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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์กรนําในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า” 

1.2 พันธกิจ 

1) พฒันาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาส

และให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 

2) กํากับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชัง่ตวงวดัเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการซือ้ขาย 

รวมทัง้สง่เสริมและพฒันาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดแูลราคาและพฤติกรรมทางการค้า 

3) กํากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้า 

ท่ีเป็นธรรม 

4) พฒันาองค์กรให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

1.3 ยุทธศาสตร์ 

1) การเสริมสร้างประสิทธิภาพการตลาดและระบบตลาดสินค้าเกษตร 

2) การสร้างความเป็นธรรมด้านราคา ปริมาณ และมาตรฐานการชัง่ตวงวดั 

3) การสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเป็นธรรม 

4) การพฒันามาตรฐานการให้บริการของผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการตลาดภายในประเทศ 

5) การพฒันาระบบบริหารจดัการให้มีความเป็นเลิศ 
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1.4 3โครงสร้างหน่วยงาน 

 
 

1.5 หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1) ปฏิบติังานและดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กฎหมายว่าด้วยการ

แข่งขันทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการซือ้ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยการ

ควบคมุโภคภณัฑ์ กฎหมายวา่ด้วยการค้าข้าว กฎหมายวา่ด้วยการสํารวจและห้ามกกักนัข้าว 

กฎหมายว่าด้วยมาตราชั่งตวงวดั กฎหมายว่าด้วยการควบคมุกิจการคลงัสินค้าหรือกิจการ

อ่ืนท่ีมีสภาพคล้ายคลงึกนัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการปฏิบัติราชการ 

ของกระทรวง รวมทัง้เร่งรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของกรม

และดําเนินการเก่ียวกับงานสถิติและประมวลผล พัฒนาระบบ และให้บริการข้อมูล

สารสนเทศการค้าภายในประเทศ 

3) จดัระบบสง่เสริมการพฒันาการค้า การตลาด และตลาดภายในประเทศให้เกิดความเป็นธรรม  

4) จดัระเบียบและสง่เสริมระบบการค้าสินค้าเพ่ือรักษาระดบัราคาสินค้าเกษตร 
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5) ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและป้องกันการผูกขาดตดัตอนในทางเศรษฐกิจ

การค้า 

6) จัดระบบราคาสินค้าและปริมาณสินค้าให้เกิดความเป็นธรรม รวมทัง้ส่งเสริมและพัฒนา

ผู้บริโภคให้มีบทบาทในการพิทกัษ์ประโยชน์ของตนเอง 

7) จดัระบบพฒันาการชัง่ตวงวดัในเชิงพาณิชย์ 

8) จดัระเบียบเก่ียวกบัการค้า การตลาด รวมทัง้กํากบั ตรวจสอบและควบคมุการประกอบธุรกิจ 

9) พฒันากฎหมาย กฎ ระเบียบ และดําเนินการเก่ียวกับมาตรการทางการค้าเพ่ือส่งเสริมการค้า  

ท่ีเป็นธรรม 

10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรี 

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.6 โครงสร้างของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้าภายใน 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาและ

บริการระบบงาน

กลุ่มพัฒนาและบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มนโยบายและแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายบริหารท่ัวไป

กลุ่มพัฒนาเครือข่ายและ
ความม่ันคงปลอดภัย2 2 2 2

2
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 หน้าที่และภารกจิ 

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อํานาจหน้าท่ี 

(1) ทําหน้าท่ีเป็นศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน 

โดยดําเนินงานด้านนโยบายและแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การพฒันาและให้บริการระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

และความมัน่คงปลอดภยั 

(2) ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกรม (DOC) ท่ีเช่ือมโยงกับศูนย์

ปฏิบติัการกระทรวงพาณิชย์(MOC) และศนูย์ปฏิบติัการนายกรัฐมนตรี 

(PMOC) และศนูย์ปฏิบติัการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(3) กําหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทัง้

ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

แผนงาน โครงการ งบประมาณให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์และนโยบาย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ และของประเทศไทย 

(4) ศกึษา วิเคราะห์ และจดัทําแผนการดําเนินงาน และวางแผนการติดตาม

ผลด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและแผนบริหารความเสี่ยงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

(5) ศึกษา  วิเคราะห์  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         

ให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี รวมไปถึงกฎหมาย กฎและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มี

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจของกรม สําหรับใช้สนบัสนุน การตดัสินใจ 

การวางแผน และการบริหารจดัการการปฏิบติังานด้านการค้าในประเทศ 

พร้อมทัง้จดัทํามาตรฐานข้อมลู  

(6) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกรม กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมทัง้

กําหนดแนวทางมาตรฐาน และวิธีการปฏิบติังานเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้

งานระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึง

ความคุ้มคา่ และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
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(7) ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ และวางระบบเครือข่าย เ พ่ือรองรับ 

การเช่ือมโยงระบบงานหรือข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายใน

และภายนอกองค์กร เพ่ือการตดัสินใจ การวางแผนและการให้บริการแก่

หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ผู้ บ ริโภค เกษตรกร ภาคธุรกิจและ

ภาคอตุสาหกรรม  

(8) ศึกษา วิเคราะห์ นวัตกรรม เทคโนโลยี โปรแกรม และระบบงาน 

รูปแบบใหม่ท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การจัดระบบข้อมูล รวมทัง้ประยุกต์ใช้

กบัระบบงานได้อย่างเหมาะสม 

(9) ศกึษา วิเคราะห์ วางแผนและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้

กําหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร  

(10) บํารุงรักษา ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมยั พร้อมใช้งาน    

มีเสถียรภาพ และมีความมัน่คงปลอดภยั  

(11) ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ขององค์กรให้มีความมัน่คงปลอดภัย  กําหนดแนวนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ของหน่วยงาน  พร้อมจัดทําและดําเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหาจาก

สถานการณ์ความไมแ่น่นอนและภยัพิบติั 

(12) ส่งเสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษา ให้คําแนะนํา ให้บริการและเผยแพร่

ข้อมลู ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(13) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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2.  แบ่งงานภายใน 

• ฝ่ายบริหารทั่ วไป มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานทั่วไป งานสารบรรณ

และธุรการทัว่ไป  จดัทําสําเนาเอกสาร หนงัสือโต้ตอบ  จดัทํางบประมาณ

และ งานบริหารงานพัสดุ ดูแลเร่ืองการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวสัดิการ

ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ติดตามและประสานงาน และ

ปฏิบติังานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

• กลุ่มพัฒนาและบริการระบบงาน มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการศกึษา วิเคราะห์

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการค้าในประเทศ 

ให้สอดคล้องกับความยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของกรม รวมทัง้

พฒันาระบบงานบริหารจดัการภายในงาน (Back Office)  จดัทําคลงัข้อมลู

เศรษฐกิจการค้าในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและประสาน

เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดทําระบบภูมิ

สารสนเทศการค้าในประเทศ ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ใช้หรือ

พัฒนานวัตกรรมทางด้านสารสนเทศท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก

ของกรม ประสานกบัหน่วยงานภายนอกในการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลู 

การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW (National Single 

Window) และ Stat Exchange เป็นต้น ตรวจสอบ ติดตาม กํากบัดแูล

และบํารุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS Audit) 

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรผู้ ใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารจัดการด้านการสํารองและเรียกคืนข้อมูลของระบบท่ีเก่ียวข้อง  

ให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร่วมหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

• กลุ่มพัฒนาและบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีเก่ียวกับศึกษา 

วิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือกําหนดคุณลกัษณะ

ของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ควบคุมดูแลและบํารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแลและ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ กําหนดแนวทาง 

มาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบ



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  1-7 

 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง โดยคํานึงถึงความคุ้ มค่าและ 

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดทําระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ 

ของกรม ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารให้คําแนะนําปรึกษาและแก้ไขปัญหาข้อขดัข้อง

เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ร่วมหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

• กลุ่มพัฒนาระบบเครือข่ายและความม่ันคงปลอดภัย มีหน้าท่ี

เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการด้าน

ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความมั่งคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

บริหารจดัการห้อง Data Center ของกรม  ดําเนินการติดตามและแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับระบบเครือข่าย จัดทําและดําเนินงานตามแผนแก้ไข

ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภยัพิบติั บริหารจดัการด้าน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการช่ือ 

รหัสผ่าน ผู้ ใช้งานและสิทธ์ิในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตรวจสอบและควบคมุคุณภาพ ความมัน่คงปลอดภยัของระบบเครือข่าย 

(ICT Security Audit) จดัทําคุณลกัษณะเฉพาะด้านเทคนิคของระบบ

เครือข่ายและความปลอดภัย ให้คําแนะนําปรึกษาและแก้ไขปัญหา

ข้อขดัข้องเก่ียวกบัการใช้งานด้านเครือข่ายและความปลอดภัย ร่วมหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ี เ ก่ียวข้องตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

• กลุ่มนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าท่ีเ ก่ียวกับ

การศกึษา วิเคราะห์และจดัทํา ICT Master Plan ของกรม จดัทําแผนงาน 

โครงการงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้าน  ICT จัดทํา

แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

สารสนเทศของหน่วยงาน จัดทําและรวบรวมเอกสาร  เพ่ือรายงานผล 

การดําเนินงานตามตัวชีว้ัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทํา

แผนงาน ดําเนินการและติดตามผลด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Change Management) จัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management) 

กําหนดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Competency) 

ศกึษา วิเคราะห์ ทบทวน พฒันาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน ด้าน ICT 
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ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานกลาง 

ด้าน ICT ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กําหนดแนวทาง

พฒันางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกบัแนวทางการบริหาร

จัดการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) กําหนดแนวทางการ

บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้สอดคล้องกบัการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี (Good governance) จดัทําแผน/โครงการพฒันาบุคลากร

ของกรมด้าน ICT ปฏิบัติงานสนับสนุนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดบัสูงของกรม (CIO) ร่วมหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 จาํนวนบุคลากร 

 ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมการค้าภายใน  มีบคุลากรทัง้หมด 11 คน   

 แบ่งงานเป็น 4  กลุม่และ 1 ฝ่าย ดงันี ้

1) ฝ่ายบริหารทัว่ไป  มีบคุลากรจํานวน  2 คน 

2) กลุม่พฒันาและบริการระบบงาน มีบคุลากรจํานวน  2 คน 

3) กลุม่พฒันาและบริการระบบคอมพิวเตอร์ มีบคุลากรจํานวน 2 คน 

4) กลุม่พฒันาเครือข่ายและความมัน่คงปลอดภยั มีบคุลากรจํานวน  2 คน 

5) กลุม่นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบคุลากรจํานวน  2 คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2 

สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ  

การสื่อสารของกรมการคาภายใน 
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บทที่ 2 

สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของกรมการค้าภายใน 

2.1 สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมการค้าภายใน 

2.1.1 ระบบคอมพวิเตอร์ 

รายการ 
ปีท่ีจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รวม 
2553 2552 2551 2550 2549 ก่อนปี 2549 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย - 3 1 5 2 42 53 

เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 50 18 108 124 31 662 993 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) -  17 11 7 1 43 79 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดหวัเข็ม (Dot Matrix Printer) - - - - - 44 44 

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมกึ (Inkjet) - 3 4 8 - 32 47 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา 1 19 81 49 1 323 474 

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี 3 1 7 - 1 14 26 

สแกนเนอร์  79 - 1 4 2 110 196 

เคร่ืองสํารองไฟฟ้า - - 5 2 2 368 377 

อ่ืนๆ  
       

- เคร่ืองฉายภาพเลนส์เดี่ยว 2 - - 1 2 5 10 

- GIS หรือ PDA 6 115 110 33 - 6 270 

- กล้องถ่ายรูปดิจิตอล - 3 8 6 1 51 69 
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2.1.2 ระบบเครือขาย 

 ผังโครงสรางระบบเครือขาย ภายใน/ภายนอก 
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2.1.3 4เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย 

System Hardware & Software 

Application   

No. 

Server System Software Config. App. Software 

Hardware Specification 

OS DB 

Appl. Tools 

(Web 

Server) 

Module/ 

Library 

Drive, 

Folder 

Space 

usage 

La
ng

ua
ge

 

Pl
at

fo
rm

 (w
eb

, c
/s

) 

So
ur

ce
 C

od
e 

Brand/ Model 
CPU/ 

Speed 

HDD 

(GB) 

Ram 

(GB) 

Server Name/ Year of 

purchase 

1 

 

COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML350 

P III/1 GHz   DIT_HOST /2540 Windows 

2003 Server 

sp2 

       ระบบ  Active Directory เดมิ 

2 HP/ 

NETSERVER 

LH6000 

P III/ 

550 MHz x 4 

9X2, 

36X1 GB 

1 GB 

 

DITDC/2543 Windows 

2003 Server 

sp2 

       Domain Controller / Active 

Directory  

dit.go.th 

3 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML570 

XEON/ 

700 MHz x 4 

18 X 6 

GB 

1 GB DBSERVER/2544  SQL       ระบบฐานข้อมลูนิตบิคุคล

และงบการเงิน 

4 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML370 

P III/1 GHz 9.1 GB 256 

MB 

FIREWALL/2544 Window NT 

Server 4.0 

 Symantec 

Raptor 

     ระบบกําแพงไฟ ( Firewall ) 

เดมิ 

5 DELL/ 

POWEREDGE 

4400 

XEON/ 

1 GHz x 2 

72 X 6 

GB  

1 GB NEW_WEB/2545 Linux Oracle       ระบบควบคมุการขนย้าย

สนิค้า ( App.) 

 

6 DELL/ 

POWEREDGE 

4400 

XEON/ 

1 GHz x 2 

 1 GB DIT-INTRA/2545 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL IIS   PHP Web  ระบบ Intranet กรมการค้า

ภายใน  
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System Hardware & Software 

Application   

No. 

Server System Software Config. App. Software 

Hardware Specification 

OS DB 

Appl. Tools 

(Web 

Server) 

Module/ 

Library 

Drive, 

Folder 

Space 

usage 

La
ng

ua
ge

 

Pl
at

fo
rm

 (w
eb

, c
/s

) 

So
ur

ce
 C

od
e 

Brand/ Model 
CPU/ 

Speed 

HDD 

(GB) 

Ram 

(GB) 

Server Name/ Year of 

purchase 

7 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML310 

P 4/2.5 GHz 36.6 GB 512 

MB 

PSNSERVER /2546 Windows 

2000 Server 

sp4 

Oracle Oracle 

Application 

Server 

  Delphi c/s  ระบบฐานข้อมลูการบริหาร

จดัการ(ระบบงานบริหารงาน

บคุคล) 

8 IBM/ 

xSERIES 325 

XEON/ 

2.4 GHz x 2 

36.4 X 6 

GB 

2 GB AGRISYS/2546 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL IIS   ASP Web  ระบบรายงานข้อมลูของศนูย์

บริหารจดัการแก้ไขปัญหา

ราคาสนิค้า 

9 IBM/ 

xSERIES 235 

XEON/ 

2.4 GHz x 4 

36.4X 6 

GB 

2 GB DITWEB/2546 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL IIS   ASP Web  ระบบ Internet กรมการค้า

ภายใน (www.dit.go.th) 

10 HP/PROLIANT 

ML350  

XEON/ 

2.3 GHz x 4 

146 X 6 

GB 

2 GB CBWM-SERVER/2553 Windows 

2008 Server 

sp1 

SQL IIS   ASP Web  ระบบแผนงานและสารสนเทศ 

(ระบบงานชัง่ตวงวดั) 

11 HP/PROLIANT 

ML570  

XEON/ 

2 GHz x 4 

36.4 X 6 

GB 

3 GB GIS_SERVER/2547 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL, 

SDE 

IIS   ASP Web  ระบบภมูิสารสนเทศ (GIS) 

(App.) 

12 HP/PROLIANT 

ML570 G2 

XEON/ 

2 GHz x 4 

36.4 X 6 

GB 

3 GB OPERSERV/2547 Windows 

2003 

Oracle IIS   ASP Web  ระบบรับเร่ืองร้องเรียน 1569 
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System Hardware & Software 

Application   

No. 

Server System Software Config. App. Software 

Hardware Specification 

OS DB 

Appl. Tools 

(Web 

Server) 

Module/ 

Library 

Drive, 

Folder 

Space 

usage 

La
ng

ua
ge

 

Pl
at

fo
rm

 (w
eb

, c
/s

) 

So
ur

ce
 C

od
e 

Brand/ Model 
CPU/ 

Speed 

HDD 

(GB) 

Ram 

(GB) 

Server Name/ Year of 

purchase 

13 DELL/ 

POWEREDGE 

2950 

XEON/ 

3 GHz x 2 

73 X 6 

GB 

2 GB DITMAIL/2550 Windows 

2003 Server 

sp2 

Storage 

Group 

Microsoft 

Exchange 

2003 

   Web  ระบบบริหารจดัการจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (Mail Server 

@ dit.go.th) 

14 HP/PROLIANT 

ML570  

XEON/ 

2 GHz x 4 

36.4 X 6 

GB 

3 GB TRADE_SERVER/2547 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL IIS   ASP Web  ระบบฐานข้อมลูการค้า

ภายในประเทศ 

15 HP/PROLIANT 

DL380 G3 

XEON/ 

3.06 GHz 

72 X 2 

GB 

1 GB FOWSA-WEB/2547 Windows 

2003 Server 

sp1 

       ระบบคาดการณ์และเตือนภยั

ราคาสนิค้าเกษตร (App.) 

 

16 HP/PROLIANT 

DL380 G3 

XEON/ 

3.06 GHz 

72 X 2 

GB 

1 GB FOWSA-DB/2547 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL       ระบบคาดการณ์และเตือนภยั

ราคาสนิค้าเกษตร 

(Database) 

17 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML350 

XEON/2.4 

GHz 

72 GB 512 

MB 

AVSERVER/2546 Windows 

2003 Server 

sp2 

 Kaspersky 

Admin kit 

     ระบบป้องกนัไวรัส 

(Kaspersky) 

18 HP/PROLIANT 

DL380 G5 

XEON/ 

3.06 GHz 

72 X 3 

176 X 5 

3 GB CONSSERVER/2547 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL IIS   .NET Web  ระบบรายงานภาวะราคา

สนิค้าอปุโภคบริโภค 
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System Hardware & Software 

Application   

No. 

Server System Software Config. App. Software 

Hardware Specification 

OS DB 

Appl. Tools 

(Web 

Server) 

Module/ 

Library 
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Folder 

Space 

usage 

La
ng

ua
ge

 

Pl
at
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rm

 (w
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, c
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e 
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HDD 

(GB) 

Ram 

(GB) 

Server Name/ Year of 

purchase 

19 DELL/ 

PowerEdge 

6650 

XEON/3.0 

GHz x 2 

73 X 5 

GB 

4 GB DIT2/2548 Windows 

2003 Server 

sp2 

       ระบบสํารองข้อมลู (Backup 

System) 

20 DELL/ 

PowerEdge 

2950 

XEON/3.9 

GHz x 2 

73 x 6 

GB 

4 GB FINSERVER/2550 Window 

2003 

Oracle Oracle 

Application 

Server 

  Oracle 

Form 

Web  ระบบฐานข้อมลูการบริหาร

จดัการ(การบริหารจดัการทาง

การเงินและบริหารงานพสัด)ุ 

21 DELL/ 

PowerEdge 

2950 

XEON/ 3.0 

GHz 

73 X 6 

GB 

2 GB MWSC_WEB/2550 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL IIS   .NET  Web  ระบบตลาด คลงัสนิค้า ไซโล 

และห้องเย็น (App.) 

22 HP/PROLIANT 

DL380 G5 

XEON/3.2 

GHz x 2 

72.8 X 8 

GB 

1 GB ELEARNING/2553 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL IIS   ASP Web  ระบบสํานกังานระบบจดัเก็บ

ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ (ระบบ 

E-Learning ระบบประชมุ

ทางไกล) 

23 HP/PROLIANT 

DL380 G5 

XEON/2.0GHz 

x 2 

72 X 3 

GB 

2 GB DITMAILSCAN/2550 Windows 

2003 Server 

sp2 

 Trend  

Micro 

Antivirus for 

Exchange  

     ระบบคดักรองจดหมายขยะ  

(AntiSpam Mail) 

24 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML530 

XEON/ 

1 GHz 

72 GB 

/18 GB 

1 GB WUSSERVER/2540 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL       Window Server Update 

Services เดมิ 
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System Hardware & Software 

Application   

No. 

Server System Software Config. App. Software 

Hardware Specification 

OS DB 

Appl. Tools 

(Web 

Server) 

Module/ 

Library 

Drive, 

Folder 

Space 

usage 

La
ng

ua
ge

 

Pl
at

fo
rm

 (w
eb

, c
/s

) 

So
ur

ce
 C
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e 

Brand/ Model 
CPU/ 

Speed 

HDD 

(GB) 

Ram 

(GB) 

Server Name/ Year of 

purchase 

25 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML530 

XEON/1 GHz 72 X 2 

GB 

1.5 

GB 

APPTECHNO/2546 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL       IT_Web Portal 

26 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML530 

XEON/1 GHz 18.2 X 1 

GB 

512 

MB 

COMPETSERVER/ 2546 Windows 

2000 Server 

sp4 

Oracle Oracle 

Application 

Server 

  Oracle 

Form 

Web  ระบบฐานข้อมลูสง่เสริมการ

แข่งขนัทางการค้า 

27 DELL/ 

POWEREDGE 

2900 

XEON / 2.8 

GHz x 2 

146 X 3 

GB 

4 GB DPIS/2553 Windows 

2003 Server 

My SQL Apache   PHP Web  ระบบสารสนเทศทรัพยากร

บคุคลระดบักรมการค้า

ภายใน 

28 DELL/ 

POWEREDGE 

4400 

XEON/ 

1 GHz x 2 

146 X 5 

GB  

1 GB  DITSRV/2545 

 

Windows 

2003 Server 

sp2 

 Microsoft 

Exchange 

2003 

     ระบบบริหารจดัการจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ (Mail Server  

@ cbwmthai.org) 

29 HP/PROLIANT 

ML370 

XEON/ 

2.8 GHz x 2 

36.4 X 4, 

146 X 2 

GB  

2 GB  DITNetwork/2547 

 

Windows 

2003 Server 

sp2 

       File Server 

30 HP/PROLIANT 

ML350 G5 

XEON/ 

2.0 GHz x 4 

36.4 X 6 

GB 

3.5 

GB 

SCOMSRV /2550 Windows 

2003 Server 

sp2 

SCOM CCA  Agent      ระบบจดัเก็บข้อมลูจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ 
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System Hardware & Software 
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No. 
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OS DB 
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La
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, c
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HDD 

(GB) 

Ram 

(GB) 

Server Name/ Year of 

purchase 

31 SVOA/ 

- 

P4 / 1,5 GHz  150 GB  1 GB  DITNETMON/2545 

 

Windows 

2003 Server 

sp2 

 Wide 

Packet 

     ระบบตรวจ Packet ในวง 

LAN 

32 ACER/ 

ALTOS G700 

XEON/ 

2 GHz x 2 

33.6 X 3 

GB 

1 GB WEB/2546 Windows 

2003 Server 

sp2 

My SQL    PHP Web  Domain Controller/ Active 

Directory  

Cbwmthai.org และ เว็บ  

www.cbwmthai.org 

33 ACER/ 

ALTOS G530 

XEON/ 

3 GHz x 2 

73 X 3 

GB 

512 

MB 

NSW/- Linux        ระบบทดสอบ National 

Single Window 

34 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML330 

XEON/ 

1 GHz 

16 GB 128 

MB 

MSPD 

/2544 

Windows 

2000 Server 

sp4 

       Model ตลาดกลาง 

35 HP/PROLIANT 

DL380 G6 

XEON/ 

2.4 GHz x 4 

300 X 2 

GB 

4 GB DITHOST/2552 Windows 

2008 Server 

sp1 

       Domain Controller/ Active 

Directory 

Dit.go.th 

36 HP/PROLIANT 

DL570  

XEON/ 

2.0 GHz x 4 

36.4 X 6 

GB 

3 GB APPLICATION/2547 Windows 

2003 Server 

sp2 

MS SQL IIS   ASP Web  ระบบสารบรรณเลก็ทรอนิกส์ 

(เดมิ) 
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, c
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(GB) 
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(GB) 

Server Name/ Year of 

purchase 

37 DELL/ 

POWEREDGE 

2950 

XEON/ 

2.33 GHz x 2 

73 X 6 

GB  

4 GB  S1569_DB/ 2550 

 

Windows 

2003 Server 

sp2 

       ระบบฐานข้อมลูตรวจสอบ

และปฏิบตักิารและระบบ

ฐานข้อมลูร้องทกุข์พิทกัษ์

ผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

38 DELL/ 

PowerEdge 

2950 

XEON/ 2.3 

GHz x 2 

73 X 6 

GB 

4 GB MWSC_DB/2551 Windows 

2003 Server 

sp2 

MS SQL IIS   ASP Web  ระบบตลาด คลงัสนิค้า ไซโล 

และห้องเย็น (Database) 

39 COMPAQ/ 

PROLIANT 

ML330 

XEON/1 GHz  256 

MB 

GARLIC 

/2544 

LINUX 

CENTOS 

My SQL IIS   PHP Web  ระบบตดิตามการขนย้าย

สนิค้า(กระเทียม) 

40 DELL/ 

PowerEdge 

2800 

XEON/ 3.6 

GHz x 2 

73 X 6 

GB 

2 GB AGRI_WEB/2549 Windows 

2003 Server 

sp2 

 IIS      ระบบงานและระบบ

ฐานข้อมลูตามโครงการ

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สนิค้า

เกษตรผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(App.) 

