


 



 
 
 
 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย 
พ.ศ. 2560-2564 
กรมการคาภายใน 
 
 

Digital Economy Development Plan for Commerce 2017-2021 
Department of Internal Trade 
  



 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 
กรมการคาภายใน 
 
 
 
 
 
พิมพครั้งท่ี 1 (พฤศจิกายน 2559) 
 
 
 
 
 
จัดทําและเผยแพรโดย 
 

 
กระทรวงพาณิชย 
 
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี 11000 
 
โทรศัพท 0-2507-7000 โทรสาร 0-2547-5209-10 
www.moc.go.th 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  



 



 กรมการคาภายใน 
 

 

สารบัญ 
 

บทสรุปผูบริหาร                       1 
 
บทท่ี 1 บทนํา                    1-1 

1.1 วิสัยทัศนของกรมการคาภายใน       1-2 
1.2 คานิยมของกรมการคาภายใน        1-2 
1.3 พันธกิจของกรมการคาภายใน        1-2 
1.4 ยุทธศาสตรของกรมการคาภายใน       1-3 
1.5 โครงสรางหนวยงานของกรมการคาภายใน      1-3 
1.6 หนาท่ีความรับผิดชอบของกรมการคาภายใน      1-4 
1.7 โครงสรางของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาภายใน            1-11 
 

บทท่ี 2 สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน     2-1 
2.1 สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยดีิจิทัล       2-1 

2.1.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ       2-1 
2.1.2 ระบบเครือขายและอุปกรณ       2-2 
2.1.3 ระบบงานและฐานขอมูล       2-5 

2.2 ผลการวิเคราะห สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล                                            2-12 
2.2.1 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลตามยุทธศาสตรแตละดาน

ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555–2559          2-12 
2.2.2 ผลการวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล            2-12 
2.2.3 ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)          2-14 
 

บทท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมการคาภายใน  3-1 
3.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคานิยมการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย  3-1 

3.1.1 วิสัยทัศน         3-1 
3.1.2 พันธกิจ         3-1 
3.1.3 เปาหมาย         3-1 
3.1.4 คานิยม         3-2 

3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 3-2 
3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมการคาภายใน  3-6 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน ก 
 



กรมการคาภายใน  
 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี 4 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564  
          ของกรมการคาภายใน                                                                        4-1 
 4.1  แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกระทรวงพาณิชยและ 
                 หนวยงานระดับกรมในสังกัด                  4-1 
 4.2  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของ 
                  กรมการคาภายใน                            4-4 

4.3  กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในประเด็นท่ีเก่ียวของ                                 4-16 
4.4  กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน                                 4-19 
4.5  แนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล                                     4-26 
4.6  มาตรฐาน/เกณฑท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล                                 4-35 

 
บทท่ี 5 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย  5-1 

5.1 โครงการหลักของกรมการคาภายใน       5-1 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา  

และใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ    5-1 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของ               
                     ประชาชน และผูประกอบการ ท้ังดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรม   
                     อิเล็กทรอนิกส       5-3 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพ่ิมศักยภาพและโอกาส 
                     ในการสรางมูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจ ใหเขมแข็งยั่งยืน   
                     สามารถแขงขันได       5-6 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการ  
                     ขับเคลื่อนสูภาคปฏิบัติ              5-12
ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีเสถียรภาพ ม่ันคงปลอดภัย  
                     รองรับการเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ             5-15  
ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร              5-18 

5.2 โครงการบูรณาการระดับกระทรวง               5-19
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry)           5-19
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล                        5-24 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย          5-28 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล     5-29 
ยุทธศาสตรท่ี 5 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการของ 

กระทรวงพาณิชย                                                                  5-32 
ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล                                 5-34 
 
 

 

ข แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน 
--- 
 

 



 กรมการคาภายใน 
 

สารบัญ (ตอ) 
 

บทท่ี 6 การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล      6-1 
6.1 การบริหารจัดการ         6-1 
6.2 กระบวนการบริหารจัดการ        6-3 
6.3 การติดตามและประเมินผล        6-4 
6.4 เกณฑการประเมินผล         6-5 
 

อภิธานศัพท (Glossary)                    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน ค 
 



กรมการคาภายใน  
 

สารบัญภาพ 
 
รูปท่ี 1-1 โครงสรางการบรหิารของกรมการคาภายใน      1-4 
รูปท่ี 1-2 โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาภายใน             1-11 
รูปท่ี 2-1 แผนผังระบบเครือขายของกรมการคาภายใน      2-2 
รูปท่ี 4-1 ขอกําหนดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
            ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด     4-1 
รูปท่ี 4-2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  

 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด     4-2 
รูปท่ี 4-3 ภูมิทัศนดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม     4-6 
รูปท่ี 4-4 หนวยงานผูรับผิดชอบและแผนดําเนินโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐ            4-9 
รูปท่ี 4-5 กรอบแนวคิด“MOC 4s to SMART”                     4-20 
รูปท่ี 4-6 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด    4-21 
รูปท่ี 4-7 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด  
   (ตอ)                   4-22 
รูปท่ี 4-8 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด  
   (ตอ)                   4-22 
รูปท่ี 4-9 แนวคิดการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด        4-24 
รูปท่ี 4-10 การบูรณาการขอมูลเพ่ือใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน            4-25 
รูปท่ี 4-11 การใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการภายใน            4-26 
รูปท่ี 4-12 แสดงการบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ            4-27 
รูปท่ี 4-13 แสดง Cloud Based Data Services               4-28 
รูปท่ี 4-14 แสดงแนวคิดในการพัฒนา SOA แบบข้ันบันได              4-30 
รูปท่ี 4-15 แสดงวิธีการ SOA Entry Point                4-31 
รูปท่ี 4-16 แสดงโครงสรางของสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA)             4-32 
รูปท่ี 4-17 แสดงระดับของกลุมบุคลากรของหนวยงานดานเทคโนโลยี             4-39 
รูปท่ี 6-1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย  6-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ง แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน 
--- 
 

 



 กรมการคาภายใน 
 

 
สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี 2-1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ                                                       2-1 
ตารางท่ี 2-2 ระบบงานและฐานขอมูล                                                                 2-5 
ตารางท่ี 3-1 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  3-3                                                    
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน จ 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 



