถาบันเครือข่าย ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่กระทรวง 
               อุตสาหกรรมดูแลร่วมกับกระทรวงการคลัง  

 
ล าดับ หน่วยงาน 

1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. สถาบันไทย – เยอรมัน 

3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

4. สถาบันอาหาร 
5. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

6. สถาบันยานยนต์ 

7. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

8. สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 
9. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

10.. สถาบันพลาสติก 

11 สถาบันการก่อสร้างแห่งประทศไทย 

12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

13. สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 
 
ตารางท่ี 3  ข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรอุตสาหกรรม  
 

ล าดับ หน่วยงาน 

1. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

3. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

4. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
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. 

การสร้างต้นแบบและทดสอบ (Prototype and Test) 
  

Platform  i-Connect ของกระทรวงอุตสาหกรรม Design For Web Application and 
Mobile Application 

1. หน้าจอแสดงผลและการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป  
 

i-Connect
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แผนภาพที่ 9 : 
หน้าจอแสดงเมนูข้อมูลที่ให้เลือก 

แผนภาพที่ 10 : 
หน้าจอแสดง Dashboard 
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i-Connect�   
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แผนภาพที่ 11 : แสดงรายละเอียด Dashboard แผนภาพที่ 12 : เมนูประเมินความพึงพอใจ 

แผนภาพที่ 13 : เมนู  Help Chat  
เพ่ือตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการ 
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2. หน้าจอแสดงผลและการใช้งานส าหรับเจ้าหน้าที่  สามารถ log in เพ่ือใช้งาน Back Office ได้ 

 
 

i-Connect�   

Log in        �          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 14 : เมนู Log in ส าหรับเจ้าหน้าที่ เพ่ือใช้งาน Back Office 
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Road Maps การน าไปใช้ (น าร่อง – วัดผล – ขยายผล)  
 

การพัฒนา Platform i-Connect  มี Roadmaps การด าเนินงาน ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งสิ้น 120 ล้านบาท แบ่งเป็น  
ระยะที่ 1 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15 ล้านบาท   
ระยะที่ 2 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 55 ล้านบาท   
ระยะที่ 3 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 50 ล้านบาท   

(ล้านบาท) 

ระยะที ่1 ระยะที ่2 ระยะที ่3
2564 2565 2566

การบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมูล

1 ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 4
2 ก าหนด/สร้างเค้าโครง พิจารณาเน้ือหาทีจ่ะน ามาแสดงบนระบบ 4
3 ประสานงานขอข้อมูลจากหน่วยงานสงักัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ

หน่วยงานภายนอกทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ และเอกชน
4

4 น าเข้าข้อมูลท าเนียบต าแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัด
ทัว่ประเทศ (76 จังหวัด) โดยมีเน้ือหาเบ้ืองต้น เก่ียวกับพิกัดทีต้ั่ง ช่ือ-สกุล 
ของอุตสาหกรรม ฯลฯ

6

6 จ้างทีป่รึกษาเพ่ือจัดท า Big Data , Data Analytics และ AI 20

7 รวบรวมและเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ
ทีส่ามารถน าเสนอผ่าน Dashboard แบ่งเป็น 2 กลุม่
  1. หน่วยงานทีจั่ดท าไว้แลว้ เช่น กรมโรงงาน ฯ
  2. หน่วยงานทีม่ีข้อมูลแลว้ แต่ยงัไม่ได้จัดท าในรูปแบบ Dashboard

10

พัฒนา Platform ในการใหบ้ริการ และปรับปรุงกฎหมายระเบียบให้
รองรับการใหบ้ริการ

8 ออกแบบต้นแบบระบบ i-Connect จากข้อมูลได้จากการสงัเคราะหแ์ละ
วิเคราะห์

10

9 พัฒนาระบบใหข้ึ้นบน Platform Mobile ได้แก่ iOS และ Android 40

10 วัดผลและประเมินระบบ i-Connect กับกลุม่บุคลากรกระทรวง
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ และผู้ทีม่ีสว่นเก่ียวข้อง

4

11 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือรองรับการ
ใหบ้ริการ

4

พัฒนาบุคลากร สร้างการรับรู้และความตระหนักในการใช้ระบบสารสนเทศ

12 จัดอบรม และน าระบบ i-Connect ใหบุ้คลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการใช้งาน

10

 น าเทคโนโลยมีาพัฒนาการใหบ้ริการทัง้ในและนอกองค์กร

13 ประกาศความส าเร็จของระบบ i-Connect เพ่ือเป็นบริการสาธารณะ 
(ปีงบประมาณ 2566)

4

15 55 50 120รวมงบประมาณ

กิจกรรม งบประมาณ
(ลา้นบาท)

ล าดับ



                                               หลักสูตรการสร้างผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป.1 ป.ย.ป.2 และ ป.ย.ป.4)                                                         

19 

 

  

Implementation Factors Checklist  
 

การพัฒนา Platform i-Connect ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี (งบประมาณประจ าปี
พ.ศ. 2564 - 2566) โดยมีแผนการพัฒนา ประกอบด้วย 

1. แผนบุคลากร 
มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ก าหนดตัวบุคคลผู้รับผิดชอบ  และให้หน่วยงานภายนอกร่วมกับหน่วยงานภายในท าการพัฒนาระบบ 
2. แผนงบประมาณ 

ต้ังงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งสิ้น 120 ล้านบาท แบ่งเป็น  
ระยะที่ 1 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15 ล้านบาท   
ระยะที่ 2 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน 55 ล้านบาท   
ระยะที่ 3 งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 50 ล้านบาท   

3. การด าเนินการ 
3.1 ศึกษา สังเคราะห์ และวิเคราะห์ องค์ประกอบส าหรับ Web Application และ Mobile 

Application บนบริบทของกระทรวงอุตสาหกรรม 
3.2 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.3 จัดหาผู้รับจ้างในการจัดท าระบบ 
3.4 ประชาสัมพันธ์ 
3.5 ติดตามประเมินผล 

4. องค์ความรู้/เทคโนโลยี 
4.1 จัดท าคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ดูแลระบบ และคู่มือการใช้งานส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป  
4.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบ Server ระบบ Cloud Service  
4.3 ระบบ Internet และบริการ Domain เป็นต้น 
4.4 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศ 

5. กฎหมาย/กฎระเบียบ 
5.1 ก าหนดระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐานรองรับ 
5.2 แก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

6. แผนการสร้างความรับรู้แก่ประชาชน 
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของกระทรวง ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

ทราบผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน และ Social Media 
 



 


	1.ปกหน้า
	2.รายชื่อคณะผู้จัดทำรายงาน
	3.info1
	4.เนื้อหาiconnect_final
	5.ปกหลัง