41 DELL/ 

PowerEdge 

2800 

XEON/ 3.6 

GHz x 2 

73 X 6 

GB 

2 GB AGRI_DB/2549 Windows 

2003 Server 

sp2 

SQL       ระบบงานและระบบ

ฐานข้อมลูตามโครงการ

เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์สนิค้า

เกษตรผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(Database) 
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42 HP/PROLIANT 

DL380 G6 

XEON/ 

2.4 GHz x 4 

146 X 3 

GB 

8 GB GISDATA/2552 Windows 

2008 Server 

sp1 

SQL IIS      ระบบภมูิสารสนเทศ (GIS 

Database) 

43 IBM/SYSTEM 

X3650 

XEON/ 

2.6 GHz x 2 

300 X 3 

GB 

8 GB SARABUNAPPDIT/2553 Windows 

2008 Server 

sp2 

MS SQL IIS   ASP Web  ระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ (App.) 

44 IBM/SYSTEM 

X3650 

XEON/ 

2.6 GHz x 2 

300 X 6 

GB 

8 

GB 

SARABUNDBDIT/2553 Windows 

2008 Server 

sp2 

MS SQL IIS   ASP Web  ระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ (Database) 

45 HP/PROLIANT 

DL380 G6 

XEON/ 

2.4 GHz x 4 

146 X 3 

GB 

8 GB ICT/2552 Windows 

2008 Server 

sp1 

MS SQL IIS   .NET Web  ระบบราคาข้าวจากโรงสี 

ระบบตลาดนดัชมุชน 

ระบบค้าปลีกค้าสง่ 

ระบบการสํารวจความพงึ

พอใจ 

46 DELL/ 

PowerEdge 

6650 

XEON/ 3.0 

GHz x 2 

73 X5 

GB 

8 

GB 

DW/2548 Windows 

2003 Server 

sp2 

Hyperion IIS   Targit Web  ระบบแผนงานและสารสนเทศ 

(Data warehouse ระบบ

คลงัข้อมลู ) 
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2.1.4 5ระบบงานและฐานข้อมูล 

ระบบงาน หน้าท่ีหลัก 

ระบบปฏิบัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดับของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

1. ระบบฐานข้อมลูการบริหาร

จดัการ (การบริหารจดัการทาง

การเงินและบริหารงานพสัด)ุ 

1. เ พ่ือ ใ ช้ในการบริหารจัดการ ด้านการ เงินของ 

กรมการค้าภายใน ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ 

ระบบงานการเงิน ระบบงานลกูหนีเ้งินยืม ระบบงาน

ค่าสาธารณูปโภค ระบบบัญชีโครงการ คชก . 

ระบบงานเงินสวสัดกิาร ระบบบญัชี 

2. เพ่ือใช้ในการบริหารจดัการด้านงานพสัด ุได้แก่ การ

จัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ วัสดุ ยานพาหนะ การขอ

อนมุตั ิงานสัง่ซือ้/สัง่จ้าง  งานประกาศ/สญัญา การ

แจ้งเตือน ตดิตาม ปรับปรุงยอดเบกิจ่าย 

Windows Server 

2003 

Oracle 10g Oracle Form 10g TPS/MIS ใช้งาน 

2. ระบบฐานข้อมลูการบริหาร

จดัการ(ระบบงานบริหารงาน

งานบคุคล) 

เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลประวัติและรายละเอียดของ

บุคลากรภายในกรมการค้าภายใน ประกอบไปด้วย 

ประวตัิบุคคล ระบบการเล่ือนขัน้เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ประวัติการปฏิบัติงานพิ เศษ การพัฒนาบุคลากร 

ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ระบบงานเสริมสร้างวินัย 

ระบบงานสวสัดกิาร กองทนุสวสัดกิารเงินกู้  

Windows Server 

2003 

Oracle 9i Delphi TPS/MIS ใช้งาน 

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1. เพ่ือให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นระบบ

เดียวกันและรองรับการเช่ือมโยงระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 

Windows Server 

2003 

MS SQL 

Server2003 

ASP.NET TPS/MIS ใช้งาน 
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ระบบงาน หน้าท่ีหลัก 

ระบบปฏิบัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดับของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

 2. เพ่ือให้การเช่ือมโยงข้อมูลในระดบักรม สํานัก/กอง 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ สามารถ

เช่ือมโยงข้อมลูผ่านระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านสารบรรณให้มีความสามารถ 

และมีแนวปฏิบตัเิดียวกนั สามารถปฏิบตัทิดแทนกนัได้ 

4. เพ่ือให้มีระบบปฏิบัติงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

ได้แก่ ระบบจดัเก็บเอกสาร ระบบข่าวประชาสมัพนัธ์ 

ระบบหนังสือเ วียน ระบบการจองห้องประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ และระบบจองรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ 

     

4. ระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการ

แข่งขนัทางการค้า 

1. เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัการแข่งขนัทางการค้า 

2. เพ่ือใช้ในการดําเนินการนําเร่ืองร้องเรียนท่ีได้รับมา

ตดิตามเพ่ือตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

3. เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลทางด้านการแข่งขันทาง

การค้า เพ่ือรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล เพ่ือนํามา

วิเคราะห์จัดทํารายงานสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 

Windows Server 

2000 sp2 

Oracle 9i Oracle Form6i EIS/TPS/MIS ใช้งาน 
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ระบบงาน หน้าท่ีหลัก 

ระบบปฏิบัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดับของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

 ระบบฐานข้อมลูส่งเสริมแข่งขนัทางการค้าเป็นระบบ

ท่ีใช้เก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองร้องเรียนและรายนาม

ผู้ ประกอบการแยกตามประเภทต่างๆ โดยในระบบ

ฐานข้อมลูจะมีข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ ข้อมลูผู้ประกอบการ 

ข้อมูลสินค้าผลิตภัณฑ์ ข้อมูลธุรกิจบริการ บันทึกเร่ือง

ร้องเรียน 

     

5. ระบบฐานข้อมลูตรวจสอบและ

ปฏิบตักิารและฐานข้อมลูร้อง

ทกุข์พิทกัษ์ผลประโยชน์

ผู้บริโภค 

1. เพ่ือรองรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัราคาสินค้า เพ่ือให้

เจ้าหน้าท่ีได้การดําเนินการตรวจสอบความถกูต้อง 

2. เพ่ือตดิตามสถานะเร่ืองร้องเรียน 

3. เพ่ือจัดทํารายงานสรุปการรับเร่ืองร้องเรียนเพ่ือ

นําไปวเิคราะห์ 

ระบบจัดทําขึน้เพ่ือรองรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับราคา

สินค้าเพ่ือดําเนินการตรวจสอบการราคาสินค้า โดยมี

หน้าท่ีการทํางานดังนี ้รับเร่ืองร้องเรียนผ่านช่องทางการ

ร้องเรียนตา่งๆ เช่น GCC, จดหมาย, ตนเอง, ตู้ คีย์ออส, 

ตู้ปณ. 156, โทรศพัท์, โทรสาร, ระฆงัห่วงใยจากใจนายก, 

เว็บไซต์ และอีเมล์ 1569  แบบรับคําร้องเรียน ผู้ ใช้สามารถ

บันทึกข้อมูลแบบรับคําร้องเรียน พิมพ์รายงานตาม

แบบฟอร์มรับคําร้องเรียน  

Windows 2003 

Server sp1 

Oracle ASP.NET TPS/MIS ใช้งาน 
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ระบบงาน หน้าท่ีหลัก 

ระบบปฏิบัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดับของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

 การใช้งานข้อมูลธุรกิจการค้าและบริการเพ่ือการ

ตรวจสอบ การใช้งานระบบฐานข้อมูลตรวจสอบและ

ปฏิบัติการและฐานข้อมูลร้องทุกข์พิทักษ์ผลประโยชน์ 

ของผู้ บริโภค ในการควบคุมการขนย้ายสินค้าท่ีอยู่ในการ

ควบคมุ 

     

6. ระบบฐานข้อมูลราคาสินค้า

อปุโภคบริโภค 

1. เพ่ือให้มีระบบสําหรับบริหารจัดการข้อมูลสินค้า

อุปโภคบริโภค เพ่ือใช้ในการกํากับ ดูแลราคาสินค้า

อปุโภคบริโภค โดยการศกึษาและนําข้อมลูต้นทนุการ

ผลิต มาประกอบการวเิคราะห์และการตดัสินใจ 

2. เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสําหรับจัดเก็บ

โครงสร้างต้นทุนอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ย่ิงขึน้ ซึ่งช่วยลดความซํา้ซ้อนในการบนัทึกจัดเก็บ

ข้อมลู ทําให้ปฏิบตังิานได้รวดเร็ว ถกูต้องย่ิงขึน้ 

3. ให้มีระบบฐานข้อมูล ท่ีสามารถเ ช่ือมโยง หรือ

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ เพ่ือสร้าง

รูปแบบท่ีใช้เป็นต้นแบบสําหรับการคาดการณ์และ

ควบคมุราคาสินค้าจากข้อมลูทางด้านต้นทนุ 

Windows 2003 

Server sp2 

MS SQL 

SERVER2005 

PHP EIS/TPS/MIS ใช้งาน 
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ระบบงาน หน้าท่ีหลัก 

ระบบปฏิบัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดับของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

7. ระบบรายงานข้อมูลของศูนย์

บริหารจดัการแก้ไขปัญหาราคา

สินค้า 

1. เพ่ือรายงานข้อมูลสินค้าท่ีสําคญั จากส่วนภูมิภาค

มายงัส่วนกลาง ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตร และราคา

สินค้าอปุโภคบริโภค ข้อมลูการรับจํานํา การประกนั

รายได้ ฯลฯ 

Windows 2003 

Server sp2 

 

MS SQL ASP EIS/TPS/MIS ใช้งาน 

8. ระบบฐานข้อมลูนิตบิคุคลและ

งบการเงิน 

1. เพ่ือเก็บรายละเอียดข้อมูลของนิติบุคคล เพ่ือใช้ใน

การตรวจสอบ 

2. เพ่ือจัดทํารายงานรายละเอียดของนิติบุคคลและ 

งบการเงิน 

Windows 2003 

Server sp2 

MS SQL ASP TPS/MIS ใช้งาน 

9. ระบบการนําเสนอข้อมลูโดยใช้

โปรแกรมแผนท่ีทางภมูิศาสตร์ 

1. ให้บริการข้อมลูข่าวสารเพ่ือใช้ในการตดัสินใจสําหรับ

ผู้บริหาร 

2. ให้บริการข้อมลูข่าวสารในรูปแบบแผนท่ีทาง

ภมูิศาสตร์ (GIS) 

Windows Server 

2003 

MS SQL2005 ASP.NET TPS/MIS ใช้งาน 

10. ระบบสํานักงานระบบจัดเก็บ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ  

e-Learning) 

1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้สําหรับการ

เรียนรู้ภายในองค์กร 

2. เพ่ือใช้ในการเรียนรู้สําหรับบุคลากรของกรมการค้า

ภายใน 

3. เพ่ือจัดเก็บวีดีโอสําหรับการประชุมทางไกลผ่าน

ระบบเครือข่ายจากส่วนกลางไปยงัส่วนภมูิภาค 

รูปแบบของระบบ  e-Learning จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

คือ ส่วนท่ีเป็นหน้าเว็บไซต์ปกติท่ีบุคคลทัว่ไปสามารถ

เข้าไปดไูด้โดยไม่ต้องสมคัรสมาชิกซึง่จะมีข้อมลูข่าวสาร

ท่ีเก่ียวข้องกับกรมการค้าภายใน และส่วนท่ีรวบรวม

Windows Server 

2003 sp1 

MS SQL Server 

2000 

ASP TPS/MIS ใช้งาน 
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ระบบงาน หน้าท่ีหลัก 

ระบบปฏิบัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดับของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

หลกัสูตรและเนือ้หาในการเรียนโดยจะมีทัง้ เนือ้หาวิชา 

ไฟล์วดิีโอการสอน ไฟล์วีดีโอการประชมุ 

11. ร ะ บ บ  Internet แ ล ะ ร ะ บ บ 

ภูมิสารสนเทศ เพ่ือเสริมสร้าง

ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับกรมการค้า

ภายในให้แก่ประชาชน 

2. ให้บริ การข้ อมูลข่ าวสารในรู ปแบบแผนท่ีทาง

ภมูิศาสตร์ (GIS) 

Windows Server 

2003 

MS SQL Server 

2005 

ASP.NET EIS/TPS/MIS ใช้งาน 

12. ระบบงานและระบบฐานข้อมลู

ตามโครงการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์สินค้าเกษตร 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. เ พ่ือเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เ ก่ียวกับสินค้า

เกษตร 

2. เ พ่ือ เผยแพร่ ข้อมูลสิน ค้า เกษตร  ไ ด้แ ก่  พื น้ ท่ี

เพาะปลกู แหล่งผลิต ภาวะการผลิต ราคา ฯลฯ 

Windows Server 

2003 sp1 

SQL Server ASP.NET TPS/MIS ใช้งาน 

13. ระบบแผนงานและสารสนเทศ 

(ระบบงานชัง่ตวงวดั) 

1. เป็นระบบรองรับการปฏิบตัิงานของสํานกัชัง่ตวงวดั 

ได้แก่ การออกใบอนุญาตนําเคร่ืองชั่งตวงวัดออก 

จากด่าน  การตรวจสอบเค ร่ืองชั่งตวงวัดตาม

กําหนดเวลา ฯลฯ 

2. เพ่ือการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการแก่

ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกบังานชัง่ตวงวดั 

Windows Server 

2003 sp2 

MS SQL 

SERVER2005 

ASP.NET TPS/MIS ใช้งาน 

14. ระบบแผนงานและสารสนเทศ

(Data Warehouse ระบบ

คลงัข้อมลู) 

1. เพ่ือใช้ในเก็บข้อมูลจากระบบงานสารสนเทศต่างๆ 

ของกรมการค้าภายใน 

2. เพ่ือนําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือช่วยสนบัสนนุการ

ตดัสินใจของผู้บริหาร 

Windows Server 

2003 sp1 

Hyperion  Tragit EIS/TPS/MIS ใช้งาน 

15. ระบบสํารองข้อมลู ใช้ในการสํารองข้อมลูระบบของกรมการค้าภายใน Windows SQL Server Bright Store TPS ใช้งาน 
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ระบบงาน หน้าที่หลัก 

ระบบปฏบิัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดบัของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

16. ระบบงานตรวจสอบการขนย้าย
นํา้มนัปาล์ม 

ระบบบริหารและควบคมุการขนย้ายนํา้มนัปาล์ม  Windows 2003 

Server sp1 

MS SQL ASP EIS/TPS/MIS ใช้งาน 

17. ฐานข้อมลูระบบตลาด 

คลงัสินค้า ไซโล และห้องเย็น 

1. เพื่อให้บริการข้อมลูของตลาด คลงัสินค้า ไซโล และ

ห้องเย็น 

2. ระบบตลาด คลงัสินค้า ไซโล และห้องเย็น แบ่งการ

แสดงข้อมลูออกเป็นหมวดหมูไ่ด้ ดงันี ้

- ข้อมูลตลาดกลาง  เ ป็นระบบที่แสดงข้อมูล

เกี่ยวกับชื่อกิจการตลาดกลาง เลขที่ใบอนุญาต 

วนัที่อนญุาต และทะเบียนนิติบคุคล 

- ข้อมลูกิจการคลงัสินค้า เป็นระบบที่แสดงข้อมลู

เกี่ยวกับชื่อกิจการคลังสินค้า เลขที่ใบอนุญาต 

วันที่อนุญาต และทะเบียนนิติบุคคล ชื่อสินค้า 

ความจ ุพืน้ที่จดัเก็บ และพืน้ที่วา่ง 

- ข้อมูลกิจการไซโล เป็นระบบที่แสดงข้อมูล

เกี่ยวกับชื่อกิจการไซโล เลขที่ใบอนุญาต วันที่

อนญุาต และทะเบียนนิติบคุคล ชื่อสินค้า ความจ ุ

พืน้ที่จดัเก็บ และพืน้ที่วา่ง 

Windows 2003 

Server sp1 

MS SQL 

SERVER2005 

.NET EIS/TPS/MIS ใช้งาน 

 - ข้อมลูกิจการห้องเย็น เป็นระบบที่แสดงข้อมลู

เกี่ยวกบัชื่อกิจการห้องเย็น เลขที่ใบอนญุาต วนัที่

อนญุาต และทะเบียนนิติบคุคล ชื่อสินค้า ความจ ุ

โดยสามารถค้นหากิจการห้องเย็นที่ต้องการ

ตรวจสอบได้  
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ระบบงาน หน้าท่ีหลัก 

ระบบปฏิบัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดับของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

- ข้อมูลกิจการค้าข้าว เป็นระบบท่ีแสดงข้อมูล

เก่ียวกับกิจการค้าข้าวเลขท่ีใบอนุญาต วันท่ี

อนุญาต และทะเบียนนิติ บุคคล โดยสามารถ

ค้นหากิจการค้าข้าวท่ีต้องการตรวจสอบได้ 

18. ระบบการจดัการเก็บข้อมลู

จราจรทางคอมพิวเตอร์ 

ใช้จดัเก็บข้อมลูการเข้าใช้งาน web site และการเข้าถึง

ข้อมลูตา่ง ๆ ในระบบตามพระราชบญัญตัคิอมพิวเตอร์ 

Windows 2008 

Server 

SCOM CCA  Agent TPS/MIS ใช้งาน 

19. ระบบบริหารและตดิตามข้อมลู

การขนย้ายและครอบครอง

กระเทียม 

ระบบบริหารและติดตามข้อมลูการขนย้ายและครอบครอง

กระเทียม 

CENTOS MY SQL PHP TPS/MIS ใช้งาน 

20. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์        

(E-mail) กรมการค้าภายใน 

บริการรับส่งจดหมายอิเลกทรอนิกส์ Windows Server 

2003 Exchange 

Storage Group Mail Exchange TPS/MIS ใช้งาน 

21. ระบบบริหารจดัการข้อมลู

ตลาดนดัชมุชน 

จดัเก็บข้อมลูร้านค้าในตลาดนดัเพ่ือจดัการข้อมลูร้านค้า

ชมุชน 

Windows Server 

2003 sp2 

MS SQL 

SERVER 2005 

ASP TPS/MIS ใช้งาน 

22. ระบบฐานข้อมลูราคาข้าวจาก

โรงสี 

จดัเก็บราคาข้าวเพ่ือใช้ในการประกาศราคาและประเมิน

ราคาข้าว 

Windows Server 

2003 sp2 

MS SQL 

SERVER 2005 

ASP EIS/TPS/MIS ใช้งาน 

23. ระบบฐานข้อมลูค้าปลีกค้าส่ง จดัเก็บข้อมลูผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่ง Window 2003 

Server 

MS SQL 2005 C# MIS ใช้งาน 

24. ระบบการแลกเปล่ียนข้อมลู

ภาครัฐ (Statxchange) 

บริการแลกเปล่ียนข้อมูลภาครัฐในส่วนของกรมการค้า

ภายใน 

Window 2003 

Server 

MS SQL 2005 Ruby Onrail MIS ใช้งาน 
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ระบบงาน หน้าท่ีหลัก 

ระบบปฏิบัตกิาร 

(Application 

Server) 

ฐานข้อมูล 
Development Tool/ 

Language 

ระดับของ 

การใช้งาน 
สถานะการใช้งาน 

25. ระบบการควบคมุการขนย้าย

สินค้าโภคภณัฑ์ 

ระบบติดตามความเคล่ือนไหว และปริมาณของสินค้า

ตาม พรบ. โภคภณัฑ์ 

Window 2003 

Server 

SQL 2000 ASP TPS/MIS ใช้งาน 

26. ระบบ Intranet กรมการค้า

ภายใน 

เผยแพร่ข้อมูลแก่ข้าราชการภายในกรม และถ่ายทอด

การประชมุของกรมการค้าภายใน 

Window 2003 

Server 

SQL 2005 PHP TPS/MIS ใช้งาน 

27. ระบบตดิตามการปฏิบตัิ

ราชการ 

จัดเก็บโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/ตัวชีว้ัดของสํานัก/

กอง และให้สํานกั/กอง รายงานผลเป็นรายเดือน 

Window 2008 SQL SERVER 

2008  

C# TPS/MIS ใช้งาน 
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2.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของกรมการค้าภายใน 

จากการศึกษา สมัภาษณ์ และสํารวจสถานภาพปัจจุบันของกรมการค้าภายใน สามารถนํามา

วิเคราะห์สถานภาพปัจจบุนัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อ

การดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis สามารถสรุปผล

การวิเคราะห์ได้ 2 สว่น ดงันี ้

 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกรมการค้าภายใน 

 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน  

ท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยงานภายนอก 

2.2.1 บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเฉพาะภายใน

หน่วยงาน 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

 ปัจจัยด้านอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และ

โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

 อุปกรณ์ท่ีใช้งานสามารถใช้งานรองรับ

กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี ใ น ปั จ จุ บั น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

 ซอฟต์แวร์มีหลากหลายและสามารถ

นํามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร รองรับการปฏิบตัิงานได้รวดเร็ว

และมีเสถียรภาพ 

 โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ของกระทรวงฯ มีการใช้

งานเป็นจํานวนมาก ทําให้ช่องทาง

การส่ือสารหนาแน่นไม่เพียงพอต่อ

การใช้งาน 

 ยังขาดการวางแผน  บู รณาการ  

การใช้ทรัพยากรด้านซอฟต์แวร์และ

ฮาร์ดแวร์  ทําให้อุปกรณ์ในแต่ละ

หน่วยงานใช้งานไม่เพียงพอ และไม่

เป็นระบบ 

 E-mail ของกระทรวง ฯ ยังมีปัญหา

การรับส่งท่ีล่าช้าและSpam mail 

 ปัจจยัด้านบคุลากร  บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารมีความรู้ความสามารถ

พืน้ฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 

 ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีนกัวิชาการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป็นผู้ กํากับภาพรวมและให้คําปรึกษา 

แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 บคุลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจใน

การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารมาใช้ในการฏิบตังิาน 

 บุคลากร มีไม่เพียงพอต่องานด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

ของกรม  

 บุคลากรปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารไม่ได้รับ

การจัดสรรตําแหน่งและมีความรู้

ความชํานาญในสาขาโดยตรง 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปัญหา 

   บคุลากรส่วนใหญ่ขาดความเช่ือมัน่

ในระบบสารสนเทศ จงึเลือกท่ีจะส่ง

ข้อมูล ท่ีสําคัญผ่านทางเอกสาร

มากกวา่ 

 ปัจจยัด้านงบประมาณ  งบประมาณได้รับการจัดสรรตาม

โครงการทัง้ทางด้านอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ 

โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร ในบางส่วน เพ่ือการพัฒนา

ตอ่ยอด 

 งบประมาณถูกตดัไม่สามารถบริหาร

โครงการได้ตามความต้องการ และไม่

ตอ่เน่ือง 

 ปัจจยัด้านการบริหารจดัการ  มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน ตาม

ขัน้ตอน ลดความเส่ียงในการทํางาน 

 ภายใต้กรมการค้าภายใน มีศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานท่ี