กรมการคาภายใน 

บทสรุปผูบริหาร 
 
ความนํา 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และใหทุก
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ นํามาชวย
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ใหทัดเทียมประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีประเทศสมาชิกจะมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
รวมกันอยางเปนเอกภาพ อีกท้ังปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่งเดียว สงผล
กระทบตอการรับรูและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอ
ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และการใช
บริการตางๆ ซ่ึงรวมถึงรูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย 

 

กรมการคาภายในในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพการคา
ภายในประเทศ โดยกํากับดูแลสงเสริมและพัฒนาการคาภายในประเทศ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน ดังนั้น จึงตองจัดเตรียม
โครงสรางพ้ืนฐานหรือดําเนินการรวมกับกระทรวงพาณิชย ท้ังในดานระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร 
โปรแกรมหรือ Application ท่ีทันสมัย สําหรับใชเปนชองทางการใหบริการ การบริหารจัดการ และการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของกรม โดยจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรควบคูกันไปดวย เพ่ือใหเกิดการใช
ประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล เชน การรักษาความลับ
ขอมูล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของไดอยาง 
มีเอกภาพ 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตร 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน   
มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
 “กรมการคาภายใน เปนองคกรอัจฉริยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 

พันธกิจ 
1.  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในการประยุกต 

 ใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. พัฒนาและบูรณาการการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในสวนท่ีเก่ียวกับการเชื่อมโยงกระบวนงาน 

ในมิติตางๆ ในดานการบริหาร การบริการ ระบบงาน และขอมูลสารสนเทศของ 
ทุกหนวยงานภายในกรมและระหวางกรม เพ่ือการประสานการพัฒนาและตอบสนอง 
ความตองการของผูใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีเอกภาพ 

3. พัฒนาและบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือขายสื่อสาร รองรับระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมท่ัวประเทศใหประชาชนเขาถึงไดงาย ท่ัวถึง 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน 1 



กรมการคาภายใน 

4. พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานท่ีสงเสริมและ
เอ้ืออํานวยตอการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส อยางม่ันคงปลอดภัยบนไซเบอร 

5. ประชาชน หนวยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเขาถึงและรับรูขอมูลดานการคา
ภายในประเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ 

 

ยุทธศาสตร 
1.  เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใชระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ 
2. พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน และ

ผูประกอบการ ท้ังดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
3. สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการสราง

มูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได 
4. นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการขับเคลื่อนสู

ภาคปฏิบัติ 
5. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีเสถียรภาพ ม่ันคงปลอดภัยรองรับการ

เชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ 
 

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน 
 

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 
(Citizen Centric) ซ่ึงเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของผูประกอบการและ
ประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง (Channel) โดยสราง
ความรวมมือกับกระทรวงพาณิชย ในการใชขอมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting 
Infrastructure) การพัฒนาระบบใหบริการ (Front Office) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน (Back 
Office) รวมท้ังการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ (Delivery & Presentation) รวมกัน ดังรูปท่ี 1 
 

2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน 



กรมการคาภายใน 

 
 

รูปท่ี 1 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของกรมการคาภายใน ใชสถาปตยกรรมท่ีสามารถจะ
เชื่อมโยงรวมกับกระทรวงพาณิชยได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง (Ministry Interface) ระดับกรม 
(Department Interface) หรือระดับจังหวัด (Provincial Interface) ตามลําดับ รวมท้ังมีการใชสถาปตยกรรม
เชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) ซ่ึ งมีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ท่ี ได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหการใชขอมูลภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด สามารถท่ีจะ
ประมวลเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System, EIS) สงตอขอมูลไปยังระบบ 
ศูนยปฏิบั ติ การกรม  (Department Operation Center, DOC) ศูนยปฏิบั ติ การกระทรวง  (Ministry 
Operation Center, MOC) และศูนยปฏิบั ติการนายกรั ฐมนตรี  (Prime Minister Operation Center, 
PMOC) ตอไปไดอยางสะดวก รวมท้ังพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนดวยบริการแบบจุดเดียว 
(Single Point Service) ระบบเว็บทาเพ่ือประชาชน (Citizen Portal หรือ E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตร
ประชาชนอัจฉริยะ (Citizen Smart Card) ผานระบบเครือขายอินเทอร เน็ต ระบบเครือขายไรสาย 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีระบบ Call Center คอยใหความชวยเหลือ ซ่ึงสามารถตอบสนองการพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) สําหรับหนวยงานภาครัฐ ท่ีตองการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวยงานระดับภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ  
ดังรูปท่ี 2 
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กรมการคาภายใน 

 
 

รูปท่ี 2 เทคนิคการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 

การบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและกรมการคาภายใน จะใชหลักการเชื่อมโยงขอมูลเฉพาะ
บางสวนท่ีมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยสูง 
ปราศจากการละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยท่ีหนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาท่ีบริหารจัดการ ปรับปรุง
แกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย 
 

1. การบูรณาการเพ่ือการใหบริการ (Front Office) 
 

กรมการคาภายในมุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแกและประชาชน 
ผูประกอบการ ดานการกํากับดูแล สงเสริม และพัฒนาการคาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน โดยมีมาตรฐานการ
ใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 

การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีกรมการคาภายใน 
ไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตองขอมูลรวมกัน (Data 
Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสงเขาสูระบบ Open 
Data ของศูนยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูลรวมกัน (Share Data) 
ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใชหลักการตามกรอบ
แนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบ
จัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management)  
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2. การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) 
 

กรมการคาภายในมุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการเชื่อมโยง
ขอมูล (ท้ังภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานในการ
บริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและสงผานไปสู
การจัดทําสรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนระบบ              
ศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระดบักระทรวง (MOC) ไดโดยไมตองกรอกขอมูลซํ้าซอน  
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน 

1. การใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกส 
ปจจุบันกรมการคาภายในไดมีการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Information) ผานทาง

เว็บไซต เพ่ือการใหบริการผูประกอบการและประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรมีการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือ
ใหบริการผูประกอบการและประชาชน ตามหลักการ “ท่ีเดียว ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลา ท่ัวถึงเทาเทียม  
และธรรมาภิบาล” ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website 
Standard) รวมท้ังเพ่ิมชองทางการใหบริการการเขาถึงผานอุปกรณเคลื่อนท่ี (Smart device) และการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