กํากบัดแูลภาพรวม และให้คําปรึกษา

แก่หน่วยงานภายในกรม  ซึ่งส่งผลดี

ต่ อการบริ หารจั ดการ เทคโนโล ยี

สารสนเทศของหน่วยงาน 

 ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  จะ

กํากับดูแลเฉพาะในส่วนท่ีเป็นการ

เช่ือมต่อด้านเทคนิคและฮาร์ดแวร์/

ซอฟต์แวร์และการเช่ือมโยงข้อมูล 

ในส่วนของข้อมลูท่ีจดัเก็บ ลกัษณะ

การเข้าถึงข้อมูลและการรับ-ส่ง

ข้อมูลไปยังระบบงานอ่ืนๆ จะถูก

กําหนดโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ระบบงานนัน้ๆ ซึง่โดยส่วนใหญ่จะ

ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือเช่ือมต่อกับ

ระบบงานอ่ืนๆ ส่งผลให้การบริหาร

จัดการในภาพรวมของข้อมูล และ

การจดัเก็บข้อมลูเป็นไปได้ยาก 

 ปัจจยัด้านข้อมลูสารสนเทศหรือ

องค์ความรู้ 

 กรมการค้าภายในมีกระบวนการทํา

องค์ความรู้ท่ีดีอยู่แล้ว 

 ข้อมูลบางส่วนสามารถนํามาวิเคราะห์

และคาดการณ์ได้ 

 ข้อมลูของแตล่ะสํานกั/กองยงัมีการ

กระจาย ไม่ เ ช่ื อมโยงส่ งผลใ ห้

เสียเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

การวเิคราะห์ 

 สามารถนําข้อมูลมาคาดการณ์ได้

แตย่งัไม่มีประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร 

 เป็นองค์กรท่ีมีการจดัทําองค์ความรู้

แต่ไม่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้

ได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 

 

 



กรมการค้าภายใน   
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2.2.2 7บทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานภายนอก 

องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ผลกระทบ 

 หน่วยงานภายนอกหรือ

สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้อง 

 พั ฒ น า ก า ร เ ช่ื อ ม ต่ อ ร ะ ห ว่ า ง

หน่วยงานให้มีลักษณะมาตรฐาน

ร่วมกัน ทําให้สามารถเช่ือมโยง

และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานได้ และเกิดบริการของ

รัฐแบบ Single Window เพ่ือ

บรรลุยุทธศาสตร์ท่ี 4 ตามแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารประเทศไทยฉบับท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของแผนแม่บท 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

ส่ือสารของกระทรวงพาณิชย์ ปี  

2551- 2554 

 มี ก าร ป ร ะ ส านง านกับ ห น่วย ง าน 

ท่ีเก่ียวข้องในการขบัเคล่ือนการพฒันา

ดังกล่าว รวมทัง้การประสานงาน

ร่วมกับกระทรวงฯ  ในการกําหนด

ภาพรวมของการ เช่ือมตอ่ดงักล่าว 

 ยทุธศาสตร์การพฒันากําลงัคนด้าน 

เทคโนโล ยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรบุคคล  ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารและการ

เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

กบัองค์กร  

 ยุทธศาสตร์ชาติการพฒันากําลงัคน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

 พัฒนาและเพิ่ ม กําลังคนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารให้มีปริมาณเพียงพอเพ่ือ

ยกระดับความรู้ ความสามารถ

และคุณวุฒิในการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามภารกิจ 

 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการ

ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารให้มีความทนัสมยั 

 มีการกําหนดทักษะพืน้ฐานทางด้าน  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สําหรับบุคลากรทกุระดบัและมีกลไกท่ี

จะทําให้เกิดการพฒันาบุคลากร สร้าง

แรงจูงใจ ทุนสนับสนุน และโอกาส

ความก้าวหน้าในหน้าท่ี รวมทัง้การมี

โอกาสใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 

มากขึน้ 

 พัฒนาระบบงานบริหารและงาน

บริการด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  ยุทธศาสตร์ด้าน

การบริหารจัดการระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ของ

ประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล อิงตาม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ของแผนแม่บท 

เทคโนโล ยีสาร สนเทศและการ

ส่ือสาร ประเทศไทยฉบบัท่ี 2 

 

 พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารในองค์กรเพ่ือให้เกิดบูรณา

การในระบบข้อมลู  มีการพฒันาสู่

มาตรฐานด้านข้อมูลและการ

ส่ือสาร  

 มี ก า ร ศึก ษ า ค ว าม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง

โครงการใดๆ ของรัฐ มีการจัดสรร

งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ให้สอดคล้องกับ

ทศิทางและแนวทางท่ีกําหนดตามแผน

แม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือ ส าร /มี ก ารต ร วจส อ บ แล ะ ก าร

ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ

และการใช้งบประมาณ 



  กรมการค้าภายใน 
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ผลกระทบ 

 บริหารและพัฒนาระบบเครือข่าย

ส่ือสาร  ให้เช่ือมโยงกบัส่วนราชการ

ท่ีเก่ียวข้องกบักรม  

 พัฒนาระบบเครือข่ายศูนย์ข้อมูล

กลาง เพ่ือใช้เช่ือมโยงแลกเปล่ียน

ข้อมูลกนัได้อย่างมีเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ 

 สนับสนุนให้ส่วนราชการพัฒนา

ระ บ บ เ ค รื อ ข่ าย ภ าย ใ นแ ต่ล ะ

ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ ส นับ ส นุน ก า ร

เช่ือมโยงระบบกับส่วนราชการ

ตา่งๆ  ให้ครอบคลมุในระดบักรม 

 ขยายระบบการเช่ือมโยงเครือข่าย

ภายใ นกับ ส่ วนราชการ ระ ดับ

จังหวัดเพ่ือประโยชน์การเข้าถึง

ระบบฐานข้อมลูของส่วนกลาง 

 ทําการเช่ือมต่อเครือข่ายระหว่างส่วน

ราชการอ่ืนและทําการแลกเปล่ียน

ข้อมลู โดยการกําหนดรูปแบบข้อมลูให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็น

รูปธรรม 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ

ประ ชาชนอย่าง มี ธร รม าภิ บาล 

ยุทธศาสตร์ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ ส่ือสารเ พ่ือ

สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริการของภาครัฐ อ้างอิงตาม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ของแผนแม่บท 

เทคโนโล ยีสารสนเ ทศและการ

ส่ือสาร ประเทศไทยฉบบัท่ี 2 และ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ของแผนแม่บท 

เทคโนโล ยีสารสนเ ทศและการ

ส่ือสาร  ของกระทรวงพาณิชย์        

ปี 2551-2554 

 โอกาสในการปรับปรุงระบบข้อมลู

ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารราชการแผ่นดินผ่านทาง

ช่องทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการ ส่ือสาร  พัฒนาระบบ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และการ

ส่ือสารให้ประชาชน สามารถ

เข้าถงึได้อย่างมีระบบ  

 

 บริการต่างๆ จะต้องถูกพัฒนาใหม่ให้

อยู่บนพืน้ฐานของมาตรฐานเปิด ท่ีทกุ

หน่วยงานของรัฐใช้เป็นมาตรฐาน

ร่วมกันได้ และเกิดบริการในลักษณะ 

Single Window/ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์

สจะมีการนํามาใช้มากขึน้ 

 การเพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ ส่ือสารของ

กรมการค้าภายใน ให้มีความเหมาะสม

รองรับสภาพความเปล่ียนแปลงของ

สงัคมและเศรษฐกิจ 

 

 เพิ่ ม ขี ด ค วาม ส าม าร ถ ใ นก าร

แข่งขันให้กับผู้ ประกอบการของ

ไทยโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นเคร่ืองมือเพ่ือประกอบธุรกิจ 

 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

ทันสมัยและช่วยสนับสนุนการ

ทํางาน ตามภารกิจของกรมการ

ค้าภายใน  

 ระบบต่ างๆ ท่ี ใ ช้ ในการให้ บริ การ

ประชาชนจะต้องมีการพัฒนาและ

ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 

IT2010 และยุทธศาสตร์ของแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของกระทรวง 



กรมการค้าภายใน   
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องค์ประกอบหลัก/ตัวแปร โอกาส ผลกระทบ 

 พัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร

ระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

สารสนเทศสมยัใหม่ ให้แก่ผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)ผู้บริหาร

และผู้ จัดการระบบเครือข่ายและ

ความมัน่คงปลอดภยัข้อมลูสารสนเทศ

ระดบัสูง (Chief Security Officer : 

CSO)  

 ยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบายความ

มั่นคงและปลอดภัย เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ของ

ประเทศไทย อ้างอิงจากแผนแม่บท 

IT Security แหง่ชาต ิ

 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลใน

องค์กร 

 ศึกษาความเปล่ียนแปลง ด้าน

ร ะ บ บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข้ อ มู ล

สารสนเทศในปัจจบุนัและอนาคต 

 จดัทําระเบียบ / แนวปฏิบตัิเพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตาม

กฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัย

ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ธุ ร ก ร ร ม ท า ง

อิเล็กทรอนิกส์  

 ต้องมีการกําหนดนโยบายการเข้าใช้

ข้อมูลในระดับชัน้ต่างๆ และทําการ

ฝึ ก อ บ ร ม ร ะ บ บ ด้ า น ค ว า ม มั่ น ค ง

ปลอดภัยข้อมูลให้กับเจ้าหน้าท่ีทุก

ระดบัตามขอบเขตการใช้งาน 

 สนับสนุนให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึง

ภัยอันตรายซึ่งอาจเกิดขึน้กับระบบ

สารสนเทศ /นํามาตรการในพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร มาใช้ให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ ของแผน

แม่บ ทเทคโนโล ยีสารสนเทศ แล ะ 

การส่ือสารของกระทรวง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารของกรมการคาภายใน 

 
 
 
 
 



  กรมการค้าภายใน 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของกรมการค้าภายใน 

 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ของกรมการค้าภายใน 

3.1.1 วิสัยทศัน์ 

“พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้องค์การให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือสนบัสนนุการพฒันาการค้าในประเทศ” 

3.1.2 พันธกจิ 

1) ยกระดับองค์กรให้เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการค้าในประเทศ 

ท่ีทนัสมยั 

2) สร้างระบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคณุภาพสงู 

3) บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานและดําเนินการสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศแห่งชาติ 

3.1.3 เป้าหมาย 

1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคณุภาพสงูรองรับการขยายภารกิจและสนับสนุน           

การดําเนินงาน 

2) เสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากรภายในองค์กร 



  กรมการค้าภายใน 
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3.2 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของกระทรวงพาณิชย์กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย  

พ.ศ. 2552-2556 

ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารของประเทศไทย  

พ.ศ. 2552-2556 

ยุทธศาสตร์การค้าไทย  

ปี 2553-2558 / ยุทธศาสตร์

กระทรวงพาณิชย์ ปี 2552-2554 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกระทรวงพาณิชย์ 

พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์ กรมการค้าภายใน       

ปี พ.ศ. 2552-2555 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของกรมการค้าภายใน 

พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์ 2 : การบริหาร

จดัการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

ระดบัชาตอิย่างมีธรรมาภิบาล 

(National ICT Governance)  

ยุทธศาสตร์ 5 : ยกระดบัขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของ

อตุสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือ

สร้างมลูคา่ทางเศรษฐกิจและ

รายได้เข้าประเทศ  

ยุทธศาสตร์ 6 : การใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เพ่ือสนบัสนนุการเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัอย่าง

ยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ 1: ปรับโครงสร้างการ

ผลิต และกระตุ้นให้เกิดการลงทนุ  

ยุทธศาสตร์ 2: พฒันาการค้าให้เกิด

การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  และสร้าง

ประสิทธิภาพกลไกการตลาด เพ่ือ

เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 3: พฒันาระบบตลาด

และขยายช่องทางการค้า  

ยุทธศาสตร์ 6: เสริมสร้างพาณิชย์

ภมูิปัญญา   

ยุทธศาสตร์ 7: ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ด้วยการค้าภมูิภาคและค้าชายแดน  

ยุทธศาสตร์ 8: พฒันาการค้า

ระหวา่งประเทศของไทยให้ก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ 10: รองรับและใช้

ประโยชน์การเข้าสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ยุทธศาสตร์ 1: ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารแบบบรูณา

การและมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพิ่ม

ศกัยภาพและประสิทธิภาพทางการ

พาณิชย์ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 5 :การพฒันาระบบ

บริหารจดัการให้มีความเป็นเลิศ 

 

 

ยุทธศาสตร์ 1:  ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร แบบบรูณาการและมีธรรมาภิบาล

เพ่ือเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการ

พาณิชย์ของประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 1: พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ 

ทางการค้าให้มีมาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการตลาดและความเป็นธรรม

ทางการค้า 

กลยุทธ์ท่ี 2: พัฒนาระบบงานแบบ 

บูรณาการอย่างเป็นสากล เพ่ือสนับสนุน           

ธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาครัฐ               

(e-Government) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

อย่างชาญฉลาด (Smart Government) 

กลยุทธ์ท่ี 3 : เพิ่มศกัยภาพการพาณิชย์

ด้ ว ย ก า ร ย ก ร ะ ดับ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ในห่วงโซ่มลูค่า

และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า 
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ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารของประเทศไทย  

พ.ศ. 2552-2556 

ยุทธศาสตร์การค้าไทย  

ปี 2553-2558 / ยุทธศาสตร์

กระทรวงพาณิชย์ ปี 2552-2554 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกระทรวงพาณิชย์ 

พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์ กรมการค้าภายใน       

ปี พ.ศ. 2552-2555 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของกรมการค้าภายใน 

พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์ 2 : การบริหาร

จดัการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

ระดบัชาตอิย่างมีธรรมาภิบาล 

(National ICT Governance)  

ยุทธศาสตร์ 4 : การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือ

สนบัสนนุการสร้างธรรมาภิบาลใน

การบริหารและการบริการของ

ภาครัฐ (e-Governance) 

ยุทธศาสตร์ 4: เพิ่มขีดความสามารถ

ในการปรับตวัและการแข่งขนัของ

ผู้ประกอบการทกุระดบั โดยเฉพาะ 

SMEs  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5: สนบัสนนุให้

องค์ประกอบทางการค้าเอือ้ตอ่

ความสามารถในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ 2 : สร้างเสริมนวตักรรม

บริการและมุ่งสู่ภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ 1 :การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการตลาดและระบบ

ตลาดสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ 2 :การสร้างความเป็น

ธรรมด้านราคา ปริมาณ และมาตรฐาน

การชัง่ตวงวดั 

ยุทธศาสตร์ 3 :การส่งเสริมการแขง่ขนั

ทางการค้าอย่างเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ 4 :การพฒันามาตรฐาน

การให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ด้านการตลาดภายในประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ 2 :  สร้างเสริมนวตักรรมบริการ

และมุ่งสู่ภาคประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี1 : พฒันาระบบบริการด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออํานวย ความ

สะดวกแก่ประชาชน และสร้างโอกาส 

ทางการค้า     

กลยุทธ์ 2: ส่งเสริมและพฒันาให้ผู้บริโภคมี

บทบาทในการดแูลราคาและพฤติกรรม

ทางการค้าด้วยช่องทางส่ือสารแบบสองทาง 

กลยุทธ์ 3:  พฒันาสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม

ขีดความสามารถทางการค้าของภาค

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พฒันาระบบ

โครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความ

ทนัสมยั ได้มาตรฐานและ

ปลอดภยัเพ่ือใช้ร่วมกนัทกุ

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9:  สร้างภมูิคุ้มกนั

ด้านการค้าจากผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม และวกิฤตภาวะโลกร้อน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: พฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานเทคโนโ,ยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารให้มีความทนัสมยั มัน่คง

ปลอดภยั ครอบคลมุ มีคณุภาพไร้

รอยตอ่ และอนรัุกษ์พลงังาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการตลาดและระบบ

ตลาดสินค้าเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การสร้างความเป็น

ธรรมด้านราคา ปริมาณ และมาตรฐาน

การชัง่ตวงวดั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การพฒันามาตรฐาน

การให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ด้านการตลาดภายในประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 3 :  พฒันาโครงสร้างพืน้ ฐาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้มี

ความทนัสมยัมัน่คงปลอดภยั ครอบคลมุ มี

คณุภาพไร้รอยตอ่ และอนรัุกษ์พลงังาน 

กลยุทธ์ท่ี1: สร้างความมัน่คงปลอดภยั

สารสนเทศ (พ.ร.ฎ.กําหนดหลกัเกณฑ์และ

วธีิการในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ภาครัฐ พ.ร.ฎ.กําหนดวธีิการแบบมัน่คง

ปลอดภยัในการประกอบธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์) 



  กรมการค้าภายใน 
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ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารของประเทศไทย  

พ.ศ. 2552-2556 

ยุทธศาสตร์การค้าไทย  

ปี 2553-2558 / ยุทธศาสตร์

กระทรวงพาณิชย์ ปี 2552-2554 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารกระทรวงพาณิชย์ 

พ.ศ. 2555-2559 

ยุทธศาสตร์ กรมการค้าภายใน       

ปี พ.ศ. 2552-2555 

ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของกรมการค้าภายใน 

พ.ศ. 2555-2559 

กลยุทธ์ท่ี 2: พฒันาและปรับปรุงคณุภาพ

โครงข่ายการเช่ือมตอ่และการเข้าถึงของ

โครงข่ายแบบไร้ตะเข็บ 

กลยุทธ์ท่ี 3: จดัการโครงสร้างพืน้ฐาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

อย่างบรูณาการ 

กลยุทธ์ท่ี 4: ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม (Green Technology) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การพฒันา

กําลงัคนด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และ

บคุคลทัว่ไปให้มีความสามารถใน

การสร้างสรรค์ ผลิตและใช้

สารสนเทศอย่างมีวจิารณญาณ

และรู้เทา่ทนั 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: สร้างวฒันธรรม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร รวมทัง้ส่งเสริมการจดัการ

ทรัพยากรมนษุย์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 :การพฒันาระบบ

บริหารจดัการให้มีความเป็นเลิศ 

 

ยุทธศาสตร์ 4 : สร้างวฒันธรรมการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทัง้

ส่งเสริมการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

กลยุทธ์ท่ี1:  ยกระดบัและสร้างวฒันธรรม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

อย่างมีจริยธรรมและเตม็ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี2:  กําหนดให้มีแรงจงูใจและ

ความก้าวหน้าในวชิาชีพเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเหมาะสม   

กลยุทธ์ท่ี3: การพฒันาศกัยภาพและ

มาตรฐานความรู้ (ICT Skill  Standard) 

ของบคุลากรกรมการค้าภายในทกุระดบั 



  กรมการค้าภายใน 
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3.3 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกรมการค้าภายใน 

3.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1: ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารแบบบูรณาการและมีธรรมาภบิาล เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์

ของประเทศ 

สาระยทุธศาสตร์ : การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัด้านการพาณิชย์ให้กบัประเทศด้วยข้อมลูและระบบงานท่ีมีการบรูณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล 

ทัง้ด้านการปฏิบติัการ การบริหารงาน และการตดัสินใจอย่างชาญฉลาด 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 

 มีข้อมลูระบบงานท่ีมีการบรูณาการ มีมาตรฐานและ        

ธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบตักิาร การบริหารงานและ 

การตดัสินใจ 

 กลยุทธ์ท่ี 1: พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางการค้าให้มี

มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิ ภาพการตลาดและ 

ความเป็นธรรมทางการค้า 

 พฒันาและมีระบบฐานข้อมลูทางการพาณิชย์ท่ีชาญฉลาด  

(มีการบรูณาการข้อมลูและเป็นมาตรฐานสากล) 

 กลยทุธ์ท่ี 2:  พฒันาระบบงานแบบบรูณาการอย่างเป็นสากล 

เพ่ือสนบัสนนุธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาครัฐ  

(e-Government) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด 

(Smart Government) 

 มีแผนงานการบรูณาการระบบงานพืน้ฐาน 

 มีระบบงานท่ีใช้งานร่วมกนัแบบบรูณาการภายใน 

 มีกลไกควบคมุกระบวนการทํางาน บริหารจดัการและสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

 ประยกุต์ใช้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใน

ด้านโลจิสติกส์ เพ่ือพฒันาระบบในการกระจายสินค้า 

ยกระดบัการแข่งขนัแก่ภาคประชาชน 

 กลยทุธ์ท่ี 3 : เพ่ิมศกัยภาพการพาณิชย์ด้วยการยกระดบั

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในห่วงโซม่ลูค่า

และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า 

 พฒันาและมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรักษา

เสถียรภาพราคาสินค้า 
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3.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2:  สร้างเสริมนวัตกรรมบริการและมุ่งสู่ภาคประชาชน 

สาระยทุธศาสตร์ : การมุง่เน้นการให้บริการแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้วยนวตักรรม e-services การพฒันาปรับปรุงคณุภาพและกระบวนการ

ทํางานโดยภาคประชาชนมีสว่นร่วมและการสร้างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 

 มีระบบ e-Service ท่ีให้บริการภาคประชาชนอย่าง       

เทา่เทียม 

 กลยทุธ์ท่ี 1 : พฒันาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ืออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน และสร้างโอกาส 

ทางการค้า     

 ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ  

 อตัราการเข้าใช้งานของระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ…ตอ่ปี 

 จํานวนผู้ เข้าใช้งานระบบ 

 มีการปรับปรุงคณุภาพและกระบวนงานโดยประชาชน 

เป็นส่วนร่วม 

 กลยทุธ์ท่ี 2: ส่งเสริมและพฒันาให้ผู้บริโภคมีบทบาท 

ในการดแูลราคาและพฤตกิรรมทางการค้าด้วยช่องทาง

ส่ือสารแบบสองทาง 

 ร้อยละ…ของข้อเสนอแนะท่ีสามารถนําไปปรับปรุงคณุภาพ 

และกระบวนงาน 

 มีองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ประชาชน  กลยทุธ์ท่ี 3:  พฒันาสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมขีด

ความสามารถทางการค้าของภาคประชาชน 

 มีประชาชนเข้ามาใช้สารสนเทศเพิ่มขึน้ 

 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  3-7 

 

3.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3:  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทสและการส่ือสารให้มีความทนัสมัย ม่ันคงปลอดภัย ครอบคลุม  

มีคุณภาพไร้รอยต่อและอนุรักษ์พลังงาน 

สาระยทุธศาสตร์ : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการเพ่ือการเช่ือมต่ออย่างไร้ตะเข็บ มีการรับประกนัคณุภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความ

มัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศท่ีเป็นสากลเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ใช้พลงังานอย่างประหยดั มีความทนัสมยัและเพียงพอตอ่การใช้งาน 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 

 มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานท่ีเช่ือมตอ่อย่างไร้ตะเข็บ  

มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

และใช้พลงังานอย่างประหยดั 

 กลยทุธ์ท่ี 1: สร้างความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (พ.ร.ฎ.

กําหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการในการทําธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ร.ฎ.กําหนดวธีิการแบบมัน่คง

ปลอดภยัในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) 

 มีการนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิ(จํานวนของการถกูบกุรุกจู่โจม) 

 มีการรับประกนัคณุภาพการให้บริการและความมัน่คง

ปลอดภยัอย่างเป็นสากล 

 กลยทุธ์ท่ี 2: พฒันาและปรับปรุงคณุภาพโครงข่ายการ

เช่ือมตอ่และการเข้าถงึของโครงข่ายแบบไร้ตะเข็บ 

 มีการจดัทําข้อตกลงคณุภาพการให้บริการเครือข่ายระหว่าง

หน่วยงาน  

 มีแผนการพฒันาและมาตรฐานกลาง เพ่ือรองรับการ

ตดิตอ่ส่ือสารยคุใหม่ 

 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเป็นมิตร

กบัสิ่งแวดล้อมและใช้พลงังานอย่างประหยดั 

 กลยทุธ์ท่ี 3 : จดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารอย่างบรูณาการ 

 มีการบรูณาการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพิ่มขึน้ 

  กลยทุธ์ท่ี4 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Green Technology) 

 มีโครงการนําร่องเร่ืองการลดการใช้พลงังานและทรัพยากร 

เช่น ลดจํานวนการใช้กระดาษ ลดจํานวนเคร่ืองแม่ข่าย เป็นต้น 
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3.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: สร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทัง้ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

สาระยทุธศาสตร์ : การจดัการโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นระบบ มีแรงจงูใจและการเจริญเติบโตในสายงานอาชีพการ

พฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากรของกระทรวงพาณิชย์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีจริยธรรมและเตม็ประสทิธิภาพ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชีวั้ด 

 มีวฒันธรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

อย่างมีจริยธรรมและเตม็ประสิทธิภาพ 

 กลยทุธ์ท่ี 1:  ยกระดบัและสร้างวฒันธรรมการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อย่างมีจริยธรรมและ

เตม็ประสิทธิภาพ 

 ผลสมัฤทธ์ิของโครงการท่ีส่งเสริมด้านการสร้างจริยธรรมในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 มีการจดัการโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีอย่าง

เป็นระบบและสร้างแรงจงูใจ 

 กลยทุธ์ท่ี 2:  กําหนดให้มีแรงจงูใจและความก้าวหน้าใน

วชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเหมาะสม   

 มีโครงสร้างการบริหารหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

 มีการพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากร  กลยทุธ์ท่ี 3: การพฒันาศกัยภาพและมาตรฐานความรู้ 

(ICT Skill  Standard) ของบคุลากรกรมการค้าภายในทกุ

ระดบั 

 มีมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สําหรับบคุลากรของกรมการค้าภายในทกุระดบั  

 บคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทดสอบ

ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านวชิาชีพท่ีได้รับการยอมรับ 

ในระดบัสากลเพิ่มขึน้ 

  บคุลากรของกรมการค้าภายในได้รับการฝึกอบรมด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร มาใช้ประโยชน์ในการทํางาน 

และการเรียนรู้เพิ่มขึน้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร 

ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของกรมการคาภายใน ป 2555-2559 
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บทที่ 4 

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสารของกรมการค้าภายใน ปี 2555-2559 

 
การดําเนินงานเพ่ือให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการค้าภายใน  

ปี 2555-2559  จะสมัฤทธ์ิผลตามกรอบระยะเวลา 5 ปีของแผน ต้องมีการแจกแจงรายละเอียดในแต่ละ

โครงการของยทุธศาสตร์ทัง้  4  ด้าน โดยมีคําอธิบายของแตล่ะหวัข้อหลกัในตารางสรุปแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมหลักของกรมการค้าภายใน พร้อมทัง้ได้ระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง 

หน่วยงานระดบักรมในสงักัดกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีหน้าท่ีในการรับผิดชอบเพ่ือขับเคลื่อนและดําเนินงาน

สําหรับแผนฉบบัดงักลา่ว  ดงัตอ่ไปนี ้

1. สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ (สป.) 

2. กรมการค้าตา่งประเทศ (คต.) 

3. กรมการค้าภายใน (คน.) 

4. กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ (จร.) 

5. กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) 

6. กรมพฒันาธุรกิจการค้า (พค.) 

7. กรมสง่เสริมการสง่ออก (สอ.) 

8. องค์การคลงัสินค้า (อคส.) 
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4.1 โครงการหลักของกรมการค้าภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ 

สาระยุทธศาสตร์ : การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัด้านการพาณิชย์ให้กบัประเทศด้วยข้อมูลและระบบงานท่ีมีการบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ทัง้ด้านการปฏิบตัิการ 

การบริหารงานและการตดัสินใจอย่างชาญฉลาด 

กลยุทธ์ที่  1 : พฒันาฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางการค้าให้มีมาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า 

เป้าหมาย : เพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศโดยใช้ฐานข้อมูลทางการพาณิชย์ท่ีมีการบูรณาการและเป็นมาตรฐานกลางสาํหรับการวางแผนและ

ตดัสินใจอย่างชาญฉลาด 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

กลุ่มโครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมระบบตลาด 

1 ศกึษามาตรฐานและพฒันา

ฐานข้อมลูกลางรหสับริการ

รหสัสนิค้าอปุโภคบริโภค

และสนิค้าเกษตร 

- เพ่ือจดัทํามาตรฐานรหสับริการ

รหสัสนิค้าอปุโภคบริโภคและ

สนิค้าเกษตร 

- เพ่ือมีมาตรฐานรหสัอ้างอิงและ

นําไปสูก่ารพฒันาระบบงานและ

ฐานข้อมลูท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

- เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงข้อมลูกบั

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- ศกึษามาตรฐานรหสับริการ

รหสัสนิค้าอปุโภคบริโภคและ

สนิค้าเกษตรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

- จําแนกรายการของบริการ 

สนิค้าอปุโภคบริโภคและ

สนิค้าเกษตรทัง้หมด 

- วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมลู 

กลางรหสับริการรหสัสนิค้า

อปุโภคบริโภคและสนิค้าเกษตร 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ในการใช้พฒันาระบบรายงาน 

- พฒันาฐานข้อมลูกลางรหสั

บริการรหสัสนิค้าอปุโภค

บริโภคและสนิค้าเกษตรท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

- มีมาตรฐานรหสับริการ

รหสัสนิค้าอปุโภค

บริโภคและสนิค้าเกษตร 

- จดัทําและพฒันา

ระบบงานฐานข้อมลู

กลางรหสับริการ

รหสัสนิค้าอปุโภค

บริโภคและสนิค้าเกษตร 

 5 3   8 - ร้อยละของ

โครงการท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

- มีมาตรฐานรหสั

บริการรหสัสนิค้า

อปุโภคบริโภคและ

สนิค้าเกษตรท่ี

สามารถนําไปใช้

ปฏิบตังิานร่วมกนั 

- ร้อยละความสําเร็จ

ในการเช่ือมโยง

ข้อมลูกบัหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 

สํานกัจดัระบบ

ราคาและ

ปริมาณสนิค้า/

สํานกัสง่เสริม

การแข่งขนัทาง

การค้า/สํานกั

สง่เสริมการค้า

สนิค้าเกษตร/

สํานกัตรวจสอบ

และปฏิบตักิาร/

สํานกัชัง่ตวงวดั 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-3 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- ปรับปรุงข้อมลูท่ีมีอยูเ่ดมิให้

เข้าสูม่าตรฐานใหม่ท่ีพฒันาขึน้ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ

ใช้งานระบบ 

2 พฒันาระบบเตือนภยัเพ่ือ

กําหนดมาตรการในการ

รักษาเสถียรภาพราคา

สนิค้าเกษตร 

- เพ่ือปรับปรุงระบบเตือนภยั

เสถียรภาพราคาสนิค้าเกษตร 

- เพ่ือพฒันามาตรการในการรักษา

เสถียรภาพราคาสนิค้าเกษตร 

- ศกึษา ทบทวน วิเคราะห์

ข้อมลูสนิค้าเกษตรหลกัเพ่ือ

จดัทําแบบจําลองในการเตือน

ภยัสนิค้าเกษตร 

- ออกแบบระบบเตือนภยัเพ่ือ

กําหนดมาตรการในการรักษา

เสถียรภาพราคาสนิค้าเกษตร 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใน

การใช้พฒันาระบบรายงาน 

- พฒันาและทดสอบระบบเตือน

ภยัเพ่ือกําหนดมาตรการในการ

รักษาเสถียรภาพราคาสนิค้า

เกษตร 

- ปรับปรุงและเช่ือมโยงข้อมลู

จากระบบงานเดมิให้ไปสู่

ระบบงานใหม ่

- จดัหาข้อมลูสนิค้าการเกษตรท่ี

ต้องใช้ในระบบงาน 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มี

ความรู้ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- พฒันาระบบเตือนภยั

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน

การกําหนดมาตรการ

รักษาเสถียรภาพราคา

สนิค้าเกษตร  

 6  4  10 - ร้อยละของโครงการ

ท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จได้

ตามเป้าหมาย 

- มีระบบใช้ในการ

เตือนภยัและรักษา

เสถียรภาพราคา

สนิค้าเกษตร 

- ร้อยละความสําเร็จ

ในการนําระบบ

เตือนภยัไปใช้ในการ

คาดการณ์ท่ีถกูต้อง 

แม่นยํา 

สํานกัสง่เสริม

การค้าสนิค้า

เกษตร/กอง

กิจการงาน

ภมูิภาค/

สํานกังาน

การค้าภายใน

จงัหวดั 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-4 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ

ใช้งานระบบ 

3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริการผู้ประกอบการค้าข้าว  

- เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่

ผู้ประกอบการค้าข้าวด้านการขอ

หนงัสือรับรองผู้ประกอบการค้า

ข้าวผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

- เพ่ือปรับปรุงข้อมลูหนงัสืออนญุาต

ค้าข้าวให้สามารถเช่ือมโยงข้อมลู 

สูก่ารรองรับ National  Single 

Window ในอนาคต 

- ศกึษากระบวนการ ขัน้ตอน 

ในการออกหนงัสือรับรอง

ผู้ประกอบการค้าข้าวในปัจจบุนั 

- ศกึษารูปแบบข้อมลูหนงัสือ

อนญุาตค้าข้าวท่ีต้องการ

ปรับปรุงรูปแบบให้รองรับ 

National Single Window 

- วิเคราะห์ ออกแบบระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริการ

ผู้ประกอบการค้าข้าว 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ในการใช้พฒันาระบบรายงาน 

- พฒันาและทดสอบระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริการ

ผู้ประกอบการค้าข้าว 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้

ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

- พฒันาระบบสารสนเทศ

เพ่ือบริการผู้ประกอบการ 

ค้าข้าว  

  4   2  6 - ร้อยละของโครงการ

ท่ีสามารถดําเนินการ

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- ระดบัความพงึพอใจ

ของผู้ประกอบการ

ค้าข้าวตอ่การขอ

หนงัสืออนญุาต 

ค้าข้าวผ่านทางส่ือ

ออนไลน์ 

- มีระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริการ

ผู้ประกอบการค้า

ข้าวท่ีสามารถ

รองรับการเช่ือมโยง

ข้อมลูหนงัสือ

อนญุาตค้าข้าวกบั 

National  Single 

Window ได้ 

สํานกัสง่เสริม

การค้าสนิค้า

เกษตร/กอง

กิจการงาน

ภมูิภาค/

สํานกังานการค้า

ภายในจงัหวดั 

4 จดัตัง้ศนูย์เฝ้าระวงัและ

แก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตร

และสนิค้าอปุโภคบริโภค 

- ตดิตามสถานการณ์ และความ

เคล่ือนไหวราคาท่ีซือ้ขายจริงใน

ตลาดทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ

ตอ่เน่ืองอย่างเป็นระบบ 

 

- วางระบบเช่ือมโยง รับ-สง่  

และแลกเปล่ียนข้อมลูสําคญั

ตดิตามสถานการณ์และ 

การเคล่ือนไหวราคา 

 

- จดัตัง้ศนูย์เฝ้าระวงัและ

แก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตร 

และสนิค้าอปุโภคบริโภค

ท่ีสว่นกลาง ณ กรมการ

ค้าภายใน 1 แหง่ 

 8 5 5  18 - มีศนูย์เฝ้าระวงั 

ท่ีสามารถตดิตาม 

สถานการณ์และ

คาดการณ์สง่

สญัญาณเตือนภยั

สํานกัสารสนเทศ

การค้าในประเทศ 

/สํานกับริหาร

กิจการการค้าใน

ภมูิภาค/



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-5 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- ประเมินสถานการณ์ข้อเทจ็จริง 

ตอ่ผู้บริหาร 

- เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ข้อมลู 

ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรและ

ผู้บริโภค 

- ให้คําแนะนํา รับเร่ืองร้องเรียน 

และแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกรและ

ผู้บริโภค 

- การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่

ข้อมลู 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มี

ความรู้ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

- จดัตัง้ศนูย์เฝ้าระวงัและ

แก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตร 

และสนิค้าอปุโภคบริโภค  

ในภมูิภาค ณ สํานกังาน

การค้าภายในจงัหวดั 

จํานวน 76 จงัหวดั 

ได้ตามแผน 

 

สํานกังานการค้า

ภายในจงัหวดั 

5 พฒันาและปรับปรุง

ระบบงานชัง่ตวงวดั 
- เพ่ือพฒันาการประยกุต์

ระบบงานชัง่ตวงวดับนอปุกรณ์

ไร้สายให้รองรับการปฏิบตังิาน

ของเจ้าหน้าท่ีงานตรวจรับรอง 

ทัง้แบบ Online และ Offline ได้ 

- เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้

ตดิตอ่สํานกัจากการปรับปรุง

ระบบงานชัง่ตวงวดัให้รองรับการ

ชําระคา่ธรรมเนียมผ่านทาง

ธนาคาร 

- เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

เจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบภาพ

เคร่ืองหมายเฉพาะตวัให้มี

ประสทิธิภาพมากขึน้ 

- ศกึษาแนวทางการออก

ปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีงาน

ตรวจรับรอง 

- ศกึษากระบวนการชําระเงิน

คา่ธรรมเนียมของสํานกั และ

ศกึษาแนวทางในการชําระเงิน

ผ่านธนาคารกบัหน่วยงานราชการ 

- ศกึษากระบวนการในการ

ตรวจสอบภาพเคร่ืองหมาย

เฉพาะตวั 

- ออกแบบระบบงานชัง่ตวงวดั

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานดงักลา่วท่ีได้ศกึษา

ข้างต้น 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ในการใช้พฒันาระบบงาน 

- พฒันา ปรับปรุงและทดสอบ

ระบบงานชัง่ตวงวดั 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้

ความเข้าใจในระบบ 

พฒันาและปรับปรุง

ระบบงานชัง่ตวงวดั  

 

  3   3 - ร้อยละของโครงการ 

ท่ีสามารถเนินการ

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- มีระบบงานรองรับ

การปฏิบตังิานของ

เจ้าหน้าท่ีงานตรวจ

รับรองท่ีรองรับการ

ปฏิบตังิานทัง้แบบ 

Online และ Offline ได้ 

- ความพงึพอใจของ

ผู้ ชําระาธรรมเนียม

ผ่านธนาคาร 

- ระดบัความพงึ

พอใจของ

เจ้าหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบภาพ

เคร่ืองหมาย

เฉพาะตวัผ่าน

ระบบงาน 

สํานกัชัง่ตวงวดั 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-6 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

6 พฒันาระบบฐานข้อมลู

ตลาด คลงัสนิค้า ไซโล  

และห้องเย็น 

- เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมูลตลาด 

คลงัสนิค้า ไซโล และห้องเย็น 

- เพ่ือบรูณาการระบบฐานข้อมลู 

ระบบบอร์ดประชาสมัพนัธ์ และ

ระบบประมลูตลาดออนไลน์ให้มี

ความทนัสมยัและสอดคล้องกบั

เทคโนโลยีในปัจจบุนั 

- เพ่ือพฒันาระบบการออกเอกสาร

ใบรับของคลงัสนิค้าและประทวน

สนิค้า 

- ศกึษาและวเิคราะห์ ระบบ

ฐานข้อมลูตลาด คลงัสนิค้า 

ไซโลและห้องเย็น 

- ศกึษาแนวทางการพฒันา

ฐานข้อมลูกลางเก่ียวกบัใบรับ

ของคลงัสนิค้าและประทวนสนิค้า 

- ออกแบบและพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูตลาด คลงัสนิค้า 

ไซโล และห้องเย็น 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ในการใช้พฒันาระบบ 

- ทดสอบระบบ 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้

ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

- พฒันาระบบฐานข้อมลู

ตลาด คลงัสนิค้า ไซโล 

และห้องเย็น 

- สนบัสนนุการออกใบ

ประทวนท่ีมีความ

น่าเช่ือถือและสนบัสนนุ

การให้สนิเช่ือของ

ธนาคาร  

9  7 8 3 10 37 - ร้อยละของโครงการ 

ท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จ 

ได้ตามเป้าหมาย 

- ระดบัความพงึ

พอใจของ

ผู้ รับบริการข้อมลู

จากบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์

และระบบประมลู

ตลาดออนไลน์ 

- ระดบัความพงึ

พอใจของ

ผู้ รับบริการการ

ออกเอกสารใบรับ

ของคลงัสนิค้าและ

ใบประทวนสนิค้า 

กองสง่เสริมและ

พฒันาระบบ

ตลาด/กอง

กิจการงาน

ภมูิภาค/

สํานกังาน

การค้าภายใน

จงัหวดั 

7 ท่ีปรึกษาจดัทําระบบ

คาดการณ์และเตือนภยั

สนิค้าอปุโภคบริโภค 

- เพ่ือให้ได้รูปแบบการศกึษา

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของ

ข้อมลูตวัแปรและปัจจยัสําคญัท่ี

เก่ียวข้องกบัสนิค้าอปุโภคบริโภค

ท่ีสําคญั และสง่ผลกระทบตอ่

ราคาและปริมาณ 

- วางแผนกรอบแนวทางการ

กําหนดรูปแบบในการศกึษา

ผลกระทบของปัจจยัท่ีสําคญั

ในการผลติ การตลาด รูปแบบ

การค้าและตวัแปรอ่ืน 

 

- มีระบบคาดการณ์สนิค้า

อปุโภคบริโภคท่ี

สอดคล้องกบัปัจจยั

สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป

และสามารถสง่สญัญาน

เตือนได้ 

 4 4   8 - ร้อยละของโครงการ 

ท่ีสามารถดําเนินการ

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- มีระบบคาดการณ์

สนิค้าอปุโภค

สํานกัจดัระบบ

ราคาและ

ปริมาณสนิค้า /

สํานกัสง่เสริม

การแข่งขนัทาง

การค้า /กอง



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-7 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ กําหนด

รูปแบบของโครงสร้างท่ีทําให้

ราคาและปริมาณสนิค้ามีการ

เปล่ียนแปลงโดยสง่ผลกระทบ 

ตอ่ภาวะการผลติ การค้าสนิค้า

อปุโภคบริโภคและเศรษฐกิจ

โดยรวม 

- เพ่ือดําเนินการขัน้ตอน System 

Analysis & Design ในสว่นของ 

User Requirement เพ่ือสร้าง

แบบจําลองเชิงเศรษฐศาสตร์ของ

ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาในสว่น

ของการเตือนภยัสนิค้าอปุโภค

บริโภครวม 

- จดัทําระบบฐานข้อมลูและ

โปรแกรมประยกุต์ในการ

กําหนดโครงสร้างผลกระทบ

ของปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้า

อปุโภค บริโภคท่ีสําคญัเพ่ือ

คาดการณ์การเปล่ียนแปลง

ของราคา 

- จดัหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ท่ีเก่ียวข้อง 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

บริโภคท่ีสอดคล้อง

กบัปัจจยั 

สภาพแวดล้อม 

ท่ีเปล่ียนไปและ

สามารถสง่

สญัญานเตือนได้ 

- ร้อยละความสําเร็จ

ในการนําระบบ

คาดการณ์และ

เตือนภยัสนิค้า

อปุโภคบริโภคไป

ใช้ในการคาดการณ์

ท่ีถกูต้อง 

กิจการงาน

ภมูิภาค /

สํานกังานการค้า

ภายในจงัหวดั 

8 พฒันาระบบซือ้ขายสนิค้า

คณุภาพรูปแบบใหม ่

- เพ่ือจดัทําโปรแกรมการประเมิน 

ซือ้ขายสนิค้าเกษตรในลกัษณะ 

Mobile Unit 

- เพ่ือพฒันายกระดบัตลาดกลาง

สนิค้าเกษตรในความสง่เสริม 

ของกรมการค้าภายในให้เป็น

ศนูย์กลางซือ้ขายในรูปแบบ

ประมลูท่ีเป็นมาตรฐานในระดบั

สากล 

- เพ่ือเสริมสร้างกิจกรรมการซือ้

ขายในตลาดกลางฯ สนิค้า

เกษตรในตลาดกลางให้มีความ

หลากกลายมากขึน้ 

- ดําเนินการศกึษาวิเคราะห์ 

และจดัทําโปรแกรมสําเร็จรูปให้

มีความสามารถอย่างน้อย

ดงันี ้สามารถรับลงทะเบียน

สนิค้าเข้าร่วมประมลูได้ไม่

จํากดัจํานวน ข้อมลูสนิค้าท่ี

เข้าร่วมประมลูต้องสามารถ

บนัทกึข้อมลู ช่ือ ราคา 

รายละเอียดเจ้าของสนิค้า 

สามารถจดัลําดบัสนิค้าท่ีเข้า

ร่วมประมลูได้ เป็นต้น 

- จดัหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์

และอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ท่ีรองรับโปรแกรม 

- มีโปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับจดัประมลูสนิค้า

นอกสถานท่ี 

- มีอปุกรณ์คอมพิวเตอร์

และอปุกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรองรับ

โปรแกรมสําเร็จรูป

สําหรับจดัประมลูสนิค้า

นอกสถานท่ี 

1     1 - ร้อยละของโครงการ

ท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

- มีระบบงานท่ี

สามารถจดัประมลู

สนิค้านอกสถานท่ี

สนบัสนนุสินค้า

เกษตรได้ 

- ระดบัความพงึพอใจ

ของผู้ เข้าร่วมประมลู

สนิค้า 

กองสง่เสริมและ

พฒันาระบบ

ตลาด 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-8 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- เพ่ือเสริมสร้างความเป็นธรรมใน

การซือ้ขายเพ่ือให้เกษตรกรและ

ผู้ ค้าสนิค้าเกษตรได้รับความเป็น

ธรรมทัง้ทางด้านราคาและปริมาณ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-9 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ 

สาระยุทธศาสตร์ : การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัด้านการพาณิชย์ให้กบัประเทศด้วยข้อมูลและระบบงานท่ีมีการบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ทัง้ด้านการปฏิบตัิการ 

การบริหารงานและการตดัสินใจอย่างชาญฉลาด  

กลยุทธ์ที่ 2 : พฒันาระบบงานแบบบูรณาการ อย่างเป็นสากล เพ่ือสนบัสนุนธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาครัฐ (e-Government) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด   

เป้าหมาย : การบูรณาการระบบงานพืน้ฐานของกรมการค้าภายใน  มีระบบตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของกรมการค้าภายใน 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตวัชีว้ดั 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

กลุ่มโครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนธรรมมาภบิาล 

9 จดัทําระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารจดัการแผนงาน

โครงการตามยทุธศาสตร์

กรมการค้าภายใน 

- เพ่ือปรับปรุงระบบงานให้

สามารถรองรับ ยทุธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรม 

ของกรมการค้าภายใน 

- เพ่ือจดัทําระบบงานให้หน่วยงาน

สามารถรายงานเข้ามาได้ทัว่

ประเทศ 

- เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ

วิเคราะห์ความเส่ียงในการ

บริหารงาน 

- เพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

สามารถตรวจสอบการ

ดําเนินงานภายในกรมฯ ตาม

ยทุธศาสตร์ได้ 

 

- ศกึษาแนวทางการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ

แผนงานโครงการตามยทุธศาสตร์

กรมการค้าภายใน 

- ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการ การวิเคราะห์ความ

เส่ียงในการบริหารงานแผนงาน

โครงการตามยทุธศาสตร์กรม 

การค้าภายในและรองรับ 

การตรวจสอบภายในของฝ่าย

ตรวจสอบภายในของกรมฯ 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ในการใช้พฒันาระบบงาน 

- พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการแผนงานโครงการ

ตามยทุธศาสตร์กรมการค้า

ภายใน 

- ทดสอบระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการแผนงานโครงการ 

ตามยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน 

- มีระบบสารสนเทศ

เพ่ือรองรับการ

ดําเนินงานตาม

ตวัชีว้ดัการพฒันา

คณุภาพการบริหาร

จดัการภาครัฐ 

(PMQA)  

- ระบบต้องสามารถ

รองรับการปรับเปล่ียน

ข้อมลูระบบงานให้

เป็นไปตามยทุธศาสตร์

ท่ีเปล่ียนแปลงได้

โดยสะดวก 

4.15 4   1 9.15 - ร้อยละของโครงการ

ท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จได้

ตามเป้าหมาย 

-  จํานวนแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม

ในระบบ 

-  ระดบัความพงึ

พอใจตอ่ระบบงาน

ของผู้ใช้งานระบบ 

สํานกังาน

สารสนเทศ

การค้าใน

ประเทศ/  

ทกุสํานกั/

กอง 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-10 

 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตวัชีว้ดั 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

10 จดัทําระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจดัการกิจการ 

งานภมูิภาค 

- เพ่ือจดัทําระบบสารสนเทศ

การบริหารจดัการกิจการ 

งานภมูิภาค 

- เพ่ือจดัทําระบบสํานกับริหาร

กิจการการค้าภายในภมูิภาค

แบบอิเลก็ทอนิกส์ 

 

- ศกึษาแนวทางการจดัทําระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จดัการกิจการงานภมูิภาค 

- ออกแบบและพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จดัการกิจการงานภมูิภาค โดย

พิจารณาถึงการเช่ือมโยงข้อมลู

กบัระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการแผนงานโครงการ

ตามยทุธศาสตร์กรมการค้า

ภายใน ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั

ยทุธศาสตร์ของกรมฯ 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ในการใช้พฒันาระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