 
2. การจัดทํามาตรฐานขอมูล 

อางอิงจากกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ  หรือ “Thailand  
e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF)” ซ่ึงไดจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมกันทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานท่ีมีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพ่ือนําไปสูการสรางระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใหบริการรวมกัน มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และบูรณาการเชื่อมโยงระบบ
ขอมูลของหนวยงานภาครัฐได ดวยการกําหนดมาตรฐานกลางและผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเชื่อมโยงโดยมีเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคใหเปน
มาตรฐานกลางของประเทศ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนหลักเกณฑการพิจารณาได ดังนี้ 

 

1. มาตรฐานควรมีความหลากหลายและมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาอยางเทาเทียมกัน 
2. มาตรฐานควรเปดกวางหรือไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3. ระบุสิทธิ์การใชอยางชัดเจนและไมเกิดปญหาการเรียกรองคาตอบแทนการใชสิทธิ์ในภายหลัง 
4. มาตรฐานควรสงเสริมการแขงขันในตลาดโลกและสงเสริมเทคโนโลยีท่ีสามารถใชแทนกันได 

 
3. การจัดทํา Open Data 
     อางอิงจากเว็บไซต Data.go.th ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ในการจัดทํา Open 

Data เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน (Interoperability) อยางเปนรูปธรรม มีหลักการสําคัญ  
3 ประการ คือ 

 

1. Availability and Access คือ ขอมูลท่ีเปดเผยตองสามารถใชงานได ท้ังหมดและกรณีท่ีมี
คาใชจายจะตองไมมากไปกวาการทําสําเนา สําหรับการเผยแพรจะตองอยูในรูปแบบท่ีงายตอการ
ใชงานและสามารถแกไขได สามารถดาวนโหลดฟรีผานอินเทอรเน็ต 
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2. Re-use and Redistribution คือ ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเง่ือนไข การอนุญาต
ใหนํามาใชใหมและเผยแพรได รวมถึงการใชชุดขอมูลรวมกับชุดขอมูลอ่ืน ๆ  

3. Universal Participation คือ ทุกคนสามารถท่ีจะใชขอมูลได ไมวาจะเปนการนําไปใช การใชซํ้า 
การเผยแพร โดยไมติดเรื่องขอจํากัดใดๆ แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของขอมูล
นั้นๆ เชน หากเปนขอมูลท่ีไมอนุญาตใหใชงานเชิงพาณิชย (Non-Commercial) จะไมสามารถ
นําไปใชในเชิงพาณิชยได หรือขอมูลนั้นอาจมีขอจํากัดในการใชงานเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง 
เชน ใชในการศึกษาเทานั้น ก็จะไมสามารถนําขอมูลไปใชในการอ่ืนได  

 

Data.go.th กําหนดระดับการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหสามารถพิจารณาถึงการนําไปใชงานไดสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน โดยสามารถพิจารณารูปแบบการเผยแพรขอมูลเพ่ือใหผูใชสามารถนําไปใชได เรียงลําดับจาก 1–5 ดาว 
ซ่ึงระดับ 5 ดาวนั้นอยูในระดับการเปดเผยขอมูลแบบสูงสุด ดังนี้ 

 

ระดับการเปดเผย รายละเอียด ประเภทขอมูล 

★ (1 ดาว) เผยแพรขอมูลในทุกรูปแบบบนเว็บไซต PDF, DOC, TXT, 
TIFF, JPEG 

★★ (2 ดาว) เผยแพรขอมูลในรูปแบบ Structured data 
ท่ีเครื่องสามารถอานได (Machine-
Readable) เชน ขอมูลอยูในรูปแบบไฟล 
Excel  

XLS 

★★★ (3 ดาว) เผยแพรขอมูลในรูปแบบ Non-Proprietary 
Format เชน ขอมูลในรูปแบบ CSV แทน
รูปแบบ Excel 

CSV, ODS, XML, 
JSON, KML, SHP, 
KMZ  

★★★★ (4 ดาว) ใช URI (Uniform Resource Identifier) 
ในการระบุตัวตนของทรัพยากร (ขอมูล) และ
ชี้ไปยังตําแหนงของทรัพยากรนั้น 

RDF (URIs) 

★★★★★ (5 ดาว) ขอมูลมีการเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูลอ่ืนๆ ใน
บริบทท่ีเกี่ยวของกันได 

RDF (Linked Data) 

*ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา Open Government Data Conference 2015 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
**ดูคําอธิบายชุดขอมูลไดที่ data.go.th/Faq.aspx 

 

การเผยแพรชุดขอมูลบน Data.go.th ควรจะกําหนดรูปแบบขอมูลท่ีจะเผยแพรอยางนอยระดับ 3 
ดาว ซ่ึงหมายถึง ขอมูลจะตองอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญาต Open License เครื่อง
สามารถอานได (Machine-Readable) และไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์ (Non-Proprietary) นั่นคือรูปแบบ
ของ Comma-Separated Value (CSV) หรือ Open Document Spreadsheet (ODS) เปนอยางนอย 
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4. การพัฒนาบุคลากร 
 

     การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนบริหารจัดการทาง
เทคโนโลยดีิจิทัลท่ีเพียงพอตอการกํากับ ควบคุม และดูแลงานเทคโนโลยีดิจิทัลได ควรใชแนวทางการฝกอบรม ดังนี้ 

 

1. การพัฒนาบุคลากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ควรอบรมตามหลักความจําเปนท่ีตองรู (Need-to-
Know Training) ซ่ึงจะมีการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Analysis) สําหรับ
บุคลากรในแตละสวน เพ่ือใหการฝกอบรมตรงกับความตองการและการนําไปใชปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

2. การฝกอบรมหรือสัมมนาดานการบริหารจัดการ การวางแผนและการกํากับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยาง
เหมาะสม และสามารถนํามาประยุกตใชกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การฝกอบรมดานการบริการและการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีดิจิทัล ควรจัดสงบุคลากรเขา
ฝกอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานท่ีมีการใหบริการ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหเกิดความเชี่ยวชาญเชิงลึก มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือใหเกิดความรอบรูและกาวทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการกําหนดเปนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานมีการดําเนินงานและปฏิบัติได
อยางถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดและเปนไปตามมาตรฐาน โดยแบงออกเปนการฝกอบรม 
แตละสวน ดังนี้  