- เจ้าหน้าท่ีสว่นกลาง

สามารถตดิตามและ

บริหารจดัการกิจการ

งานภมูิภาคผ่าน

ระบบงานได้ 

2.5  2.5  1 6 - ร้อยละของแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรม 

ท่ีสามารถดําเนินการ

ได้ตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ 

- ระดบัความพงึพอใจ

ตอ่ระบบงานของ

ผู้ใช้งานระบบ 

- จํานวนข้อมลูท่ี

เช่ือมโยงกบัระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจดัการ

แผนงานโครงการ 

ตามยทุธศาสตร์

กรมการค้าภายใน 

 

กองกิจการ

งานภมูิภาค 

11 พฒันาระบบเหมืองข้อมลูเพ่ือ

การบริหารงานและตดัสนิใจ

กรมการค้าภายใน ( Data 

Mining, Decision Support 

System )  

- เพ่ือพฒันาระบบเหมืองข้อมลู

ของกรมการค้าภายใน 

- เพ่ือพฒันาระบบบริหารงาน

และตดัสนิใจกรมการค้า

ภายใน 

- ศกึษาแนวทางการพฒันาระบบ

เหมืองข้อมลูเพ่ือการบริหารงาน

และตดัสนิใจกรมการค้าภายใน  

- ออกแบบระบบเหมืองข้อมลูเพ่ือ

การบริหารงานและตดัสนิใจ

กรมการค้าภายใน 

- พฒันาระบบเหมือง

ข้อมลูเพ่ือการ

บริหารงานและ

ตดัสนิใจกรมการค้า

ภายใน  

  5 5  10 - ร้อยละของโครงการ 

ท่ีสามารถดําเนินการ

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- จํานวนรายงาน

สําหรับผู้บริหาร 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ 

สํานกั/กองท่ี

เก่ียวข้อง 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-11 

 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตวัชีว้ดั 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ในการใช้พฒันาระบบงาน 

- พฒันาระบบเหมืองข้อมลูเพ่ือการ

บริหารงานและตดัสนิใจกรม 

การค้าภายใน  

- ทดสอบระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

- ระดบัความพงึพอใจ

ของผู้บริหารตอ่

ระบบงาน 

12 พฒันาระบบตดิตามและ

ประเมินผลการปฏิบตังิาน 

ตามนโยบายของกรมการค้า

ภายในแบบลดการใช้กระดาษ 

- เพ่ือพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับการตดิตาม

และประเมินความก้าวหน้า 

ของงานภายในกรม 

- เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหาร

ความก้าวหน้าของงานและลด

การใช้กระดาษ 

- ศกึษาถึงแนวทางในการเช่ือมโยง

ข้อมลูจากระบบงานสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ในสว่นของงาน 

ท่ีดําเนินการอยู ่

- ศกึษาแนวทางการพฒันาระบบ

ตดิตามและประเมินผลปฏิบตั ิ

งานตามนโยบายของกรม 

การค้าภายใน 

- ออกแบบระบบตดิตามและ

ประเมินผลปฏิบตังิานตาม

นโยบายของกรมการค้าภายใน 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใน

การใช้พฒันาระบบงาน 

- พฒันาระบบตดิตามและ

ประเมินผลปฏิบตังิานตาม

นโยบายของกรมการค้าภายใน 

- ทดสอบระบบ 

- ผู้บงัคบับญัชา

สามารถตดิตามและ

ประเมินผลการ

ปฏิบตังิานตาม

นโยบายของกรม 

การค้าภายในจาก

เจ้าหน้าท่ีใต้บงัคบั

บญัชาได้โดยลดการ

ใช้กระดาษ 

   10 3 13 - ร้อยละของโครงการ 

ท่ีสามารถดําเนินการ

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- ระดบัความพงึพอใจ

ตอ่ระบบงานของ

ผู้ใช้งานระบบ 

- จํานวนการใช้ 

กระดาษท่ีลดลง 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/ 

ทกุสํานกั/

กอง 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-12 

 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตวัชีว้ดั 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

13 พฒันาการเช่ือมโยงข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบ 

National  Single Window 

- เพ่ือวางระบบเช่ือมโยงข้อมลู

อิเลก็ทรอนิกส์สนบัสนนุการ

ให้บริการเบ็ดเสร็จจดุเดียว 

ตามนโยบายการพฒันาระบบ 

National Single Window 

- เพ่ือพฒันาและปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง ให้สามารถ

รองรับการเช่ือมโยงแลกเปล่ียน

ข้อมลูของระบบ National 

Single Window ท่ีจะจดัทําขึน้ 

- เพ่ือจดัหาอปุกรณ์

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีจะทํา

การเช่ือมโยงข้อมลู ให้รองรับ 

การปฏิบตังิานของระบบ 

- วิเคราะห์ข้อมลูและกระบวนการ

ในการออกใบรับรองตาม

มาตรฐานของระบบ National 

Single Window 

- ศกึษา วเิคราะห์กฎหมาย พ.ร.บ. 

ระเบียบ และประกาศ ท่ีเก่ียวข้อง

และเสนอแนะแนวทางแก้ไข

กฎหมาย 

- จดัทํามาตรฐานการเช่ือมโยง

ข้อมลู 

- พฒันา และปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมลูท่ีเก่ียวข้องให้สามารถ

เช่ือมโยงข้อมลูผ่านระบบ 

National Single Window 

- จดัหาลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

(Digital Signature) จากผู้

ให้บริการ 

- จดัหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และ

อปุกรณ์ เพ่ือรองรับการทํางาน

ของระบบ 

- จดัฝึกอบรมผู้ เก่ียวข้อง 

- พฒันาการเช่ือมโยง

ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์

ผ่านระบบ National  

Single Window โดย

เช่ือมโยงแลกเปล่ียน 

ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์

ระหว่างหน่วยงาน 

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

เพ่ือลดขัน้ตอนและ

ต้นทนุการบริหาร

จดัการในการ

ปฏิบตังิานระหว่าง

หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานเอกชนและ

ภาคประชาชน

ผู้ รับบริการ 

- สามารถตดิตาม

รายงานการนําเข้า

สง่ออกสนิค้าและ

ใบอนญุาต ให้รองรับ

ระบบ National 

Single Window 

5.7 7 6 6 3 27.7 - ร้อยละของ

โครงการท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

- จํานวนข้อมลูของ

ใบอนญุาต/

ใบรับรอง

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ี

สามารถเช่ือมโยง

ผ่านระบบ 

National  Single 

Window 

สํานกัชัง่ตวง

วดั/สํานกั

ตรวจสอบและ

ปฏิบตักิาร/

สํานกัสง่เสริม

การค้าสนิค้า

เกษตร/กอง

สง่เสริมและ

พฒันาระบบ

ตลาด/ 

กองนิตกิาร/

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ  



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-13 

 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตวัชีว้ดั 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-14 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ 

สาระยุทธศาสตร์ : การเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัด้านการพาณิชย์ให้กับประเทศด้วยข้อมูลและระบบงานท่ีมีการบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ทัง้ด้านการปฏิบัติการ 

การบริหารงานและการตดัสินใจอย่างชาญฉลาด 

กลยุทธ์ที่  3 :  เพ่ิมศกัยภาพการพาณิชย์ด้วยการยกระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในห่วงโซ่มูลค่าและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า 

เป้าหมาย :       ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในด้านโลจิสติกส์ เพ่ือพฒันาระบบในการกระจายสินค้า ยกระดบัการแข่งขันแก่ภาคประชาชน 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตวัชีว้ดั 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

14 พฒันาระบบสารสนเทศ

เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพใน

การกระจายสนิค้าและ

รักษาเสถียรภาพราคา

สนิค้า 

- เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันา ระบบ

สารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

กระจายสนิค้าและรักษาเสถียรภาพ

ราคาสนิค้า (E-Logistic) ของกรม 

การค้าภายใน 

- เพ่ือจดัทําแผนงานการพฒันาระบบ

สารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการ

กระจายสนิค้าและรักษาเสถียรภาพ

ราคาสนิค้า (E-Logistic) ของกรม 

การค้าภายใน 

- เพ่ือจดัทําแผนท่ีการค้าท่ีแสดงถึง

แหลง่กําเนิดสนิค้าด้านอปุโภคบริโภค

และสนิค้าเกษตร 

- เพ่ือจดัทําระบบการกระจายสนิค้า  

เพ่ือสร้างสมดลุของหว่งโซม่ลูคา่ 

- เพ่ือศกึษาความต้องการด้านข้อมลู

สารสนเทศตอ่โครงการประกนัรายได้

เกษตรกรและสนิค้าเกษตร 

- เพ่ือจดัทําและพฒันาระบบสารสนเทศ

รองรับโครงการประกนัรายได้เกษตรกร

และสนิค้าเกษตร 

- ศกึษาและประยกุต์ใช้งาน

โปรแกรมแผนท่ีภมูิศาสตร์ 

(GIS)กบัระบบการกระจายสนิค้า 

โดยเช่ือมโยงข้อมลูด้านแผนท่ี

ภมูิศาสตร์กบัระบบภมูิ

สารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างความ

เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคของกรมฯ 

- ออกแบบระบบการกระจาย

สนิค้าท่ีแสดงถึงปริมาณสํารอง

ของสนิค้าและข้อมลูท่ีสําคญัท่ี

มีความจําเป็นตอ่การควบคมุ

การไหลของปริมาณสนิค้า 

พร้อมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ในการพฒันา 

- พฒันาระบบการกระจายสนิค้า 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

- การกระจายสนิค้ามี

ความสมดลุจากต้น

ทางไปยงัปลายทาง

ของหว่งโซม่ลูคา่ 

 2 5 5  12 - ร้อยละของ

โครงการท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

- ระยะเวลาท่ีใช้ใน

การให้คําแนะนําใน

การกระจายสนิค้า

ท่ีลดลง 

- ระดบัความพงึพอใจ

จากผู้ใช้งานระบบ 

สํานกัจดัระบบ

ราคาและปริมาณ

สนิค้า/กองสง่เสริม

และพฒันาระบบ

ตลาด/กองกิจการ

งานภมูิภาค /

สํานกังานการค้า

ภายในจงัหวดั 
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ยุทธศาสตร์ที่  2 : สร้างเสริมนวัตกรรมบริการและมุ่งสู่ภาคประชาชน 

สาระยุทธศาสตร์ : การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้วยนวตักรรม e-services การพฒันาปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน

มีส่วนร่วมและการสร้างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาระบบบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ืออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน และสร้างโอกาสทางการค้า     

เป้าหมาย : มีระบบท่ีให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกรมการค้าภายในตามแนวทางรัฐบาลเปิด (Open Government) 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

กลุม่โครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาช่องทางการให้บริการของกรมการค้าภายในตอ่ภาคประชาชนเพ่ือสง่เสริมการกํากบัดแูลการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม 

1 พฒันาระบบฐานข้อมลู

การตรวจสอบและ

ปฏิบตักิารและระบบ

ฐานข้อมลูร้องทกุข์

พิทกัษ์ผลประโยชน์ 

ของผู้บริโภค 

- เพ่ือพฒันาระบบฐานข้อมลูการ

ตรวจสอบและปฏิบตักิารท่ีรองรับ

การตรวจสอบย้อนกลบัระหว่าง

ราคาปลายทางกบัราคาต้นทาง

และระบบฐานข้อมลูร้องทกุข์

พิทกัษ์ผลประของผู้บริโภค 

- เพ่ือจดัทําระบบรายงานออนไลน์

สําหรับเจ้าหน้าท่ีสายตรวจในพืน้ท่ี 

 

- ศกึษาและวเิคราะห์ ระบบ

ฐานข้อมลูการตรวจสอบและ

ปฏิบตักิารและระบบฐานข้อมลู

ร้องทกุข์พิทกัษ์ผลประโยชน์ของ

ผู้บริโภค 

- ออกแบบและพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูการตรวจสอบและ

ปฏิบตักิารท่ีรองรับการ

ตรวจสอบย้อนกลบัระหว่าง

ราคาปลายทางกบัราคาต้นทาง

และระบบฐานข้อมลูร้องทกุข์

พิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้บริโภค 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใน

การใช้พฒันาระบบ 

- ทดสอบระบบ 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้

ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูการ

ตรวจสอบและ

ปฏิบตักิารและระบบ

ฐานข้อมลูร้องทกุข์

พิทกัษ์ผลประโยชน์

ของผู้บริโภค  

3.5 4.5 2.5  3 13.5 - ร้อยละของ

โครงการท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จได้

ตามเป้าหมาย 

- ระดบัความพงึ

พอใจจากผู้ใช้งาน

ระบบ 

 

สํานกัตรวจสอบ

และปฏิบตักิาร 



  กรมการค้าภายใน 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

2 พฒันาระบบเว็บทา่ เพ่ือ

การเข้าถึงระบบสารสนเทศ

แบบบรูณาการ  

- เพ่ือพฒันาระบบเวบ็ทา่ให้มีความ

ทนัสมยัสอดรับกบัแนวโน้มการ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสมยัใหม่ 

เช่น  Web 3.0 

- เพ่ือจดัทําช่องทางการเข้าถงึระบบ

สารสนเทศของกรมแบบบรูณาการ 

- ศกึษาแนวทางการพฒันา

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

- ออกแบบเว็บไซต์ให้สอดรับกบั

แนวโน้มการเปล่ียนแปลงด้วย

เทคโนโลยีสมยัใหม่ 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เพ่ือรองรับการปรับปรุงเว็บไซต์ 

-  พฒันาปรับปรุงเว็บไซต์ 

-  ทดสอบเว็บไซต์ให้มีความ

ถกูต้องครบถ้วนทัง้ในด้านข้อมลู

และการทํางาน 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

- พฒันาระบบเว็บทา่

ของกรมการค้าภายใน  

- มีช่องทางการเข้าถึง

ระบบสารสนเทศของ

กรมแบบ 

บรูณาการ 

 3 5   8 - ร้อยละของโครงการ

ท่ีสามารถดําเนินการ

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- ระดบัความพงึพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบ

เว็บทา่ 

- จํานวนผู้ เข้าใช้งาน

ระบบเวบ็ทา่ 

ศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



  กรมการค้าภายใน 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

3 ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกด้าน

กิจกรรมและรายงาน

สภาพราคาสนิค้าผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์ (Social 

Media)  

- เพ่ือประชาสมัพนัธ์ด้านกิจกรรม 

และรายงานสภาพราคาสนิค้า 

- ศกึษาแนวทางการพฒันา

ปรับปรุงเว็บไซต์ 

- จดัทําส่ือประชาสมัพนัธ์ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

- กรมฯ มีช่องทาง 

ในการประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่ประชาชน 

 1 1 1 1 4 - จํานวนผู้ เข้าชม 

ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ท่ีเพิ่มขึน้ 

- จํานวนสมาชิกสงัคม

ออนไลน์ท่ีเพิ่มขึน้ 

สํานกั

สารสนเทศ

การค้าใน

ประเทศ 

4 พฒันาระบบ Internet 

และระบบภมูิสารสนเทศ

เพ่ือเสริมสร้างความเป็น

ธรรมแก่ผู้บริโภค 

- เพ่ือพฒันาระบบ Internet และ

ระบบภมูิสารสนเทศ 

- เพ่ือสร้างระบบโปรแกรมประยกุต์

ภมูิสารสนเทศบนเครือข่าย 

Internet สําหรับสว่นกลาง และ

สํานกังานการค้าภายในจงัหวดั 

 

- ศกึษา ออกแบบและจดัทําระบบ

ฐานข้อมลูกลางของข้อมลู

ผู้ประกอบการเชิงพืน้ท่ี 

- สร้างระบบโปรแกรมประยกุต์

ภมูิสารสนเทศบนเครือข่าย 

- ปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอ 

ของเวบ็ไซต์กรมทัง้ภาษาไทย

และภาษาองักฤษ 

- จดัฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของกรม

ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

- กรมฯมีระบบ 

Internet และระบบ

ภมูิสารสนเทศท่ี

ทนัสมยั 

- เจ้าหน้าท่ีมี

ความสามารถใช้งาน

ระบบภมูิสารสนเทศ 

ในการบริหารจดัการ

ข้อมลูผู้ประกอบ 

การค้าเชิงพืน้ท่ี  

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ของกรม 

6.5 3.5  2  12 - ร้อยละของโครงการ

ท่ีสามารถดําเนินการ

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- จํานวนผู้ เข้าใช้งาน

ระบบ Internet และ

ระบบภมูิสารสนเทศ

เพ่ือเสริมสร้างความ

เป็นธรรมแก่ผู้บริโภค 

ศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ / 

สํานกั / กองท่ี

เก่ียวข้อง 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

5 พฒันาระบบฐานข้อมลู

การกํากบัการแข่งขนั 

ทางการค้า 

- เพ่ือบรูณาการระบบงาน

ฐานข้อมลูการกํากบัดแูล 

การแข่งขนัทางการค้า 

- เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูกบักรมพฒันา

ธุรกิจ กรมศลุกากร และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

- เพ่ือปรับปรุงเว็บไซต์สง่เสริมการ

แข่งขนัทางการค้าให้รองรับการ

ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กฎระเบียบ 

และองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบั

กฎหมายการแขง่ขนัทางการค้า 

- ศกึษาแนวทางการพฒันา

ฐานข้อมลูการกํากบัการแขง่ขนั

ทางการค้า 

- ออกแบบฐานข้อมลูการกํากบั 

การแข่งขนัทางการค้า 

- จดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์ 

แวร์ในการใช้พฒันาระบบรายงาน 

- พฒันาและทดสอบฐานข้อมลู 

การกํากบัการแข่งขนัทางการค้า 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

- พฒันาฐานข้อมลู 

การกํากบัการแข่งขนั

ทางการค้า  

- พฒันาปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมลูนิตบิคุคล

และงบการเงิน 

- พฒันาปรับปรุงเว็บไซต์

สง่เสริมการแข่งขนั 

ทางการค้า เพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่

กฎระเบียบ และองค์

ความรู้ท่ีเก่ียวข้อง 

กบักฎหมายการแข่งขนั

ทางการค้า อนันําไปสู่

การสง่เสริมการแข่งขนั

ทางการค้าเสรีและ 

เป็นธรรม 

1.8  2  2 5.8 - ร้อยละของโครงการ 

ท่ีสามารถดําเนินการ

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- จํานวนข้อมลู

ภายนอกท่ีสามารถ

เช่ือมโยงมายงั

ระบบงาน 

สํานกัสง่เสริม

การแข่งขนั

ทางการค้า 

6 จดัทําระบบฐานข้อมลู

เครือข่ายธงฟ้าเพ่ือลด

ภาระคา่ครองชีพ

ประชาชน  

- เพ่ือพฒันาปรับปรุงระบบฐานข้อมลู

เครือข่ายสมาชิกธงฟ้าเพ่ือลดคา่

ครองชีพประชาชนให้ทนัสมยั

ครอบคลมุกระบวนงาน 

- เพ่ือประชาสมัพนัธ์โครงการ

สมาชิกธงฟ้า 

- ศกึษาแนวทางการพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูเครือขา่ยสมาชิก 

ธงฟ้า ประกอบด้วย การจดัเก็บ

ข้อมลูสมาชิกในรูปแบบท่ี

สามารถค้นหาได้โดยง่ายโดยใช้

ระบบ GIS ร่วมด้วยการตรวจสอบ

ประวตัข้ิอมลูสมาชิกธงฟ้าและ

การตรวจสอบมาตรฐาน

ผู้ประกอบการ 

- ออกแบบและพฒันาระบบ

ฐานข้อมลูสมาชิกธงฟ้าและ 

- พฒันาระบบ

ฐานข้อมลูเครือขา่ย

สมาชิกธงฟ้าเพ่ือลด

คา่ครองชีพประชาชน 

5    2 7 - ร้อยละของ

โครงการท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

- จํานวนครัง้ในการ

จดังาน 

- มลูคา่คา่ครองชีพ

ของประชาชน 

ท่ีลดลงจากการ 

จดังาน 

กองพฒันา

ระบบการค้า/

สํานกัชัง่ตวง

วดั/สํานกังาน

การค้าภายใน

จงัหวดั 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-19 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

การออกรายงานวเิคราะห์ 

จากระบบท่ีง่ายตอ่การใช้งาน 

- ทดสอบระบบและประชาสมัพนัธ์

การใช้ระบบฐานข้อมลูสมาชิก 

ธงฟ้า 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-20 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2 : สร้างเสริมนวัตกรรมบริการและมุ่งสู่ภาคประชาชน 

สาระยุทธศาสตร์ : การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้วยนวัตกรรม e-services การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางาน 

โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมและการสร้างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่  2 : ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้าด้วยช่องทางสื่อสารแบบสองทาง 

เป้าหมาย : มีระบบที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกรมการค้าภายในตามแนวทางรัฐบาลเปิด (Open Government) 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

กลุม่โครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสง่เสริมให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดแูลราคาและพฤตกิรรมทางการค้า 

7 พฒันากลไกการมีสว่นร่วม

ระหว่างภาครัฐและ 

ภาคธุรกิจเพ่ือปรับปรุง

บริการกรมการค้าภายใน    

- เพ่ือจดัทําระบบการประเมิน

การให้บริการของกรม 

- เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ

ของกรม 

- เพ่ือให้มีกลไกการมีสว่นร่วม

ระหว่างกรมและภาคธุรกิจ 

- เพ่ือให้กรมและภาคธุรกิจมี

สว่นร่วมในการพฒันาปรับปรุง

บริการภาครัฐ 

- เพ่ือมุ่งเน้นการบริการ

ประชาชน ปรับเปล่ียน

วฒันธรรมการทํางาน ปรับปรุง

การดําเนินการ และเสริมสร้าง

ให้กระบวนการทํางานมี

ประสทิธิภาพและประสทิธิผล

อย่างตอ่เน่ือง 

- ศกึษาแนวทางการประเมินการ

ให้บริการภาครัฐ 

- วิเคราะห์ ออกแบบระบบ 

การประเมินการให้บริการภาครัฐ  

เพ่ือใช้ในการปรับปรุงคณุภาพ 

การให้บริการภาครัฐ พร้อม 

ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์รองรับ 

การพฒันา 

- พฒันาระบบการประเมินการ

ให้บริการภาครัฐ 

- ทดสอบระบบการประเมินการ

ให้บริการภาครัฐให้มีความ ถกูต้อง

ครบถ้วนทัง้ในด้านระบบและข้อมลู 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ  

- มีระบบการประเมินการ

และการจดัเก็บผลการ

ประเมินมาวิเคราะห์ 

เพ่ือพฒันาการให้บริการ 

ของกรมตอ่ไป 

- กรมและภาคธรุกิจมีสว่น

ร่วมในการพฒันา

ปรับปรุงบริการภาครัฐ

อย่างเป็นรูปธรรม 

 4 3   7 - ร้อยละของ

โครงการท่ี

สามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

-  ระดบัความพงึ

พอใจในการรับ

บริการจากผู้ มีสว่น

ได้สว่นเสียกบั

ระบบงาน 

- จํานวนผู้ มีสว่นร่วม 

ท่ีเพิ่มขึน้ 

สํานกั

สารสนเทศ

การค้าใน

ประเทศ 



  กรมการค้าภายใน 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

8 พฒันาปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมลูราคาและ

โครงสร้างต้นทนุการผลติ

สนิค้าอปุโภคบริโภค 

- พฒันาปรับปรุงระบบฐานข้อมลู

ราคาสนิค้าอปุโภคบริโภคให้

ทนัสมยัครอบคลมุและ

ตอบสนองความต้องการท่ีเพิม่

มากขึน้ในการกํากบัควบคมุดแูล

ราคาสนิค้าอปุโภคบริโภค 

- พฒันาปรับปรุงระบบฐานข้อมลู

ราคาสนิค้าอปุโภคบริโภค 

โดยการนําเทคโนโลยีมา

ประยกุต์ใช้เพ่ือความรวดเร็ว 

และอํานวยความสะดวก 

ตอ่เจ้าหน้าท่ี 

- พฒันาระบบตรวจสอบและ

รายงานให้มีประสทิธิภาพ 

สอดคล้องในการนําไปใช้ในการ

กํากบัดแูลราคาสนิค้าอปุโภค

บริโภค 

- ปรับปรุงระบบราคาสนิค้าอปุโภค

บริโภคให้สามารถรองรับการรับแจ้ง

ราคาสนิค้า การนําเข้าข้อมลูราคา

สนิค้า การเรียกดรูายงานสนิค้า

อปุโภคบริโภค 

- ปรับปรุงระบบราคากลางสนิค้า  

ให้สามารถตรวจสอบราคาสนิค้า 

และการสืบค้นราคาสนิค้า 

- ปรับปรุงระบบแจ้งสนิค้าและบริการ 

- ปรับปรุงระบบฐานข้อมลูราคาและ

โครงสร้างต้นทนุการผลติสนิค้า

อปุโภคบริโภคให้สามารถคํานวณ

ราคาต้นทาง ปลายทางท่ีสมัพนัธ์ 

กบัระยะทางโดยการเช่ือมโยง 

กบัระบบ GIS ได้ 

- จดัหาเคร่ืองแมข่่ายคอมพิวเตอร์

จํานวน 1 เคร่ือง 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของกรมเร่ืองการ

ใช้งานระบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้งาน

ระบบ 

- พฒันาปรับปรุงระบบ

ฐานข้อมลูราคาสนิค้า

อปุโภคบริโภค 

5.5 3.5  2.5  11.5 - ร้อยละของ

โครงการท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

- ร้อยละความสําเร็จ

ในการนําระบบมา

ใช้ในการคํานวณ

ราคาต้นทางและ

ปลายทางท่ี

ใกล้เคียงกบัความ

เป็นจริง 

สํานกัจดัระบบ

ราคาสนิค้า

และปริมาณ

สนิค้า/สํานกั

ตรวจสอบและ

ปฏิบตักิาร/ 

กองกิจการงาน

ภมูิภาค/

สํานกังาน

การค้าภายใน

จงัหวดั 



  กรมการค้าภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมนวัตกรรมบริการและมุ่งสู่ภาคประชาชน 

สาระยุทธศาสตร์ : การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้วยนวตักรรม e-services การพฒันาปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน

มีส่วนร่วมและการสร้างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

กลยุทธ์ที่  3 : พัฒนาสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของภาคประชาชน 

เป้าหมาย : มีสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ทางการพาณิชย์ต่อภาคประชาชน       

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

กลุม่โครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการค้าของภาคประชาชน 

9 พฒันาระบบสง่เสริมการเรียนรู้

ด้านการค้าภายในประเทศ 

แก่ภาคประชาชน 

- เพ่ือพฒันาระบบส่ือการเรียน

การสอนทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

ด้านการค้าภายในประเทศ 

แก่ประชาชนท่ีสนใจ 

- ศกึษาและวเิคราะห์ ระบบ 

ส่ือการเรียนการสอนทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 

- พิจารณาหลกัสตูร การเรียน

การสอนของกรมฯท่ีจําเป็นตอ่

ประชาชน  

- ดําเนินการจดัซือ้ระบบส่ือการ

เรียนการสอนและพฒันา

เนือ้หาหลกัสตูร  

- ทดสอบระบบ 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มี

ความรู้ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

- เพิ่มช่องทางในการเข้าถงึ

หลกัสตูร การเรียนการสอน

ของกรมฯ สําหรับภาค

ประชาชน 

   5 2 7 - ร้อยละของ

โครงการท่ี

สามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

- จํานวนหลกัสตูร

ท่ีบรรจใุนระบบ 

- จํานวนผู้สนใจ

เข้าเข้ารับการ

ฝึกอบรมผ่าน

ระบบงาน 

- จํานวนผู้จบ

หลกัสตูร 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/

สํานกั/กองท่ี

เก่ียวข้อง 

    

 

         



  กรมการค้าภายใน 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

10 จดัทําระบบการแจ้งและ

ตรวจสอบราคาสนิค้าด้วย

ระบบสแกนบาร์โค้ดผ่าน

อปุกรณ์พกพาไร้สาย 

- เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

ประชาชนในการแจ้งและ

ตรวจสอบราคาสนิค้าผ่านการ

ใช้ฟังก์ชัน่การแสกนบาร์โค้ด

จากอปุกรณ์พกพาไร้สาย 

- กรมฯได้รับราคาสนิค้าจาก

ประชาชนโดยตรง ทําให้ได้รับ

ราคาสนิค้าท่ีทนัสมยั รวมทัง้ลด

ภาระในการตรวจสอบราคา

สนิค้าจากเจ้าหน้าท่ี 

- สํารวจ รวบรวมรหสับาร์โค้ด

สําหรับสนิค้าอปุโภคและ

บริโภคท่ีสนใจ 

- วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมลู

สําหรับเช่ือมโยงราคาสนิค้า

กลางกบัรหสับาร์โค้ดในสนิค้า

แตล่ะชนิด 

- จดัหาเคร่ืองแมข่่าย

คอมพิวเตอร์จํานวน 1 เคร่ือง 

- พฒันาโปรแกรมฝ่ังอปุกรณ์

พกพาไร้สายสําหรับการแสกน

บาร์โค้ดและสง่รายละเอียด 

ด้านราคา สถานท่ีมายงัเคร่ือง

แม่ข่าย 

- พฒันาระบบงานตรวจสอบ

จดัเก็บ ประมวลผล และแจ้ง

เตือนผลจากการเปรียบเทียบ

ราคาสนิค้าแตล่ะประเภท 

- ทดสอบระบบงาน 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้

ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

- ประชาชนสามารถซือ้สนิค้า 

ในราคาท่ียตุธิรรมจากการ

ตรวจสอบราคาจากกรมฯ 

- เจ้าหน้าท่ีสามารถนําข้อมลู

ราคาสนิค้าจากประชาชน 

มาใช้ในการตรวจสอบความ

ผิดปกตด้ิานราคาสนิค้าได้ 

  3   3 - ร้อยละของ

โครงการท่ี

สามารถ

ดําเนินการสําเร็จ

ได้ตามเป้าหมาย 

- จํานวนผู้แจ้งและ

ตรวจสอบราคา

สนิค้า 

- จํานวนร้านค้า 

ท่ีจําหน่ายสนิค้า

เกินกว่าราคา

กลางท่ีกําหนด 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ/

สํานกั/กองท่ี

เก่ียวข้อง 

 



  กรมการค้าภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทนัสมยั มั่นคงปลอดภยั ครอบคลมุ มีคุณภาพไร้รอยต่อและอนุรักษ์พลงังาน 

สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการเพ่ือการเช่ือมต่ออย่างไร้ตะเข็บมีการรับประกันคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย 

ระบบสารสนเทศท่ีเป็นสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลงังานอย่างประหยัด มีความทันสมยัและเพียงพอต่อการใช้งาน  

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (พรฎ.กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, พรฎ.กําหนดวิธีการแบบมั่นคงปลอดภยั 

ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) 

เป้าหมาย : มีการรักษาความมั่นคงปลอดภยัและการบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตามมาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้ 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

กลุม่โครงการประเภท : กฎระเบียบและกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 จดัทําระบบควบคมุคณุภาพ

ระบบสารสนเทศ (IS Audit) 

 

- เพ่ือตรวจสอบและควบคมุ

คณุภาพระบบงานของกรม 

ให้ได้มาตรฐานสากล 

- เพ่ือสร้างเอกสารควบคมุ

คณุภาพของระบบงานตาม

มาตรฐานสากล 

- เพ่ือตรวจสอบและควบคมุ

คณุภาพระบบรักษาความมัน่คง

ปลอดภยั 

- เพ่ือพฒันาบคุลากรของกรม 

ให้มีความสามารถในการ

ดําเนินการตรวจสอบและ

ควบคมุคณุภาพระบบ

สารสนเทศ ตามแนวทาง 

ของมาตรฐานสากล 

- ตรวจสอบการควบคมุคณุภาพ

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ดําเนินการตรวจประเมินระบบ

รักษาความมัน่คงปลอดภยั 

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของกรม 

- จดัทําข้อเสนอแนะพร้อม 

อดุช่องโหว่ท่ีเกิดของระบบ 

- ดําเนินการอบรมและให้

ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ

ตรวจสอบ  

- ระบบสารสนเทศและ 

การรักษาความปลอดภยั 

ของระบบคอมพิวเตอร์และ

เครือข่ายแก่บคุลากรของกรม  

- ระบบงานของกรมได้รับการ

ตรวจสอบและควบคมุ

คณุภาพระบบสารสนเทศ

ตามมารฐานสากลและ 

มีเอกสารประกอบการ

ดําเนินงานทีได้มาตรฐาน 

เพ่ือเตรียมพร้อมเข้ารับการ

ตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายนอก 

- บคุลากรของกรมมีความรู้

เก่ียวกบัการตรวจสอบและ

ควบคมุคณุภาพระบบ

สารสนเทศ 

 3   3 6 - มีกระบวนการ

ตรวจสอบและ

ควบคมุคณุภาพ

ระบบสารสนเทศ

ตามแนวทาง

มาตรฐานสากล 

 

ศนูย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

2 พฒันาระบบการควบคมุการ

เข้าถึงเครือข่าย (Network 

Access Control) 

- เพ่ือจดัหาอปุกรณ์ควบคมุการ

เข้าถึงเครือข่าย 

- เพ่ือเพิ่มความมัน่คงปลอดภยั

ระบบสารสนเทศของกรม 

 

- ศกึษาแนวทางการพฒันา

ระบบการควบคมุการเข้าถงึ

เครือข่าย (NAC) 

- ออกแบบและกําหนดรายละเอียด

ด้านเทคนิคการควบคมุ  

- การเข้าถงึเครือข่าย (NAC) 

- พฒันาระบบการควบคมุการ

เข้าถึงเครือข่าย (NAC) 

- พฒันาระบบการควบคมุการ

เข้าถึงเครือข่าย  

 

 3    3 - ระบบมีความ

มัน่คงและความ

พร้อมใช้ตาม

มาตรฐานของ

การให้บริการ

ทางด้าน

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การส่ือสารของ

กรมการค้า

ภายใน 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3 การบริหารจดัการด้านความ

ปลอดภยัสารสนเทศ 

- เพ่ือจดัหาระบบพิสจูน์ตวัตน 

ในการใช้งานเครือข่าย 

(Authentication) เพ่ือสามารถ

ระบตุวัตนผู้ ท่ีเข้าใช้งานระบบ

เครือข่ายกรมการค้าภายใน 

- เพ่ือปรับปรุงระบบจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

- ศกึษาแนวทางการบริหาร

จดัการด้านความปลอดภยั

สารสนเทศ 

- ออกแบบและกําหนดรายละเอียด

ด้านเทคนิคการบริหารจดัการ

ด้านความปลอดภยัสารสนเทศ 

- พฒันาระบบการบริหาร

จดัการด้านความปลอดภยั

สารสนเทศ 

 

- ข้อมลูสารสนเทศและระบบ

คอมพิวเตอร์กรมการค้า

ภายใน มีความมัน่คงปลอดภยั

จาก ภยัคกุคามด้านเทคโนโลยี 

- มีระบบพิสจูน์ตวัตนในการใช้

งานเครือข่าย (Authentication) 

เพ่ือสามารถระบตุวัตนผู้ ท่ีเข้า

ใช้งานระบบเครือขา่ย เพ่ือ

ความมัน่คงปลอดภยัของ

กรมการค้าภายใน 

3.5 3   3 9.5 - มีการบริหาร

จดัการและ

สามารถพิสจูน์

ตวัตนการใช้งาน

เครือข่ายตาม 

พรบ.ว่าด้วยการ

กระทําความผิด

เก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์  

พ.ศ.2550 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัย มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุม มีคุณภาพไร้รอยต่อและอนุรักษ์พลงังาน 

สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการเพ่ือการเช่ือมต่ออย่างไร้ตะเข็บมีการรับประกันคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศท่ีเป็นสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลงังานอย่างประหยัด มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 

กลยุทธ์ที่  2 : พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโครงข่าย การเช่ือมต่อและการเข้าถึงของโครงข่ายแบบไร้ตะเข็บ   

เป้าหมาย : มีการพัฒนาไปสู่โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศและการสื่อสารยุคใหม่ (NGN) เพ่ือการเช่ือมต่อโครงข่ายได้อย่างไร้ตะเข็บ และมีการรับประกันคุณภาพ  

มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

กลุม่โครงการประเภท :เทคโนโลยีโครงสร้างพืน้ฐานและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

4 ปรับปรุงประสทิธิภาพและ

การเช่ือมตอ่ Firewall 

กรมการค้าภายใน 

- เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพ 

Firewall ของกรมให้สงูขึน้

รองรับตามเทคโนโลยี 

- เพ่ือเพิ่มศกัยภาพการเช่ือมตอ่

ของ Firewall เข้าสูโ่ครงข่าย

หลกักระทรวงพาณิชย์ 

- ศกึษาเทคโนโลยีของ Firewall 

และผลติภณัฑ์ Firewall 

- จดัหา Firewall เพ่ือเช่ือมตอ่

กบัโครงข่ายหลกั 

- อบรมการใช้งาน Firewall 

- มี Firewall ท่ีมีประสทิธิภาพ

สงูสามารถรองรับการใช้งาน

ตามความเร็วของเครือขา่ย

หลกักระทรวงพาณิชย์ 

        2   2 -  มีระบบ Firewall 

ตามท่ีกรมกําหนด 

-  ดําเนินการแล้ว 

เสร็จตามระยะ 

เวลาท่ีกําหนด 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5 จดัหาและพฒันาระบบ

บริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

และลกูข่าย 

- เพ่ือจดัหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์

แม่ข่ายและลกูข่าย  

- เพ่ือจดัหาซอฟต์แวร์บริหาร

จดัการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

ลกูข่าย  

- ศกึษาระบบบริหาร คอมพวิเตอร์

แม่ข่ายและลกูข่าย รวมทัง้

ประเมินความต้องการ 

- จดัหาระบบบริหาร  

คอมพิวเตอร์แม่ขา่ยและ 

ลกูข่าย เพ่ือใช้ในการบริหาร

ทรัพยากร คอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายและลกูข่ายของกรม 

- ออกแบบและพฒันา

รายละเอียดในการออก

รายงานเพ่ือตดิตาม

- มีระบบบริหารคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายและลกูข่าย  

- มีเคร่ืองมือในการบริหาร

ทรัพยากรคอมพวิเตอร์แม่

ข่ายและลกูขา่ย  

- พฒันาระบบบริหาร

คอมพิวเตอร์แม่ขา่ยและ 

ลกูข่าย  

 5    5 - มีระบบบริหาร

ทรัพยากรคอมพวิ

เตอร์แมข่่ายและ

ลกูข่ายภายใน

กรมการค้า

ภายใน 

- ระยะเวลาการ

บริหารจดัการ

ทรัพยากรคอม 

พิวเตอร์ลดลง 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

ประเมินผลทรัพยากร 

คอมพิวเตอร์แม่ขา่ยและ 

ลกูข่าย 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-28 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทนัสมยั มัน่คงปลอดภยั ครอบคลมุ มีคุณภาพไร้รอยต่อและอนุรักษ์พลงังาน 

สาระยุทธศาสตร์ : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการเพ่ือการเช่ือมต่ออย่างไร้ตะเข็บมีการรับประกนัคณุภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความมัน่คงปลอดภยั 

ระบบสารสนเทศท่ีเป็นสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลงังานอย่างประหยดั มีความทนัสมยัและเพียงพอต่อการใช้งาน 

กลยุทธ์ที่ 3 : จัดการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ  

เป้าหมาย : มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลงังานอย่างประหยดั 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

กลุม่โครงการประเภท :เทคโนโลยีโครงสร้างพืน้ฐานและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

6 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และ

อปุกรณ์สําหรับสนบัสนนุ

งานบริการและงาน

อํานวยการ  

- เพ่ือปรับปรุงและทดแทน

อปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเก่าและเส่ือมประสทิธิภาพ   

- เพ่ือให้อปุกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศมีจํานวนเพียงพอ 

ตอ่การใช้งาน 

- สํารวจความต้องการ และ

พยากรณ์ความต้องการ

ด้านอปุกรณ์ เทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเพิ่มขึน้ใน

อนาคต โดยพิจารณา

ลกัษณะงานและแผนของ

โครงการในอนาคตเป็น

สําคญั 

- จดัหาอปุกรณ์เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

- อปุกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศเพียงพอตอ่การ

ใช้งาน 

- ทํางานได้อย่างตอ่เน่ือง 

และมีประสทิธิภาพ 

31.878 22.866 15.105 5.238 5.761 80.848 - ร้อยละของจํานวน

อปุกรณ์ท่ีมี

ประสทิธิภาพและ

เพียงพอตอ่การ 

ใช้งาน 

- ร้อยละของจํานวน

โปรแกรมท่ีมี

ประสทิธิภาพและ

ครอบคลมุ 

ตอ่การใช้งาน 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

 



  กรมการค้าภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 : สร้างวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

สาระยุทธศาสตร์ : การจัดการโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นระบบ มีแรงจูงใจและการเจริญเติบโตในสายงานอาชีพ การพฒันาศักยภาพ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของกรมการค้าภายในเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับและสร้างวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีจริยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย : มีวฒันธรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีจริยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ  

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด 

หน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

1 จดัทําระบบสารสนเทศทาง

กฎหมายการค้าในประเทศ  

- เพ่ือจดัทําระบบสํานกังาน

กฎหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ด้าน

การค้าในประเทศ 

- เพ่ือจดัทําระบบฐานข้อมลู

ด้านกฎหมายและการ

ดําเนินการให้เป็นไปตาม

บทบญัญตัขิองกฎหมายท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบของ

กรมการค้าภายใน 

- เพ่ือประมวลผล

ประสทิธิภาพของการบงัคบั

ใช้กฎหมายโดยเช่ือมโยง

ข้อมลูไปยงัสํานกั/กองท่ี

เก่ียวข้องกบัการยกร่าง

กฎหมาย การบงัคบัใช้

กฎหมายและการดําเนินคดี

ตามกฎหมาย 

- ศกึษารวบรวมข้อมลูท่ีต้องการ

จดัเก็บและเช่ือมโยงในระบบ 

- ออกแบบและพฒันา ระบบ

สารสนเทศทางกฎหมายการค้า 

- จดัหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ี

เก่ียวข้องในการพฒันาระบบ 

- ทําการแปลงและบนัทกึเอกสาร

ท่ีมีอยู่ในรูปแบบกระดาษเข้าสู่

ระบบงาน 

- ทดสอบระบบสารสนเทศทาง

กฎหมายการค้าในประเทศ 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้

ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้ประโยชน์

จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการใช้

งานระบบ 

มีระบบสํานกังานกฎหมาย

การค้าในประเทศแบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ในการพฒันา

กฎหมายอย่างเป็นระบบ 

รวมถึงการยกร่างกฎหมาย 

การบงัคบัใช้และการ

ดําเนินคดีตามกฎหมายของ

เจ้าหน้าท่ีสว่นกลางและสว่น

ภมูิภาค ให้มีความถกูต้อง

ตามกฎหมาย รวดเร็ว สร้าง

ความเป็นธรรมให้ประชาชน

ได้อย่างมีประสทิธิภาพเป็น

มาตรฐานเดียวกนั 

2.5    1.5 4 - ร้อยละของโครงการท่ี

สามารถดําเนินการ 

สําเร็จได้ตาม

เป้าหมาย 

- จํานวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ นิตกิรรม

สญัญา ข้อมลูทางคดี 

คําวินิจฉยัและ

ความเหน็ทาง

กฎหมายท่ีรวบรวม 

ในระบบ 

- จํานวนหน่วยงาน 

ท่ีเช่ือมโยงข้อมลูกบั

ระบบงาน 

- จํานวนประวตัรูิปแบบ

แนวทางการบงัคบัใช้

กฎหมาย นิตกิรรม 

สญัญา และการ

ดําเนินคดีท่ีปรากฎ 

ในระบบ 

กองนิตกิาร/

สํานกั/กองท่ี

เก่ียวข้อง 



  กรมการค้าภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้สง่เสริมการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

สาระยุทธศาสตร์ : การจดัการโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นระบบ มีแรงจูงใจและการเจริญเติบโตในสายงานอาชีพ การพฒันาศกัยภาพ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากรของกรมการค้าภายในเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพฒันาศกัยภาพและมาตรฐานความรู้ (ICT Skill Standard) ของบคุลากรกรมการค้าภายในทุกระดบั 

เป้าหมาย : มีการกําหนดมาตรฐานความรู้และพฒันาความสามารถทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายในให้เหมาะสมสอดคล้องกบั

ตําแหน่งงานเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน/การดาํเนินงานทัง้สมรรถนะหลกัและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency) 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด หมายเหตุ 

55 56 57 58 59 

กลุม่โครงการประเภท : เสริมสร้างประสทิธิภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

2 ฝึกอบรมความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารให้กบับคุลากร 

ของกรมการค้าภายใน 

- เพ่ือพฒันาศกัยภาพ ความรู้

และทกัษะเก่ียวกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

ของบคุลากรของกรมทัง้ใน

สว่นกลางและสว่นภมูิภาค 

- เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมนํา

ความรู้ท่ีได้รับการอบรม 

ไปพฒันางานในองค์กร 

- สง่เจ้าหน้าท่ีเข้ารับอบรมและ

ศกึษาดงูานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

ร่วมกบัหน่วยงานภายนอกทัง้

ในประเทศและตา่งประเทศ 

- จดัอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

- อบรมบคุลากรภายในและ

ภายนอก ศกึษาดงูานทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

- เสริมสร้างศกัยภาพ ทกัษะ 

และเพิ่มพนูความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารให้กบับคุลากร

ภายในกรม 

1.66 1.5 1.5 1.5 1.5 7.66 -  จํานวนผู้ เข้ารับ

การอบรมและ

จํานวนผู้ ผ่าน 

การประเมิน 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค์ แนวทางการดาํเนินงาน เป้าหมายโครงการ 
ปีงบประมาณ งบประมาณ 

(ล้านบาท) 
ตัวชีวั้ด หมายเหตุ 

55 56 57 58 59 

3 พฒันาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการสร้างฐานความรู้และ

การจดัการฐานความรู้ (KM) 

- เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศ

เพ่ือการสร้างฐานความรู้และ

การจดัการฐานความรู้ตอ่

ยอดจากระบบงานเดมิ 

- เพ่ือให้มีสารสนเทศในการ

แลกเปล่ียนและประยกุต์ใช้

ความรู้ภายในกรม เพ่ือเพิม่

ประสทิธิภาพการทํางาน 

- ศกึษาระบบฐานความรู้ท่ีมีอยู่

เดมิ 

- ศกึษา ออกแบบ และพฒันา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการสร้าง

ฐานความรู้และการจดัการ

ฐานความรู้ใหม่ท่ีตอ่ยอดจาก

ระบบงานเดมิ โดยเพิ่ม

ความสามารถในสว่นของการ

ค้นหาเนือ้หาความรู้ท่ีง่าย

ยิ่งขึน้ การวเิคราะห์คําตอบ

จากคําถามท่ีผู้ใช้งานระบ ุ 

การนําคําถามท่ีสอบถามบ่อย

มาจดัทําคําถามท่ีถามบ่อย 

(FAQS) ในแตล่ะกลุม่คําถาม 

รวมไปถงึความสามารถ 

ในการสร้าง Blog สําหรับ 

การเผยแพร่ความรู้รายบคุคล

ได้ 

- ทดสอบระบบงาน 

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้

ความเข้าใจในระบบ 

- รณรงค์ สง่เสริมการใช้

ประโยชน์จากระบบ 

- ตดิตาม ประเมินผลจากการ 

ใช้งานระบบ 

- พฒันาระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการสร้างฐานความรู้และ

การจดัการฐานความรู้  

 10    10 - ร้อยละของ

โครงการท่ีสามารถ

ดําเนินการสําเร็จ 

ได้ตามเป้าหมาย 

- จํานวนผู้ เข้าใช้

งานระบบ 

- จํานวนข้อมลูองค์

ความรู้ท่ีบรรจ ุ

ในระบบ 

- ระดบัความ 

พงึพอใจของ

ผู้ใช้งานระบบ 

สํานกังาน

เลขานกุาร

กรม/ทกุ

สํานกั/กอง 
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4 ท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

- เพ่ือให้การศกึษา วิเคราะห์ หรือ

กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน

โครงการตา่ง ๆ สอดคล้องกบั

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร การจดัทํา

คณุลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ์ 

ท่ีต้องจดัหาแตล่ะโครงการ 

มีประสทิธิภาพ ทนัสมยัและ

รวดเร็ว 

- เพ่ือให้การกําหนดแนวทางการ

บริหารจดัการ การพฒันา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบงานฐานข้อมลูเหมาะสม 

และสนบัสนนุการปฏิบตังิาน

ตามภารกิจของเจ้าหน้าท่ีและ

การบริหารงานของผู้บริหารได้

อย่างมีประสทิธิภาพ 

- เพ่ือให้แนวทางการพฒันา

ระบบเครือข่ายการเช่ือมโยง

ระบบสารสนเทศระหว่าง

กรมการค้าภายในกบัหน่วยงาน

ในกระทรวงพาณิชย์ และ

หน่วยงานภายนอก ตลอดจน

แนวทางในการพฒันาบคุลากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารของกรมการค้าภายใน