3.1 การอบรมเทคนิคข้ันสูงสําหรับผูดูแลระบบ เปนการฝกอบรมเทคนิคข้ันสูงใหกับบุคลากรผูดูแล
ระบบ เพ่ือใหมีความรู ความชํานาญในการกํากับดูแลและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีมี
อยูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย 

-  ดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย 
-  ดานระบบฐานขอมูล 
-  ดานระบบรักษาความปลอดภัย 

3.2 การฝกอบรมบุคลากรดานการพัฒนาระบบงาน เปนการฝกอบรมดานการพัฒนาระบบงาน  
ท้ังในสวนของเทคนิคการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานของกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนา
ระบบงาน ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการทดสอบระบบงาน เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
กํากับดูแลและควบคุมการพัฒนาระบบงานสารสนเทศท่ีวาจางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 การอบรมบุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เปนการเพ่ิมทักษะและความชํานาญใหแก
บุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เพ่ือใหสามารถใหบริการแกเจาหนาท่ีผูเก่ียวของได
อยางถูกตองและรวดเร็ว ท้ังในสวนของการสนับสนุนดานระบบงาน และการสนับสนุนดาน
ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย โดยมุงเนนใหบุคลากรสามารถนําความรูและ
เทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย มาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม คุมคา และกาวทันการพัฒนา
ของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

4. การสงเสริมบุคลากรตามสายงานใหมีความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Multi-Disciplinary) 
นอกเหนือจากการฝกอบรมเฉพาะสายงานท่ีจําเปน เพ่ือใหบุคลากรสามารถใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลตางๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใหบุคลากรตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไมถูกตอง หรือผิดวัตถุประสงค ท้ังนี้โดยอาศัยบุคลากรทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องเฉพาะทางเทคนิคเปนดานๆ ไป 
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5. หลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
5.1 ดานระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัย สําหรับบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรและเครือขาย 
5.2 ดานระบบฐานขอมูล สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

กลุมงานพัฒนามาตรฐานขอมูลสารสนเทศ 
5.3 ดานพัฒนาระบบงาน สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบุคลากรในกลุมงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ผูบริหารของสํานักสารสนเทศฯ และผูบริหารของแตละกลุมงาน 
 

5. การเสนอของบประมาณ 
 

      แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน มีการ
กําหนดยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการตางๆ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 
2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ  ดังนั้น การเสนอของบประมาณเพ่ือ
ดําเนินโครงการตางๆ ควรมีการอางอิงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงเปนประเด็นท่ีรัฐบาล 
ใหความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบูรณาการระดับชาติไดอยางเปนรูปธรรม  
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมไดรับงบประมาณตามท่ีกําหนดไว ควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

 

1. ทบทวนเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และ
เสนอขออีกครั้งในปงบประมาณตอไป 

2. กรณีของกรม ใหพิจารณาความเก่ียวของกับการดําเนินโครงการในระดับกระทรวง หากโครงการ
มีลักษณะเดียวกัน ใหขอดําเนินงานรวมกับกระทรวงตอไป 

 
แผนงานในภาพรวม 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน ไดวางแผนงาน
โครงการตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพ้ืนฐานตามแนวทางการบูรณาการขางตน โดยมี
เปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองตามภารกิจและเปาหมายของกรมการคาภายใน ซ่ึงประกอบดวยแผนงานและ
โครงการท่ีใชในการขับเคลื่อน แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 

• ระยะสั้น พ.ศ. 2560-2561 
• ระยะกลาง พ.ศ. 2562-2563  
• ระยะยาว พ.ศ. 2564 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใช 
                       ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ มีแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1      การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังในระดับบริหารและ 
                     ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

• เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหมีความเขมแข็งดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• โครงการพัฒนาบุคลากรกระบวนการดานการบริหารจัดการธุรกรรมรูปแบบดิจิทัล  
   (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
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แผนงานท่ี 2    การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี ้

• พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 : พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน  
                     และผูประกอบการ ท้ังดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส มีแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1     การพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย  

• พัฒนาศูนยบริการเสมือนจริง (Virtual Service Enterprise) ใชเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
ดําเนินกิจกรรมบนเครือขายท่ีเสมือนจริง และสรางนวัตกรรมบริการ (service 
innovation) (ระยะสั้น-ระยะกลาง) 

• พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรียนและการแกไขราคา 
สินคาเกษตร ราคาสินคาอุปโภคบริโภค และการคา (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• * พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจการคา การตลาด สินคาเกษตร ใหกับ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

แผนงานท่ี 2      ประชาสัมพันธและเผยแพรภารกิจ 
• พัฒนาระบบประชาสัมพันธ กิจกรรมรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหกับกลุมเปาหมาย  

(ระยะสั้น - ระยะยาว) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพ่ิมศักยภาพและโอกาสใน 
                     การสรางมูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งย่ังยืน  
                     สามารถแขงขันได มีแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1     ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการเศรษฐกิจการคา 

• จางท่ีปรึกษาท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการสารสนเทศและฐานขอมูล  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• การจัดทํามาตรฐานขอมูลตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• บูรณาการระบบงานฐานขอมูลเศรษฐกิจการคาสินคาเกษตรในการวิเคราะหพยากรณ

สถานการณ (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• บูรณาการขอมูลขาวสารดานความเคลื่อนไหวสินคาเกษตรจากเว็บไซตภายในประเทศ 

และกลุมประเทศ AEC (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• สอบทานและปรับปรุงขอมูล (Data cleansing) รวมกันระหวางหนวยงานในสังกัด

กระทรวงพาณิชย (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• บูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ สินคาเกษตร 

อุปโภคบริโภค  (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบ National Single Window  

(ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• พัฒนาระบบการคาขาว (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
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กรมการคาภายใน 

• พัฒนาเกษตรกรใหเปนผูประกอบการ (ธุรกิจชุมชน) หนึ่งหมูบาน หนึ่งกลุมเกษตรกรให
เปน SMART Group (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

แผนงานท่ี 2   แผนบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
• พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินคา ไซโล หองเย็น และสินคาคงคลัง (Warehouse 

and Inventory Management) (ระยะกลาง-ระยะยาว) 
• พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบงานชั่งตวงวัด ครบวงจร (ระยะสั้น-ระยะกลาง) 
• พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสินคาและพิทักษผลประโยชนผูบริโภค 1569 

(ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบตลาดการคาภายในประเทศ ตลาดกลางสินคาเกษตร 

และตลาดตามนโยบาย รูปแบบ Digital Market (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการขับเคล่ือน 
                     สูภาคปฏิบัติ มีแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1        การพัฒนากระบวนการบริการ จัดการระบบงานภายในกรม (Back Office) 

• บูรณาการระบบ Back office กระบวนการบริหารงาน การปฏิบัติงาน และบริการ             
ใหเปนระบบมีการทํางานท่ีเชื่อมโยงกระบวนงานระหวางกันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(ระยะกลาง) 

• การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานภายในกรม 
การคาภายใน ผานระบบ Web services (ระยะกลาง-ระยะยาว) 

• จัดหาระบบ Search engine โปรแกรมท่ีชวยในการสืบคนขอมูล โดยเฉพาะขอมูล       
บนอินเทอรเน็ต โดยครอบคลุมท้ังขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• ตอยอดการพัฒนาระบบงานชั่งตวงวัดบน Mobile Devices (ระยะสั้น-ระยะกลาง) 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีเสถียรภาพ ม่ันคงปลอดภัยรองรับ 
                     การเช่ือมโยงเครือขายภาครัฐ มีแผนงาน ดังนี้ 
แผนงานท่ี 1    การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง  

• จัดหาเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง เพ่ือนําเสนอบริการทางดานซอฟตแวร แบบจายเทาท่ี
ใช(Software  as  a Service) เปนการนํารองการสรางสรรคนวัตกรรมใหกรมการคา
ภายใน (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• การติดตามและประมวลผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีดิจิทัล  
(ระยะสั้น-ระยะยาว) 

แผนงานท่ี 2    ตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือขาย (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ (ระยะสั้น-ระยะยาว) 
• พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธ ในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับ

ความม่ันคงในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (ระยะกลาง-ระยะยาว) 
• จัดหาระบบ Single Sign On (ระยะกลาง) 
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แผนการลงทุนและงบประมาณรายจาย 
 แผนการลงทุนและงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
การพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน จําแนกเปนงบประมาณการลงทุนตามยุทธศาสตรตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564  สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ (ลานบาท) รวม 

(ลานบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางศักยภาพบุคลากร  
ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา 
และใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ 

0 0 5 4 4 13 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ท่ี  2 พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
อิ เ ล็ กทรอนิ กส  (e-Services) ภาย ใต ค ว าม
ตองการของประชาชน และผูประกอบการ  
ท้ั งดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรม  
อิเล็กทรอนิกส 

0 4.8 24 17 17 62.8 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมขีดความสามารถในการ
นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพ่ิมศักยภาพและโอกาส
ในการสรางมูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจการคา สินคา
เกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได 

3 13.5 31 32 22 101.5 

ยุทธศาสตร ท่ี  4 นํ าดิ จิ ทัล เทคโนโลยี เปน
เครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
ในการขับเคลื่อนสูภาคปฏิบัติ 

5.4 5.9 12 11 10 44.3 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีดิจิ ทัล เพ่ือใหมีเสถียรภาพ ม่ันคง
ปลอดภัยรองรับการเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ 

7.2 6.7 42 39 47 141.9 

งบประมาณรวม 15.6 30.9 114 103 100 363.5 
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บทที ่1  
บทนํา 

 

จากสภาพการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยาง
แพรหลายท่ีครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่งเดียว สงผลกระทบตอการรับรูและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอความเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วิถีชีวิตและสังคมท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการใชบริการตางๆ ซ่ึงรวมถึง
รูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย กรมการคาภายใน ในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทเก่ียวกับการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการคาภายในประเทศโดยกํากับดูแลสงเสริมและพัฒนาการคาภายในประเทศให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและผูบริโภคไดรับการพิทักษ
ประโยชน จึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  

กรมการคาภายใน ไดมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสนบัสนุนการบริหารจัดการ  และการใหบรกิาร บุคลากรของหนวยงาน ผูประกอบการ ประชาชน 
และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  แตเนื่องจากเทคโนโลยีกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบดังกลาวขางตน กรมการคาภายในจึงจําเปนตองพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถตอบสนองการบริหารจัดการและการใหบริการไดอยางรวดเร็ว 
ทันสมัย และสงเสริมใหมีรูปแบบการใหบริการเชิงรุกไดอยางมีคุณภาพ 

กรมการคาภายในจึงมีการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือใช
เปนกรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยมีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เชน 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน รวมท้ังการศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน เชน โครงสรางหนวยงาน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร พันธกิจของแตละหนวยงาน                    
เพ่ือนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตร และแผนงานโครงการท่ีสามารถบูรณาการและการใชงานรวมกันท้ังสวน
ของโครงสรางพ้ืนฐานและขอมูลไดอยางคุมคา มีความถูกตอง ปลอดภัย และเชื่อถือได 

การนําเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
ฉบับนี้ แบงออกเปน 6 บท ซ่ึงในแตละบทมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 

บทท่ี 1 บทนํา 
นําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร โครงสรางองคกร และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจน

โครงสรางการนําเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
ในเบื้องตน 

บทท่ี 2 สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน 
นําเสนอสถานภาพปจจุบันและผลการวิเคราะหดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังภายในและภายนอกของ

กรมการคาภายในรวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือขอจํากัด ซ่ึงเปนปจจัย
ภายนอกดวย 

บทท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมการคาภายใน 
นําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคา

ภายในตลอดจนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนงานระดับชาติ 
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บทท่ี 4 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกรมการคาภายใน 

นําเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย เพ่ือใหการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน สามารถใหบริการขอมูลดิจิทัล (Digital Content) หรือสราง
นวัตกรรมการใหบริการแกภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐ โดยการมีพัฒนาอยางยั่งยืน
และตอเนื่อง รองรับการบูรณาการและการใหบริการขอมูล ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักวิชาการ สอดคลองตอระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนประโยชนตอการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

บทท่ี 5 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
นําเสนอวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัด เปนรายแผนงาน/โครงการตาม

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน รวมท้ัง
ตารางสรุปงบประมาณเปนรายยุทธศาสตร 

บทท่ี 6 การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล 
นําเสนอโครงสรางการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผลท่ี

เหมาะสมตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 

1.1. วิสัยทัศนของกรมการคาภายใน 

“เศรษฐกิจการคาในประเทศมีความเขมแข็ง เปนธรรม ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 5 ตอป” 
 

1.2. คานิยมของกรมการคาภายใน 

“เปนธรรมโปรงใส ใสใจบริการ ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์อุทิศเพ่ือสวนรวม” 
 

1.3. พันธกิจของกรมการคาภายใน 

1) สง เสริมและพัฒนาสินค า ระบบและกลไกการตลาด เ พ่ือสร างโอกาสและยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแขงขันใหเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ  

2) สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตร วิสาหกิจชุมชนเปนผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ  
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจทองถ่ิน 

3) ดูแลราคา ปริมาณ และการแขงขันในสินคาและบริการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมเปนธรรม 
4) พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดใหเทียบเทาสากลและเปนผูนําในอาเซียน 
5) เสริมสรางความรูใหแกประชาชนในการบริโภคสินคาและบริการ รวมท้ังการรักษาสิทธิประโยชน

ของตนเอง 
6) สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการดวยนวัตกรรม และเทคโนโลย ี
7) บริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และพัฒนาให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี 
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1.4. ยุทธศาสตรของกรมการคาภายใน 

1) การพัฒนาตลาดและระบบการคาสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพ 
2) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจทองถ่ิน 
3) การสรางความเปนธรรม อํานวยความสะดวกทางการคา และพิทักษผลประโยชนของผูบริโภค 
4) การยกระดับมาตรฐานการชั่งตวงวัดไทยสูมาตรฐานสากล 
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการ 

1.5. โครงสรางหนวยงานของกรมการคาภายใน 

 ตามกฎกระทรวง “การแบงสวนราชการกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2556” กําหนดให
กรมการคาภายในมีภารกิจเก่ียวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพการคาภายในประเทศ โดยกํากับ ดูแล สงเสริม 
และพัฒนาการคาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรี 
และผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

 

1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการ กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 
กฎหมายวาดวยการควบคุมโภคภัณฑ กฎหมายวาดวยการคาขาว กฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัด 
กฎหมายวาดวยคลังสินคา ไซโล และหองเย็น และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

2) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติราชการของกรมใหเปนไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของ
กระทรวง รวมท้ังเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการกรม  
และดําเนินการเก่ียวกับงานสถิติและประมวลผล พัฒนาระบบ และใหบริการขอมูลสารสนเทศ
การคาภายในประเทศ 

3) จัดระบบ สงเสริม และพัฒนาการคา การตลาด และตลาดภายในประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ
และมีความเปนธรรม 

4) จัดระเบียบและสงเสริมระบบการคาเพ่ือรักษาระดับราคาสินคาเกษตร 
5) สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมและปองกันการผูกขาดตัดตอนทางการคา 
6) จัดระบบราคาสินคาและปริมาณสินคาใหเกิดความเปนธรรม รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูบริโภค

ใหมีบทบาทในการพิทักษประโยชนของตนเอง 
7) จัดระบบและพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย 
8) จัดระเบียบเก่ียวกับการคาและการตลาด รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมการประกอบธุรกิจ 
9) พัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมท้ังดําเนินการเพ่ือสงเสริมการคาใหเปนธรรม 
10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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รูปท่ี 1-1 โครงสรางการบริหารของกรมการคาภายใน 

1.6. หนาท่ีความรับผิดชอบของกรมการคาภายใน 

สวนราชการในสังกัดกรมการคาภายใน 
ก. ราชการบริหารสวนกลาง  

1) กลุมตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาท่ี 
(1) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีอํานาจหนาท่ี 

(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดี เก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(3) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลาง 

ตาง ๆ  และหนวยงานในสังกัด 
(4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
3) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ี 

(1) ปฏิบัตงิานสารบรรณของกรม 
(2) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป งานชวยอํานวยการ งานประชุม งานประสานราชการ

และงานเลขานุการของกรม 
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(3) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี  
และยานพาหนะของกรม 

(4) ดําเนินการจัดระบบงาน บริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 
(5) ดําเนินการเก่ียวกับการเสริมสรางวินัย ดําเนินการทางวินัย การรักษาระบบคุณธรรม 

และงานสวัสดิการบุคลากรของกรม 
(6) ดําเนินการเก่ียวกับการคุมครองจริยธรรมของกรมและรับผิดชอบในการบังคับการให

เปนไปตามประมวลจริยธรรม 
(7) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดของกรม 
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
4) กองนิติการ  มีอํานาจหนาท่ี 

(1) ดําเนินการเก่ียวกับงานดานกฎหมายตามกฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการ 
กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา กฎหมายวาดวยการซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา 
กฎหมายวาดวยการควบคุมโภคภัณฑ กฎหมายวาดวยการคาขาว กฎหมายวาดวย
มาตราชั่งตวงวัด กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคลังสินคาหรือกิจการอ่ืนท่ีมีสภาพ
คลายคลึงกัน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดชอบทางแพงและ
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของกรม ตลอดจนการรอง
ทุกขกลาวโทษ และการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

(3) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการดูแลระบบการคา กลไกตลาด
รักษาความเปนธรรมทางการคา และคุมครองผูบริโภคใหสอดคลองกับการคา การลงทุน 
และแนวทางของนานาประเทศ 

(4) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนากฎหมาย และกําหนดแนวทางการบังคับใชกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาการคา นิติกรรมและสัญญา รวมท้ังการไกลเกลี่ยขอพิพาท 

(5) วินิจฉัย ใหความเห็น ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความรูเก่ียวกับกฎหมาย กฎระเบียบ 
การดําเนินการทางวินัย การลงโทษทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
มาตรการทางการคา นิติกรรมสัญญา การสืบสวน การสอบสวน และการดําเนินคดี 

(6) ดําเนินการเก่ียวกับคําสั่งทางปกครองและการปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
(7) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณตามกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบของกรมและ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
5) กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1  มีอํานาจหนาท่ี 

(1) ศึกษาและวิเคราะหภาวการณผลิต การคา และผลกระทบของขอตกลงการคาระหวาง
ประเทศท่ีมีผลตอการคาสินคาเกษตรในประเทศ 

(2) ประเมินสถานการณและสรางระบบเตือนภัย รวมท้ังเสนอมาตรการในการรักษา
เสถียรภาพราคาสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 