ให้มีศกัยภาพเพิม่ขึน้ 

- จดัทําขอบเขตการดําเนินการ

คณุลกัษณะ เฉพาะของระบบ

คอมพิวเตอร์ในโครงการท่ี

เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ควบคมุโครงการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของกรม 

- แนะนําและพฒันาความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่

บคุคลากรของกรม 

 

- มีการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็น

มาตรฐานและมีการพฒันา

ระบบการให้บริการ ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ให้สามารถรองรับการใช้งาน

ภายในหน่วยงานหรือร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องได้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

1 1 1 1 1 5 - มีท่ีปรึกษาในการ

ดําเนินงาน 

- การดําเนินงาน

ตามแผนงานของ 

ท่ีปรึกษาฯ 

ศนูย์

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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- เพ่ือให้มีท่ีปรึกษาร่วมในการ

เสนอแนะในการจดัทําเอกสาร

ประกอบการประเมินตวัชีว้ดั 

การบริหารความเส่ียง  

การประเมินสมรรถนะ 

ข้อกําหนดและข้อปฏิบตัคิวาม

มัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  

หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ของกรมการค้าภายใน 
 

หมายเหต ุ: ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าท่ีให้การสนบัสนนุและมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบดาํเนินโครงการทกุโครงการทัง้หมด
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ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ งบประมาณรวม 

(ล้านบาท) 55 56 57 58 59 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

แบบบรูณาการและมีธรรมาภิบาล 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสทิธิภาพ 

ทางการพาณิชย์ของประเทศ 

22.35 47 41.5 40 18 168.85 

 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมนวตักรรมบริการและมุง่สู่

ภาคประชาชน 

22.3 19.5 16.5 10.5 10 78.8 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความ

ทนัสมยั มัน่คงปลอดภยั ครอบคลมุ  

มีคณุภาพไร้รอยตอ่และอนรัุกษ์

พลงังาน 

35.378 36.866 17.105 5.238 11.761 106.348 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 สร้างวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้

สง่เสริมการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

5.16 12.5 2.5 2.5 4 26.66 

รวม 85.19 115.87 77.61 58.24 43.76 380.66 
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4.2 โครงการร่วมบูรณาการระดับกระทรวง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารแบบบรูณาการและมธีรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสทิธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ 

สาระยุทธศาสตร์ : การเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัด้านการพาณิชย์ให้กบัประเทศด้วยข้อมลูและระบบงานท่ีมีการบรูณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ทัง้ด้านการปฏิบตัิการ  

การบริหารงานและการตดัสนิใจอยา่งชาญฉลาด 

กลยุทธ์ที่ 1 : พฒันาฐานข้อมลูด้านการพาณิชย์ให้มมีาตรฐาน เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของกระทรวงแบบบรูณาการ 

เป้าหมาย : เพ่ิมศกัยภาพและประสทิธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศโดยใช้ฐานข้อมลูทางการพาณิชย์ท่ีมีการบรูณาการและเป็นมาตรฐานกลางสาํหรับการวางแผนและตดัสนิใจ 

อยา่งชาญฉลาด 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

1. การพฒันาระบบ 

ภมูิสารสนเทศการค้า

และการประชาสมัพนัธ์ 

(GIS) 

- เพ่ือให้กระทรวงพาณิชย์ 

มีฐานข้อมลูภมูิสารสนเทศ

การค้าท่ีสามารถใช้งาน

ร่วมกนั โดยทางสํานกังาน

ปลดักระทรวงพาณิชย์เป็นผู้

จดัหาแผนท่ีฐานและซอฟต์แวร์

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  

- เพ่ือจดัทําระบบ e-Logistics 

สนบัสนนุงานการค้าของ

กระทรวงพาณิชย์ เช่น การ

กระจายสนิค้า การขนสง่

สนิค้า คลงัสนิค้า เป็นต้น 

- นําแผนท่ีฐาน และซอฟต์แวร์

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  

- ศกึษา และวิเคราะห์ ความ

ต้องการด้าน Logistics  

- ศกึษา และวิเคราะห์แนว

ทางการนําแผนท่ีฐานท่ี

กระทรวงจดัไว้ให้ เพ่ือนําไป

พฒันาระบบ e-Logistics  

ตามภารกิจของหน่วยงาน 

- ออกแบบและพฒันาระบบ  

e-Logistics เพ่ือสนบัสนนุ

ภารกิจของหน่วยงาน 

กระทรวงพาณิชย์มีระบบ 

ภมูิสารสนเทศการค้า เพ่ือให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปพฒันา

ตอ่ยอดงานด้าน e-Logistics 

สําหรับสนบัสนนุงานตามภารกิจ 

- มีระบบภมูิสารสนเทศ 

การค้าท่ีทกุหน่วยงาน

ภายใต้กระทรวงสามารถ

นําไปใช้งานร่วมกนัได้ 

- มีระบบ e-Logistics 

สนบัสนนุงานตามภารกิจ 

     สป. คน. ทป. พค. สอ. 

อคส 
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2. การจดัทํามาตรฐานข้อมลู

การค้าไทย  

 

- เพ่ือการกําหนดมาตรฐาน

ข้อมลูด้านการพาณิชย์ 

ให้มีมาตรฐานเดียวกนั 

ทัง้กระทรวงพาณิชย์  

- เพ่ือตรวจสอบปรับปรุง

ข้อมลูด้านการพาณิชย์ให้มี

ความถกูต้อง และลดความ

ซํา้ซ้อนของข้อมลู โดย

อาศยัข้อมลูจากการทํา

พจนานกุรมข้อมลูกระทรวง

พาณิชย์ 

 

- จดัจ้างผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัทํา

พจนานกุรมข้อมลูมาดําเนินการ  

โดยทางนกัวิชาการพาณิชย์และ

ผู้ดแูลระบบต้องให้ความร่วมมือ 

กบัผู้จดัทําพจนานกุรมข้อมูล  

ในการให้ข้อมลูด้านการพาณิชย์ 

เพ่ือให้ข้อมลูด้านการพาณิชย์ 

เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้กระทรวง 

- ผลกัดนัองค์กรให้ใช้ข้อมลูตาม

มาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้ 

- จดัจ้างผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลูเข้ามา

ช่วยดําเนินการ โดยอาศยั

พจนานกุรมข้อมลูมาใช้อ้างอิง

ดําเนินการ 

- จดัทํารายงานข้อเสนอแนะ 

การปรับปรุงมาตรฐานข้อมลูด้าน

การพาณิชย์ (Data Cleansing) 

- ข้อมลูด้านการพาณิชย์ 

มีมาตรฐานเดียวกนั 

- ข้อมลูด้านการพาณิชย์ 

มีความถกูต้องและไม่ซํา้ซ้อน 

- มีมาตรฐานของข้อมลู

ด้านการพาณิชย์ 

- จํานวนฐานข้อมลูท่ีได้รับ

การตรวจสอบ แก้ไข และ

มีความถกูต้อง 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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3. การจดัทําโครงขา่ย

สารสนเทศด้านการ

พาณิชย์ (Information 

Network) ท่ีเก่ียวข้อง 

กบักระทรวงพาณิชย์ 

เพ่ือเช่ือมโยงข้อมลูท่ีจําเป็น 

ด้านการพาณิชย์ของประเทศ

และเก็บรวบรวมไว้ท่ีกระทรวง 

และนําไปวิเคราะห์ วางแผน 

และตดัสนิใจ นําไปสูค่ลงัข้อมลู

กลางท่ีมีประสทิธิภาพและ 

มีความถกูต้อง 

- ศกึษาข้อมลูสารสนเทศท่ีจําเป็น

ด้านการพาณิชย์ท่ีได้จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบักระทรวง 

- ทําการรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องไว้ท่ีกระทรวง เพ่ือเป็น

ข้อมลูศนูย์กลางด้านการพาณิชย์ 

- เช่ือมโยงโครงข่ายสารสนเทศ 

เข้ากบัคลงัข้อมลูกลาง 

-  เป็นการดําเนินงานเพ่ือจดัทํา

ฐานข้อมลูสําหรับสนบัสนนุ 

การตดัสนิใจ 

-  มีข้อมลูเพียงพอสําหรับ 

การตดัสนิใจสําหรับคลงัข้อมลู

กลางท่ีมีประสทิธิภาพ  

จํานวนหน่วยงานท่ีมีการ

เช่ือมโยงระบบโครงขา่ย

ข้อมลูกบักระทรวงพาณิชย์ 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 

4. การพฒันาระบบศนูย์

ข้อมลูการค้าไทย และ

คลงัข้อมลูการค้า  

(Data Warehouse) 

เพ่ือพฒันา/ปรับปรุงระบบ

คลงัข้อมลูให้สอดคล้องกบั

ความต้องการใช้ข้อมลูด้าน

การพาณิชย์ท่ีเพิ่มมากขึน้  

โดยอาศยัข้อมลูจากการ

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมลู 

แล้วนัน้ นํามาใช้สําหรับ 

ระบบรายงานสําหรับผู้บริหาร 

- จดัทําคลงัข้อมลูกลางมาพฒันา

ตอ่ยอดจากการจดัทํามาตรฐาน

ข้อมลูการค้าไทย และ 

การปรับปรุงมาตรฐาน 

การค้าไทย 

มีคลงัข้อมลูท่ีได้มาตรฐานถกูต้อง

ครบถ้วน สําหรับนํามาใช้

วิเคราะห์วางแผนกบัระบบ

รายงานสําหรับผู้บริหาร 

จํานวนข้อมลูในระบบ

คลงัข้อมลูกลางของ

กระทรวงพาณิชย์ 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารแบบบรูณาการและมธีรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและประสทิธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ 

สาระยุทธศาสตร์ : การเพ่ิมศกัยภาพในการแขง่ขนัด้านการพาณิชย์ให้กบัประเทศด้วยข้อมลูและระบบงานท่ีมีการบรูณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาลทัง้ด้านการปฏิบตักิาร  

การบริหารงานและการตดัสนิใจอยา่งชาญฉลาด  

กลยุทธ์ที่ 2 : พฒันาระบบงานแบบบรูณาการ อยา่งเป็นสากล เพ่ือสนบัสนนุธรรมาภิบาลและการบริหารงานภาครัฐ (e-Government) และรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งชาญฉลาด  

(Smart Government)   

เป้าหมาย : การบรูณาการระบบงานพืน้ฐานของกระทรวงพาณิชย์ / มีระบบตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการของกระทรวงพาณิชย์ 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

5. การพฒันาระบบ

ประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการของข้าราชการ 

กระทรวงพาณิชย์ 

- เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการ ซึง่ได้แก่การประเมินผล

ตวัชีว้ดัรายบคุคล (KPI) และการ

ประเมินผลสมรรถนะ มีประสิทธิภาพ  

ถกูต้อง  เท่ียงตรง  รวดเร็ว  เป็นธรรม 

และมีมาตรฐานเดียวกนัผ่านทาง

ระบบประเมินผลการปฏิบตัริาชการ

ของข้าราชการ กระทรวงพาณิชย์   

- เพ่ือเป็นระบบตรวจสอบการปฎิบตัิ

ราชการของผู้บงัคบับญัชา ซึง่

สามารถตรวจสอบจากผลการ

ปฏิบตังิานตามตวัชีว้ดัรายบคุคล 

(KPI) ของผู้ใต้บงัคบับญัชาได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

- เพ่ือเป็นข้อมลูสําหรับผู้บริหาร

ระดบัสงูและระดบัสํานกั/กอง  

ของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหาร

ทรัพยากรบคุคล (One Page 

Decision Making)  ภายในหน่วยงาน 

ออกแบบพฒันาและระบบประเมินผล

การปฏิบตัริาชการของสว่นราชการ 

ดําเนินการดงันี ้

 - ศกึษา วิเคราะห์ระบบการประเมินผล

การปฏิบตัริาชการของหน่วยงาน

ต้นแบบ เพ่ือทําการพฒันาตอ่ยอด

ระบบดงักลา่วให้สามารถประเมินผล

การปฏิบตัริาชการ (ประเมินผลใน

สว่น ผลสมัฤทธ์ิของงาน ตวัชีว้ดั

รายบคุคล (KPI) และสมรรถนะ)  

ของข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ 

- สํารวจรูปแบบ/วิธีการประเมินผลการ

ปฏิบตัริาชการตามท่ีสํานกังาน ก.พ 

กําหนด 

- กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิ

ราชการตามท่ีสํานกังาน ก.พ. กําหนด 

และจดัทํารายงานตามแบบฟอร์มการ

ประเมินผลการปฎิบตัริาชการทัง้ 6 

แบบฟอร์ม 

- ผู้บริหารระดบัสงูมีข้อมลูใน

การบริหารทรัพยากรบคุคล

ของกระทรวงพาณิชย์ 

- สามารถประมวลผล

สมรรถนะหลกัขององค์กร 

ท่ีสง่ผลตอ่กลยทุธ์หลกั 

ขององค์กร 

มีระบบประเมิน

สมรรถนะของกระทรวง

พาณิชย์ 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-39 

 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

- เพ่ือนําข้อมลูผลการปฎิบตัริาชการ

ไปใช้ในการวางแผนการพฒันา

สมรรถนะข้าราชการแตล่ะรายของ

กระทรวงพาณิชย์ อย่างเป็นระบบ 

ครบถ้วน และตอ่เน่ือง ทัง้ในสว่นผู้ ท่ี

มีสมรรถนะต่ํากว่าท่ีคาดหวงั หรือ

พฒันาสมรรถนะผู้ ท่ีมีขีดสมรรถนะ

สงู โดยมีการกําหนดวิธีการ และ

หลกัสตูรในการพฒันาสมรรถนะ

ข้าราชการแตล่ะรายอย่างเหมาะสม 

รวดเร็ว และตอบสนองตอ่ความ

ต้องการของผู้บงัคบับญัชา 

- ออกแบบ และพฒันาระบบงาน โดย

มีระบบป้องกนัการเข้าถึงข้อมลูสว่น

บคุคล เพ่ือป้องกนับคุคลท่ีไม่ได้รับ

อนญุาตเข้าถงึข้อมลูของบคุลากร

ของกระทรวงโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

6. การศกึษาและจดัทํา

สถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise 

Architecture) 

เพ่ือศกึษากระบวนการทํางานและ 

การสง่ผ่านข้อมลูของกระทรวงพาณิชย์

สําหรับการบรูณาการระบบสารสนเทศ 

- ศกึษากระบวนการทํางาน และ 

การสง่ผ่านข้อมลูของกระทรวง

พาณิชย์ รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

- วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ

ทํางานและการสง่ผ่านข้อมลูระดบั

กระทรวง โดยออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกเป็นระยะสัน้ ระยะกลาง และ

ระยะยาว 

- นําเสนอข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือจากการ

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พฒันาการเช่ือมโยงระบบข้อมลู

ภายในกระทรวง (MOC Enterprise 

Service Bus) โดยจดัทําระบบนํา

ร่องกบัข้อมลูด้านทะเบียนนิติ

บคุคลและงบการเงิน 

- มีสถาปัตยกรรมองค์กรระยะ

ตา่งๆ และมีแนวทางในการ

ดําเนินงาน 

- มีการเช่ือมโยงระบบข้อมลู

ระดบักระทรวงด้านทะเบียน

นิตบิคุคลและงบการเงิน 

- มีรายงานผล 

การออกแบบ

สถาปัตยกรรมองค์กร

ท่ีสามารถใช้เป็นกรอบ

การดําเนินงานได้จริง 

- ลดระยะเวลาการ

ตรวจสอบข้อมลู 

ของหน่วยงานสงักดั

กระทรวงพาณิชย์ 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

7. การขยายประสทิธิภาพ 

ระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ของ

กระทรวงพาณิชย์  

(e-Saraban) 

เพ่ือปรับปรุง/พฒันาระบบเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ทัง้ 6 ระบบย่อยได้แก่ 

-  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

- ระบบตู้เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

-  ระบบหนงัสือเวียนอิเลก็ทรอนิกส์ 

- ระบบกระดานข่าวอิเลก็ทรอนิกส์ 

-  ระบบจองห้องประชมุอิเลก็ทรอนิกส์ 

-  ระบบจองรถยนต์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ให้เป็นศนูย์กลางการดําเนินการรับ-สง่

เอกสารของบคุลากรในกระทรวง

พาณิชย์ และเช่ือมตอ่กบัทกุหน่วยงาน

ภายในกระทรวง 

- ศกึษาระบบสารสนเทศ โครงสร้าง

ข้อมลูจากระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Saraban) 

- ออกแบบพฒันา/ปรับปรุงระบบและ

ฐานข้อมลูให้มีความทนัสมยั  

- เช่ือมโยงโครงข่ายสารสนเทศเข้ากบั

คลงัข้อมลูกลาง เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั เช่น ข้อมลูสถิต ิลําดบั 

การทํางาน เป็นต้น 

- เช่ือมโยงระบบเข้ากบักรมอ่ืนๆ โดย

ให้สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 

เป็นศนูย์กลางในการทํางาน  

- ผู้บริหารผลกัดนัให้เกิดการใช้งาน 

ลดการดําเนินงาน 

ด้านเอกสารเพ่ือนําไปสู่

ระบบงานด้าน

อิเลก็ทรอนิกส์และมุ่ง

ไปสูก่ารทํางานแบบ  

e-Government  

มีระบบเอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถ

เป็นศนูย์กลางการ

ดําเนินการในกระทรวง

พาณิชย์ 

     สป. คต. คน. จร. 

ทป. พค. สอ. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมนวตักรรมบริการและมุง่สูภ่าคประชาชน 

สาระยุทธศาสตร์ : การมุง่เน้นการให้บริการแก่ภาคประชาชนอยา่งเทา่เทียมด้วยนวตักรรม e-services การพฒันาปรับปรุงคณุภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน 

มีสว่นร่วมและการสร้างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

กลยุทธ์ที่ 1: พฒันาประสทิธิภาพและคณุภาพการให้บริการสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์  

เป้าหมาย : สง่เสริมการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ผา่นบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

1. การพฒันาระบบการ

ให้บริการแบบบรูณาการ

ของกระทรวงพาณิชย์ด้วย 

Enterprise Service Bus 

เพ่ือพฒันาระบบการให้บริการ

กระทรวงพาณิชย์แบบบรูณาการโดย

นําการศกึษาสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture) ทัง้ในเร่ือง

กระบวนการทํางานและการสง่ผ่าน

ข้อมลูมาประยกุต์ใช้ในการพฒันา 

Enterprise Service Bus 

- ศกึษาผลการศกึษาการจดัทํา

สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture) 

- วิเคราะห์และออกแบบระบบการ

สง่ผ่านข้อมลูสารสนเทศ 

ของกระทรวงพาณิชย์ 

- พฒันาระบบ Enterprise Service 

Bus 

- จดัฝึกอบรม 

- ประชาสมัพนัธ์ภายในกระทรวง 

มีระบบการแลกเปล่ียน

ข้อมลูสารสนเทศของ

กระทรวงท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัและให้ข้อมลูอย่าง

ชดัเจน และมีประสทิธิภาพ 

มีการแลกเปล่ียนข้อมลู

ภายในกระทรวงตาม

มาตรฐานท่ีได้กําหนดไว้ 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมนวตักรรมบริการและมุง่สูภ่าคประชาชน 

สาระยุทธศาสตร์ : การมุง่เน้นการให้บริการแก่ภาคประชาชนอยา่งเทา่เทียมด้วยนวตักรรม e-services การพฒันาปรับปรุงคณุภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน 

มีสว่นร่วมและการสร้างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

กลยุทธ์ที่ 2 : พฒันาช่องทางการสือ่สารกบัภาคประชาชนแบบสองทาง  

เป้าหมาย : มีระบบท่ีให้ประชาชนสามารถเข้ามามีสว่นร่วมในการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ตามแนวทางรัฐบาลเปิด (Open Government) 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

2. การพฒันาระบบการ

ให้บริการเบ็ดเสร็จ 

ในจดุเดียว (One Stop 

Services) 

เพ่ือพฒันาระบบการให้บริการ

ประชาชนผู้มาตดิตอ่แบบเบ็ดเสร็จ 

ในจดุเดียว และเช่ือมโยงระหว่าง

ระบบตา่งๆ ภายในกระทรวง และ

ตอบสนองนโยบาย e-Government 

-  ศกึษาความต้องการการใช้บริการ 

ของประชาชน 

- ศกึษา ออกแบบ และปรับเปล่ียน

กระบวนการทํางานการให้บริการ 

ให้มีความทนัสมยั รวดเร็วมาก

ยิ่งขึน้ 

-  จดัทําระบบให้บริการเบ็ดเสร็จ 

ในจดุเดียว (One Stop Services) 

เช่ือมโยงกบัระบบให้บริการของ

หน่วยงานในสงักดักระทรวง

พาณิชย์ตามท่ีได้ศกึษาความ

ต้องการใช้งานของประชาชน 

- ประชาชนได้รับความ

ประทบัใจการบริการท่ีมี

ประสทิธิภาพและรวดเร็ว 

- เจ้าหน้าท่ีสามารถให้บริการ

ประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ 

ด้วยระบบการให้บริการ 

ของหน่วยงานตา่งๆ ภายใน

กระทรวงผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต 

มีระบบการให้บริการ

เบ็ดเสร็จในจดุเดียว 

เพ่ืออํานวยความสะดวก

แก่ประชาชน 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมนวตักรรมบริการและมุง่สูภ่าคประชาชน 

สาระยุทธศาสตร์ : การมุง่เน้นการให้บริการแก่ภาคประชาชนอยา่งเทา่เทียมด้วยนวตักรรม e-services การพฒันาปรับปรุงคณุภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน 

มีสว่นร่วมและการสร้างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

กลยุทธ์ที่ 3 : พฒันาสารสนเทศเพ่ือสง่เสริมขีดความสามารถทางการค้าของภาคประชาชน 

เป้าหมาย : มีสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ทางการพาณิชย์ตอ่ภาคประชาชน 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

3. การพฒันาศนูย์บริการ

ข้อมลูการค้าภาครัฐ 

เพ่ือพฒันาระบบการให้บริการข้อมลู

ด้านการพาณิชย์แก่ประชาชน 

ตามการร้องขอ (On-Demand)  

ผ่านเว็บทา่ของกระทรวงพาณิชย์ 

(MOC Portal) 

-  ศกึษาและรวบรวมข้อมลูด้านการ

พาณิชย์ท่ีจําเป็นสําหรับประชาชน  

-  วิเคราะห์และออกแบบระบบการ

ให้บริการข้อมลู และรูปแบบข้อมลู 

ท่ีให้บริการประชาชน โดยรูปแบบ

ข้อมลูท่ีออกแบบควรรองรับ

รูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผู้ ร้องขอ

สามารถนําไปใช้งานตอ่ได้ เช่น 

รูปแบบ XML เป็นต้น 

-  พฒันาระบบการให้บริการข้อมลู  

(e-Service)  

ประชาชนได้รับข้อมลูด้านการ

พาณิชย์ท่ีสามารถนําข้อมลูไปใช้

ประโยชน์หรือนําไปวิเคราะห์

ข้อมลูตอ่ไปได้ 

จํานวนประชาชน 

ท่ีเข้ามาใช้บริการ 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

4. การพฒันาระบบห้องสมดุ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Library) 

พฒันาระบบห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์ 

แก่กระทรวงพาณิชย์ องค์กรประชาชน 

และผู้สนใจทัว่ไป ผ่านเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

- จดัจ้างพฒันาระบบห้องสมดุ

อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีรองรับรายการ

หนงัสือในห้องสมุดภายในกระทรวง 

เพ่ือจดัเก็บข้อมลูหนงัสือ สิง่พิมพ์ 

ตลอดจนเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์   

เพ่ือการสืบค้นผ่านเครือข่าย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

- จดัหาระบบคอมพิวเตอร์และ

อปุกรณ์ตอ่พ่วงท่ีมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือสนบัสนนุงานพฒันาระบบ

ห้องสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ 

- รวบรวมเอกสารและแหลง่เอกสาร

อิเลก็ทรอนิกส์ตา่ง ๆ โดยคํานงึถึง

ปัจจยัทางลขิสทิธ์ิของเอกสารร่วมด้วย 

- ประชาสมัพนัธ์และจดัการฝึกอบรม

เจ้าหน้าท่ีและผู้ใช้งานท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงแหลง่

รวบรวมเอกสาร บทความวารสาร 

ท่ีอยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

รวมทัง้สามารถใช้ระบบ e-Library 

ในการค้นหา ยืม หนงัสือท่ีอยู่ใน

ห้องสมุดของกระทรวงพาณิชย์ได้ 

มีผู้มาใช้บริการห้องสมุด 

และสามารถเข้าถงึ

เอกสารท่ีต้องการได้ 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้มคีวามทนัสมยั มัน่คงปลอดภยั ครอบคลมุ มีคณุภาพไร้รอยตอ่และอนรัุกษ์พลงังาน 

สาระยุทธศาสตร์ : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการเพ่ือการเช่ือมตอ่อยา่งไร้ตะเข็บมีการรับประกนัคณุภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

ท่ีเป็นสากล เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ใช้พลงังานอยา่งประหยดั มคีวามทนัสมยัและเพียงพอตอ่การใช้งาน  

กลยุทธ์ที่ 1: สร้างความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

เป้าหมาย : มีแผนความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีมีเนือ้หาสอดคล้องกบัแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Security แหง่ชาต ิ

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

1. ระบบสํารองข้อมลู (DR 

Site) และการรักษาความ

ปลอดภยัของระบบ

ฐานข้อมลูและสารสนเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ 

เพ่ือจดัทําศนูย์สํารองข้อมลู

สารสนเทศกระทรวงพาณิชย์

สําหรับรองรับกรณีเกิดภยัพิบตัิ

ฉกุเฉิน 

เพ่ือสร้างศนูย์สํารองข้อมลูกระทรวง

พาณิชย์ นอกสถานท่ีกระทรวง

พาณิชย์ โดยมีการดําเนินการสําคญั

อย่างน้อย ดงันี ้

- ปรับปรุงสถานท่ีและจดัทําห้อง

ศนูย์สํารองข้อมลูของกระทรวง

พาณิชย์ 

- พฒันาระบบ Disaster Recovery 

Site (DR Site) ทําให้ข้อมลูและ

ระบบงานสารสนเทศท่ีให้บริการ

ผ่านเครือข่ายสารสนเทศมีความ

ปลอดภยัไม่ต่ํากว่า 99.99% 

- พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของ

ระบบ Service Re-location 

เพ่ือให้ระบบงานสารสนเทศ 

ท่ีให้บริการผ่านเครือข่ายมี High 

Availability ท่ีมีความรวดเร็ว 

ปลอดภยั และสร้างความเช่ือมัน่ 

ในการใช้บริการ 

เพ่ือสร้างระบบ Disaster Recovery 

Site (DR Site) และ Backup Link  

เพ่ือให้บริการผ่านระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ได้อย่างตอ่เน่ือง 

(Business Continuing 

Management) และ 

มีความมัน่คงปลอดภยั 

(Information Security) เป็นท่ี

น่าเช่ือถือของผู้ใช้บริการ ทําให้

ข้อมลูและระบบงานสารสนเทศ 

ท่ีให้บริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศ  

มีความปลอดภยัไม่ต่ํากว่า 99.99% 

- มีศนูย์สํารองสารสนเทศ

กระทรวงพาณิชย์ท่ีมี

ความปลอดภยั 

ไม่ต่ํากว่า 99.99% 

- ความสามารถของ

ระบบในการรองรับ

เหตกุารฉกุเฉิน 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้มคีวามทนัสมยั มัน่คงปลอดภยั ครอบคลมุ มีคณุภาพไร้รอยตอ่และอนรัุกษ์พลงังาน 

สาระยุทธศาสตร์ : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการเพ่ือการเช่ือมตอ่อยา่งไร้ตะเข็บมีการรับประกนัคณุภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ

ท่ีเป็นสากล เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ใช้พลงังานอยา่งประหยดั มคีวามทนัสมยัและเพียงพอตอ่การใช้งาน 

กลยุทธ์ที่ 2 : พฒันาและปรับปรุงคณุภาพโครงขา่ย การเช่ือมตอ่และการเข้าถึงของโครงขา่ยแบบไร้ตะเข็บ 

เป้าหมาย : มีการพฒันาไปสูโ่ครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศและการสือ่สารยคุใหม ่(NGN) เพ่ือการเช่ือมตอ่โครงขา่ยได้อยา่งไร้ตะเข็บ และมีการรับประกนัคณุภาพ มีความทนัสมยัและ

เพียงพอตอ่การใช้งาน 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

2. วงจรส่ือสญัญาณและ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับ

เป็นวงจรส่ือสญัญาณสํารอง 

(Backup Link) ของ

กระทรวงพาณิชย์ 

เช่าใช้วงจรส่ือสญัญาณและ

บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับเป็น

วงจรส่ือสญัญาณสํารอง 

(Backup Link) ของกระทรวง

พาณิชย์ และให้บริการระบบ

เครือข่ายสํารองกรณีท่ีเครือข่าย

หลกั และ/หรือศนูย์ข้อมลูหลกั

ไม่สามารถใช้งานได้ เพ่ือให้  

DR Site พร้อมใช้งาน 

- ศกึษาแนวโน้มการจดัซือ้อปุกรณ์

ระบบเครือข่ายส่ือสารและจดัหาระบบ

เครือข่ายสํารองจากปีท่ีผ่านมา 

- เช่าใช้บริการวงจรส่ือสญัญาณ

สํารอง (Backup Link) ท่ีมี

ประสทิธิภาพและทนัสมยั เทียบเทา่

วงจรหลกัของกระทรวงพาณิชย์  

โดยไม่เป็นผู้ให้บริการรายเดียวกนั

กบัปัจจบุนั 

ระบบเครือข่ายส่ือสารมีประสิทธิภาพ 

และความมีพร้อมใช้งานได้อย่าง

ตอ่เน่ือง 

อตัราการลม่ของระบบ

เครือข่ายลดลง 

     สป. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้มคีวามทนัสมยั มัน่คงปลอดภยั ครอบคลมุ มีคณุภาพไร้รอยตอ่และอนรัุกษ์พลงังาน 

สาระยุทธศาสตร์ : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการเพ่ือการเช่ือมตอ่อยา่งไร้ตะเข็บมีการรับประกนัคณุภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

ท่ีเป็นสากล เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ใช้พลงังานอยา่งประหยดั มคีวามทนัสมยัและเพียงพอตอ่การใช้งาน 

กลยุทธ์ที่ 3 : จดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยา่งบรูณาการ 

เป้าหมาย : ลดความซํา้ซ้อนของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

3. การพฒันาการเช่าวงจร  

ส่ือสญัญาณและเช่าใช้

บริการอินเทอร์เน็ตของ

กระทรวงพาณิชย์แบบ 

บรูณาการ 

เพ่ือบรูณาการการให้บริการระบบ

อินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์ 

ให้มีเครือขา่ยความเร็วสงู รองรับ

การให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ และ

มีคณุภาพการใช้งานอย่างต่อเน่ือง 

เช่าใช้วงจรส่ือสญัญาณและบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูสําหรับ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณิชย์ 

ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาค 

- ให้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับ

การให้บริการอิเลก็ทรอนิกส์ของ

ทกุหน่วยงานในสงักดักระทรวง

พาณิชย์ 

- ให้บริการอินเทอร์เน็ตสําหรับ

หน่วยงานในสงักดักระทรวง

พาณิชย์ทัง้สว่นกลางและ 

สว่นภมูิภาค 

อตัราการลม่ของ

ระบบเครือข่าย

ลดลง 

     สป. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารให้มคีวามทนัสมยั มัน่คงปลอดภยั ครอบคลมุ มีคณุภาพไร้รอยตอ่และอนรัุกษ์พลงังาน 

สาระยุทธศาสตร์ : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในการบริการเพ่ือการเช่ือมตอ่อยา่งไร้ตะเข็บมีการรับประกนัคณุภาพการให้บริการและมาตรฐานด้านความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ

ท่ีเป็นสากลเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม ใช้พลงังานอยา่งประหยดั มคีวามทนัสมยัและเพียงพอตอ่การใช้งาน  

กลยุทธ์ที่ 4:  สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม (Green Technology)   

เป้าหมาย:   ลดการใช้พลงังานและทรัพยากร 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

4. การปรับปรุงประสทิธิภาพ

และระบบความปลอดภยั

ของศนูย์ข้อมลูและ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Data Center) 

ปรับปรุงและพฒันาระบบรักษา

ความปลอดภยั และระบบ 

Monitoring ท่ีให้ผู้ดแูลระบบ

สามารถตรวจสอบสถานะ 

ได้ตลอดเวลา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ

และความปลอดภยัสงูขึน้ 

- ศกึษาวิเคราะห์ความต้องการและ

ช่องโหว่ของระบบความปลอดภยั

ของห้อง Data Center 

- พฒันาบคุลากรสําหรับดแูลระบบ

ความปลอดภยัของห้อง Data Center 

- ตรวจสอบรายการอปุกรณ์ภายใน

ห้อง และเสนอแนะการทดแทน

อปุกรณ์หรือเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิด

ประสทิธิภาพและความปลอดภยั

ตามมาตรฐานความมัน่คงปลอดภยั

ทางกายภาพและสิง่แวดล้อม 

ศนูย์ข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

(Data Center) มีความมัน่คง

ปลอดภยัทัง้ด้านโครงสร้างทาง

กายภาพและระบบรักษาความมัน่คง

ปลอดภยัท่ีมีประสทิธิภาพตาม

มาตรฐานสากล 

จํานวนผู้บกุรุกท่ี

สามารถตรวจจบัได้ 

 

     สป. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :       สร้างวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร รวมทัง้สง่เสริมการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

สาระยุทธศาสตร์ : การจดัการโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นระบบ มีแรงจงูใจและการเจริญเติบโตในสายงานอาชีพ การพฒันาศกัยภาพ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากรของกระทรวงพาณิชย์เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสือ่สารอยา่งมจีริยธรรมและเต็มประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดบัและสร้างวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยา่งมีจริยธรรมและเตม็ประสทิธิภาพ 

เป้าหมาย : วฒันธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอยา่งมีจริยธรรมและเตม็ประสทิธิภาพ 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

1. การรณรงค์เพ่ือให้เกิดความ

ตระหนกัและสร้างวฒันธรรม 

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารอย่างมี

จริยธรรมและเตม็

ประสทิธิภาพ 

เพ่ือให้เกิดความตระหนกัและ

สร้างวฒันธรรมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารอยา่งมีจริยธรรมและ

เตม็ประสทิธิภาพ 

- กําหนดนโยบายในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารให้

สอดคล้องกบัลกัษณะการใช้งาน 

ของหน่วยงานตา่งๆ ภายในกระทรวง 

- กําหนดรายละเอียดกิจกรรมใน

โครงการเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรม 

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร เช่น การประชาสมัพนัธ์ 

การจดัสมัมนา และการประกวดการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เป็นต้น 

- กระตุ้นบคุลากรให้เกิดวฒันธรรมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร 

มีวฒันธรรมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารอย่างมี

จริยธรรมและเตม็ประสทิธิภาพ 

จํานวนกิจกรรมท่ีมี 

การรณรงค์เสริมสร้าง

วฒันธรรมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

     สป. คต. คน. จร. 

ทป. พค. สอ. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :       สร้างวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารรวมทัง้สง่เสริมการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

สาระยุทธศาสตร์ : การจดัการโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นระบบ มีแรงจงูใจและการเจริญเติบโตในสายงานอาชีพ การพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่บคุลากรของกระทรวงพาณิชย์เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

อยา่งมีจริยธรรมและเตม็ประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 : กําหนดให้มีแรงจงูใจและความก้าวหน้าในวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารท่ีเหมาะสม 

เป้าหมาย : มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารหนว่ยงาน และความก้าวหน้าทางสายวชิาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงพาณิชย์ 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

2. การปรับปรุงโครงสร้างการ

บริหารงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

ของกระทรวงพาณิชย์ 

- เพ่ือกําหนดโครงสร้างการ

บริหารงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

ของกระทรวงพาณิชย์ 

- เพ่ือกําหนดสายอาชีพด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารของกระทรวง

พาณิชย์ 

- ศกึษาและวเิคราะห์สถานภาพ

ปัจจบุนัของโครงสร้างการบริหารงาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารของกระทรวงพาณิชย์ 

- จดัสมัมนาระดมความคดิในการ

ปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหาร

จดัการ และสายอาชีพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

- จดัทําเอกสารเสนอแนะการจดัการ

โครงสร้างบริหารงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของ

กระทรวงพาณิชย์ 

- มีโครงสร้างการบริหารงาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารอยา่งเหมาะสมกบั

ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ 

- มีการกําหนดสายอาชีพด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารและมีแรงจงูใจแก่

บคุลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร 

อย่างเหมาะสม 

- มีโครงสร้างการ

บริหารท่ีเหมาะสม

กบัการบริหาร

จดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

ของกระทรวง

พาณิชย์ 

- มีบคุลากรด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารท่ีมี

คณุสมบตัเิหมาะสม

กบัภารกิจด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :       สร้างวฒันธรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารรวมทัง้สง่เสริมการจดัการทรัพยากรมนษุย์ 

สาระยุทธศาสตร์ : การจดัการโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นระบบ มีแรงจงูใจและการเจริญเติบโตในสายงานอาชีพ การพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศแก่บคุลากรของกระทรวงพาณิชย์เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและเพ่ิมประสทิธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

อยา่งมีจริยธรรมและเตม็ประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพฒันาศกัยภาพและมาตรฐานความรู้ (ICT Skill Standard) ของบคุลากรกระทรวงพาณิชย์ทกุระดบั 

เป้าหมาย : มีการกําหนดมาตรฐานความรู้และพฒันาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของเจ้าหน้าท่ีกระทรวงพาณิชย์ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัตาํแหนง่

งานเพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน/การดาํเนินงานทัง้สมรรถนะหลกัและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency) 

ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

3. การจดัจ้างท่ีปรึกษาจดัทําแผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของกระทรวง

พาณิชย์ (ICT Master Plan) 

จดัหาท่ีปรึกษาจดัทําแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารของกระทรวงพาณิชย์  

พ.ศ. 2560-2564 

จดัจ้างท่ีปรึกษาจดัทําแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของกระทรวงพาณิชย์ 

มีแผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของกระทรวง

พาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 

มีแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของ

กระทรวงพาณิชย์ 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 
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ลําดบั โครงการ วตัถปุระสงค์ แนวทางการดําเนินงาน เป้าหมายโครงการ ตวัชีว้ดั 
ปีงบประมาณ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

และเก่ียวข้อง 55 56 57 58 59 

4. การพฒันาระบบ  

e-Learning  

เพ่ือพฒันาบคุลากร

กระทรวงพาณิชย์ 

- เพ่ือพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้สอดคล้อง

กบัเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป  

เป็นการผสานกนัระหว่างเทคโนโลยี

และการเรียนรู้ 

- เพ่ือให้บคุลากรของกระทรวงพาณิชย์

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย

ปราศจากขอบเขตหรือข้อจํากดั 

ของเวลาและสถานท่ี  

- เพ่ือให้บคุลากรกระทรวงพาณิชย์ 

ทกุระดบั ได้รับการพฒันาอย่าง

ตอ่เน่ืองและตลอดเวลาโดยไม่มี

ขีดจํากดั ในเร่ืองจํานวนคน จํานวน

งบประมาณ เหมือนกบัการอบรม 

ในห้องเรียน 

- เพ่ือเพิ่มช่องทางในการพฒันา

บคุลากรกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะ

บคุลากรในสว่นภมูิภาคและ 

ในตา่งประเทศนอกเหนือจากการ

อบรมในห้องเรียน  

- เพ่ือพฒันาระบบ e-Learning  

ของสถาบนักรมพระจนัทบรีุ 

นฤนาถในด้านโปรแกรม (Software) 

ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยท่ีกรมตา่งๆ

ในสงักดักระทรวงพาณิชย์สามารถใช้

โปรแกรมดงักลา่ว เป็นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัเพ่ือเกิดประโยชน์

สงูสดุ  

จดัจ้างบริษัทภาคเอกชนท่ีมีความ

ชํานาญและเช่ียวชาญด้านระบบ  

e-Learning ดําเนินการพฒันาระบบ   

e-Learning ของสถาบนักรมพระ

จนัทบรีุนฤนาถให้เป็นตามมาตรฐาน 

Sharable  Content  Object  

Reference Model  (SCORM)  

เพ่ือให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  

และสะดวกตอ่การใช้งาน รวมทัง้กรม

ตา่งๆ ในกระทรวงพาณิชย์สามารถ 

ใช้ระบบ e-Learning ของสถาบนั 

กรมพระจนัทบรีุนฤนาถได้ ทัง้ในเร่ือง

โปรแกรม (Software) และหลกัสตูร 

(Courseware)   ดงันี ้

- ศกึษา วเิคราะห์ ระบบ e-Learning 

ของสถาบนักรมพระจนัทบรีุนฤนาถ 

เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการพฒันา 

ตอ่ยอดระบบ e-Learning ของ

สถาบนักรมพระจนัทบรีุนฤนาถ 

และ การจดัทําระบบ e-Learning 

ระบบใหม่ และ Package เฉพาะ

ของกระทรวงพาณิชย์ ในเร่ือง

วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา

ดําเนินการ  จํานวนเงินงบประมาณ  

ปัญหาและอปุสรรคในการ

ดําเนินการ 

 

- บคุลากรของกระทรวงพาณิชย์  

มีการปฏิบตังิานอย่างมี

ประสทิธิภาพเพิ่มขึน้ และ

สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

และตอ่เน่ือง ทัง้ในและ 

นอกเวลาปฏิบตัริาชการ 

- กระทรวงพาณิชย์มีการ

แลกเปล่ียนข้อมลูหลกัสตูร 

(Courseware) เพ่ือเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาบคุลากร

กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างกรม

ตา่งๆ ในกระทรวงพาณิชย์ 

- กระทรวงพาณิชย์พฒันาสูก่าร

เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

(Learning Organization) โดย

บคุลากรกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้

ใฝ่หาความรู้จากการเข้าเรียน 

ใน ระบบ e-Learning ทัง้ของ

กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงาน

อ่ืนท่ีมีระบบ e-Learning 

- ลดระยะเวลาในการเดนิทาง  

และประหยดัคา่ใช้จ่ายในการ

พฒันาบคุลากรกระทรวง

พาณิชย์ โดยเฉพาะบคุลากร 

ท่ีอยู่ในสว่นภมูิภาค และใน

ตา่งประเทศ 

จํานวนหลกัสตูร 

ท่ีพฒันาเข้าสู่

ระบบ e-Learning 

     สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สอ. อคส. 



  กรมการค้าภายใน 

 

แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  4-53 
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- เพ่ือจดัทําหลกัสตูร (Courseware)  

ซึง่มีเนือ้หาหลกัสตูรท่ีเก่ียวกบักบั

ยทุธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์และ

เป็นหลกัสตูรทัว่ไป ท่ีบคุลากร 

จากทกุกรมในสงักดักระทรวงพาณิชย์

สามารถเข้าอบรมได้ 

 

- จดัทําโปรแกรม (Software)  

ท่ีสามารถรองรับการใช้งาน 

ของกรมตา่งๆ ในกระทรวงพาณิชย์ 

รวมทัง้มีระบบ 

- อบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

ให้สามารถบริหารจดัการระบบ  

e-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พร้อมทัง้ให้คําแนะนําตลอด

ระยะเวลาท่ีเปิดระบบ e-Learning 

ให้บคุลากรในกระทรวงพาณิชย์ 

เข้าเรียน และ จดัทําคูมื่อในการ

บริหารจดัการระบบ e-Learning 

- จดัทําหลกัสตูร ( Courseware)  

ตามมาตรฐาน SCORM 1.2  

หรือ SCORM 2004  4th Ed 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 5 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
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บทที่ 5  

การบริหารจัดการและการตดิตามประเมินผล 

5.1 การบริหารจัดการ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบในหลกัการเร่ือง การแต่งตัง้ผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงู (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม  และสํานกังาน 

ก.พ. ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตําแหน่งผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศไว้ดงันี ้

1. การแตง่ตัง้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในกระทรวง หรือ กรม ให้หวัหน้าสว่นราชการแตง่ตัง้

และมอบหมายให้รองหัวหน้าส่วนราชการ (รองปลัดกระทรวง หรือ รองอธิบดี หรือ รอง

หัวหน้าส่วนราชการ) ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่ง  ให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของสว่นราชการในระดบักระทรวง หรือ ระดบักรม 

2. รองหัวหน้าส่วนราชการผู้ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาท

หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ด้านการวางระบบเช่ือมโยงข้อมูลภายในส่วนราชการ ระหว่างส่วนราชการ และการเช่ือมโยง

ข้อมูลกับระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และการดําเนินงานตามกฎหมายข้อมูล

ข่าวสาร รวมตลอดถงึให้ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีปลดักระทรวงหรืออธิบดีมอบหมาย 
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• การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง  

 

รูปท่ี 5-1 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ 

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์  ประกอบด้วย  

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ด้านบริหาร) ซึ่งเป็นผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดบัสงูประจํากระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน  ผู้ตรวจราชการกระทรวง

พาณิชย์ท่ีปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย เป็นรองประธาน  ผู้ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงของส่วนราชการ เป็นกรรมการ  และผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร สํานกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการและเลขานกุาร 

คณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจหน้าท่ี  

ดงันี ้

(1) พิจารณากลัน่กรองและให้ความเห็นชอบในหลกัการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของสว่นราชการ 

(2) เสนอแนะแนวทางบรูณาการการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของ

กระทรวง 
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(3) กํากบั ดแูล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) เชิญเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องมาให้ความเห็นและให้ข้อมลูเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ 

(5) แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานได้ตามความเหมาะสม 

5.2 เกณฑ์การประเมินผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ดัชนีชีว้ัด “ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการและ 

มีธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ของ

ประเทศ” 

 พฒันาและมีระบบฐานข้อมลูทางการพาณิชย์ท่ีชาญฉลาด  

(มีการบรูณาการข้อมลูและเป็นมาตรฐานสากล)  

 มีแผนงานการบรูณาการระบบงานพืน้ฐาน 

 มีระบบงานท่ีใช้งานร่วมกนัแบบบรูณาการภายใน 

 มีกลไกควบคมุกระบวนการทํางาน บริหารจดัการและสามารถตรวจสอบ

ความถกูต้องได้ 

 พัฒนาและมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรักษาเสถียรภาพ 

ราคาสินค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ดชันีชีว้ดั “สร้างเสริมนวตักรรมบริการและมุง่สูภ่าคประชาชน” 

 ระดบัความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการ  

 อตัราการเข้าใช้งานของระบบ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ…ตอ่ปี 

 จํานวนผู้ เข้าใช้งานระบบ 

 ร้อยละ…ของข้อเสนอแนะท่ีสามารถนําไปปรับปรุงคณุภาพ และ

กระบวนงาน 

 มีประชาชนเข้ามาใช้สารสนเทศเพ่ิมขึน้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ดัชนีชีว้ัด “พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ให้มีความทันสมัย มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุม มีคุณภาพไร้รอยต่อ และ

อนรัุกษ์พลงังาน” 

 มีการนําแผนไปสูก่ารปฏิบติั (จํานวนของการถกูบกุรุกจู่โจม) 

 มีการจดัทําข้อตกลงคณุภาพการให้บริการเครือข่ายระหวา่งหน่วยงาน  

 มีแผนการพฒันาและมาตรฐานกลาง เพ่ือรองรับการติดตอ่สื่อสารยคุใหม ่



กรมการค้าภายใน   

 

5-4 แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2555-2559  

 

 มีการบูรณาการโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารเพ่ิมขึน้ 

 มีโครงการนําร่องเ ร่ืองการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร เช่น  

ลดจํานวนการใช้กระดาษ ลดจํานวนเคร่ืองแมข่่าย เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ดัชนีชีว้ัด “สร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

รวมทัง้สง่เสริมการจดัการทรัพยากรมนษุย์” 

 ผลสัมฤทธ์ิของโครงการท่ีส่งเสริมด้านการสร้างจริยธรรมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 มีโครงสร้างการบริหารหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

 มีมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สําหรับบคุลากรของกรมการค้าภายในทกุระดบั  

 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทดสอบผ่านตาม

เกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาชีพท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากลเพ่ิมขึน้ 

 บุคลากรของกรมการค้าภายในได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาใช้ประโยชน์ในการทํางานและการเรียนรู้ เพ่ิมขึน้ 
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