(3) สงเสริมและพัฒนาระบบการคาสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 
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(4) ประสานการแกไขปญหาราคาและการตลาดสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 
(5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 
(6) พัฒนาขีดความสามารถดานการตลาดแกเกษตรกรใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถปรับตัวทางการตลาดได 
(7) กํากับดูแลงานตามนโยบายและมาตรการท่ีภาครัฐกําหนด เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร

ภายใตการดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 

(8) ประสานงานและติดตามใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและ
บริการภายใตสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 

(9) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามนโยบายและมาตรการ
ชวยเหลือเกษตรกร และคณะกรรมการนโยบายอาหาร รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามท่ีไดรับการแตงตั้ง 

(10)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 
  ท่ีไดรับมอบหมาย 

6) กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2  มีอํานาจหนาท่ี 
(1) ศึกษาและวิเคราะหภาวการณผลิต การคา และผลกระทบของขอตกลงการคาระหวาง

ประเทศท่ีมีผลตอการคาสินคาเกษตรในประเทศ 
(2) ประเมินสถานการณและสรางระบบเตือนภัย รวมท้ังเสนอมาตรการในการรักษา

เสถียรภาพราคาสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 
(3) สงเสริมและพัฒนาระบบการคาสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 
(4) ประสานการแกไขปญหาราคาและการตลาดสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 
(5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 
(6) พัฒนาขีดความสามารถดานการตลาดแกเกษตรกรใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและ

สามารถปรับตัวทางการตลาดได 
(7) กํากับดูแลงานตามนโยบายและมาตรการท่ีภาครัฐกําหนด เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร

ภายใตการดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานท่ีเก่ียวของกับการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 

(8) ประสานงานและติดตามใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและ
บริการภายใตสินคาเกษตรท่ีรับผิดชอบ 

(9) กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคาขาว 
(10) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการคาขาว 

คณะกรรมการตามนโยบายขาวแหงชาติ คณะกรรมการตามนโยบายมันสําปะหลัง และ
คณะกรรมการนโยบายขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามท่ีไดรับการแตงตั้ง 

(11) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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7) กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด  มีอํานาจหนาท่ี 
(1) วิเคราะหและวิจัยโครงสรางการตลาด เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการสงเสริมและ

พัฒนาระบบตลาดรูปแบบตาง ๆ 
(2) สงเสริมและพัฒนาตลาดรูปแบบตาง ๆ ท้ังในระบบซ้ือขายจริงและระบบพันธะสัญญา

เพ่ือใหเกิดกลไกตลาดท่ีมีความเปนธรรม รวมท้ังดําเนินการจัดหาชองทางการตลาดและ
สรางกลไกการเชื่อมโยงระหวางตลาด เพ่ือสนับสนุนการกระจายสินคา 

(3) จัดใหมีสารสนเทศระบบตลาด เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด 
(4) สงเสริมและพัฒนาความรูดานการตลาด และถายทอดความรูแกผูเก่ียวของเพ่ือนําไปใช

ประโยชน 
(5) จัดใหมีมาตรฐานของตลาด รวมท้ังคลังสินคา ไซโล และหองเย็น และสงเสริมใหมีการ

ดําเนินงานตามมาตรฐาน 
(6) สงเสริมและพัฒนาคลังสินคา ไซโล หองเย็น และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการตลาด 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกรรมทางการคาและรองรับการเปดเสรี 
(7) ดําเนินงานเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทรธตามกฎหมายวาดวย

การซ้ือขายสินคาเกษตรลวงหนา 
(8) กํากับดูแลผูประกอบธุรกิจท่ีอยูภายใตการสงเสริมและการกํากับดูแล ใหปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวของ 
(9) สงเสริมสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 
(10)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือ 

 ท่ีไดรับมอบหมาย 
8) สํานักจัดระบบราคาและปริมาณสินคา  มีอํานาจหนาท่ี 

(1) ศึกษา วิเคราะห ติดตามภาวะ ปริมาณ ตนทุน และราคาของสินคาและบริการรวมท้ัง
วัตถุดิบ เพ่ือใหราคาสอดคลองกับปริมาณคุณภาพ และมาตรฐาน ตลอดจนปริมาณ
สินคามีเพียงพอและกระจายอยางท่ัวถึงกับความตองการของผูบริโภค 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย รูปแบบการคาและกลยุทธทางการตลาด รวมท้ังการตลาด
สินคาและบริการใหม ๆ ท่ีมีผลกระทบตอผูบริโภค 

(3) ศึกษาและวิเคราะห เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการกํากับดูแลราคาและปริมาณสินคา 
และบริการ 

(4) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยราคาสินคา 
และบริการ  

(5) สงเสริมและพัฒนาใหผูบริโภคมีความรูความเขาใจ และไดรับขอมูลขาวสารในการ
อุปโภคบริโภคสินคาและบริการ รวมท้ังใหมีจิตสํานึกในการพิทักษประโยชนของตนเอง 

(6) ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาตามขอรองเรียนของผูบริโภคเพ่ือใหไดรับความเปนธรรมดาน
ราคาและปริมาณ  

(7) ดําเนินการเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหแกผูบริโภคไดซ้ือสินคาและบริการในราคาท่ีเปนธรรม 
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
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9)  สํานักช่ังตวงวัด  มีอํานาจหนาท่ี 
(1) พัฒนา กําหนด และทดสอบมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด รวมท้ังปรับปรุงแกไขกฎหมาย  

กฎ และระเบียบเก่ียวกับการใชเครื่องชั่งตวงวัด ใหเปนไปตามมาตรฐานนานาชาติ 
(2) จัดทํา สอบเทียบ และเก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด 
(3) กําหนดหลักเกณฑและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ ผลิต นําเขา ซอม และขายเครื่องชั่ง

ตวงวัด รวมท้ังการประกอบธุรกิจใหบริการชั่ง ตวง หรือวัด 
(4) กําหนดหลักเกณฑในการออกใบอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจผลิตหรือซอมเครื่องชั่งตวงวัด 

สามารถตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดท่ีตนผลิตหรือซอม 
(5) ตรวจใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัด 
(6) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวของผูผลิต ผูนําเขา และผูซอมเครื่องชั่งตวงวัด 
(7) สํารวจตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่งตวงวัดในระหวางการใชงาน 
(8) กําหนดวิธีการแสดงปริมาณสุทธิและตรวจสอบความถูกตองของปริมาณการบรรจุของ

สินคาหีบหอของผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย 
(9) กําหนดวิธีการซ้ือขายสินคาชนิดใดตองทําการซ้ือขายโดยการชั่ง การตวง การวัด หรือ

การนับเปนจํานวนหนวย 
(10)  ดําเนินการตามกฎหมาย กรณีท่ีมีผูกระทําความผิดเก่ียวกับเครื่องชั่งตวงวัดและสินคาหีบหอ 
(11)  ใหความรูและคําแนะนําเก่ียวกับการใชเครื่องชั่งตวงวัดท่ีถูกตองแกประชาชนและ

สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงสิทธิของผูบริโภค 
(12)  พัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของเจาหนาท่ีชั่งตวงวัดใหทันกับความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีของเครื่องชั่งตวงวัด และความกาวหนาในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ดานชั่งตวงวัดของนานาประเทศ 

(13) ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการกํากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดและ
สินคาหีบหอ ของประเทศตาง ๆ หรือระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศวาดวย
กฎหมายชั่งตวงวัดและองคกรชั่งตวงวัดอ่ืน ๆ 

(14)  จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลและสถิติเก่ียวกับงานชั่งตวงวัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค   
 เพ่ือเปนขอมูลในการบริหารงานชั่งตวงวัดและการใหบริการขอมูลแกผูสนใจในธุรกิจชั่งตวงวัด 

(15)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 
 ท่ีไดรับมอบหมาย 

10)  สํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ  มีอํานาจหนาท่ี 
(1) กํากับดูแลและตรวจสอบมิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบในการขายสินคาและบริการท้ังใน

ดานราคาและปริมาณ รวมท้ังพฤติกรรมทางการคาท่ีไมเปนธรรม 
(2) รับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับปริมาณราคา พฤติกรรมทางการคาท่ีไมเปนธรรม และสืบสวน  

สอบสวนเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายกับผูประกอบธุรกิจท่ีฝาฝน 
(3) ตรวจสอบดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกรมรับผิดชอบ รวมท้ังมาตรการท่ีทางราชการกําหนด 
(4) สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจมีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวของ

และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ    
(5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
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11)  สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา  มีอํานาจหนาท่ี 
(1) ศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับโครงสรางธุรกิจและการตลาดของสินคาและบริการ 

ตลอดจนพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ  
(2) ติดตามความเคลื่อนไหวและรวบรวมขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงเก่ียวกับพฤติกรรม

ทางการคา รวมท้ังกรณีท่ีมีการรองเรียน วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ
ตอคณะกรรมการการแขงขันทางการคา 

(3) พัฒนาและกําหนดมาตรการ แนวทาง หรือหลักเกณฑในการสงเสริมการแขงขันทาง
การคาท่ีเสรีและเปนธรรม และเสริมสรางวัฒนธรรมการแขงขันใหเปนไปตามหลักสากล 

(4) กํากับดูแลการประกอบธุรกิจใหมีการประกอบธุรกิจมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
ตามกฎหมายการแขงขันทางการคา 

(5) สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจและผูสนใจมีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนใหมีการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม 

(6) ดําเนินการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม
กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา 

(7) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา  
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 

ท่ีไดรับมอบหมาย 
12)  สํานักสารสนเทศและแผนงานการคาในประเทศ  มีอํานาจหนาท่ี 

(1) จัดทําแผนกลยุทธการดําเนินงานและประสานการจัดทําแผนงานใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร รวมท้ังกํากับ ติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติงาน ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน ตลอดจนใหมีการเปดเผยแผนและผล
การดําเนินงานตอสาธารณชน 

(2) พัฒนาระบบ รูปแบบการสํารวจ จัดเก็บและใชประโยชนจากขอมูล รวมท้ังพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการใหบริการ 

(3) จัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารสําหรับใชสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน 
และการบริหารจัดการการปฏิบัติงานดานการคาภายในประเทศ 

(4) เผยแพรและใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ และเกษตรกร
เพ่ือนําไปใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดความเปนธรรมทางการคา 

(5) ดําเนินงานประชาสัมพันธและเผยแพรงานดานการคาภายในประเทศและผลการ
ดําเนินงานของกรม และดําเนินงานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหาร การปฏิบัติราชการ รวมท้ัง ดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ 

(6) จัดทําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเชิงวิชาการและยุทธศาสตร นโยบายและมาตรการทาง
การคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ รวมท้ังจัดทําขอเสนอแนะหรือเตรียมการเพ่ือรวม
ประชุมระหวางประเทศ 

(7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน  ท่ีเก่ียวของหรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ศูนยช่ังตวงวัด 4 ศูนย /สํานกังานช่ังตวงวัด 28 สํานักงาน มีอํานาจหนาท่ี 
(1) ประสานนโยบายและแผนการปฏิบัติงานในภูมิภาค รวมท้ังประสาน การจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดภายใตนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถ่ินหรือ กนภ. 
และประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหาราคาสินคาในภูมิภาค 

(2) พัฒนาระบบงานของหนวยงานในภูมิภาคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน
เปนมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติของทางราชการ 

(3) ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงานของหนวยงานในภูมิภาค เพ่ือใหสําเร็จลุลวงตามแผนหรือ
ตามท่ีสวนกลางมอบหมาย  และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 

(4) พัฒนาระบบขอมูลในภูมิภาค  สนับสนุนขอมูลและเทคนิควิชาการ 
(5) ใหคําแนะนําขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานในภูมิภาค 
(6) ประสานงานเรื่องท่ัวไปกับหนวยงานในภูมิภาคและหนวยงานสวนกลางท่ีเก่ียวของ 
(7) วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณ พัสดุ และงานบุคลากรในภูมิภาครวมท้ัง

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใหบริการแกประชาชน 
(8) ชวยกลั่นกรองงานเก่ียวกับการบริหารราชการในภูมิภาค    
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1.7. โครงสรางของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาภายใน 

 

 

รูปท่ี 1-2 โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาภายใน 

1)  หนาท่ีความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทําหนาท่ีเปนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการคาภายใน โดยดําเนินงาน 

ดานนโยบายและแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาและใหบริการระบบงาน  
ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและความม่ันคงปลอดภัย 

(2) ทําหนาท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกรม (DOC) ท่ีเชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย (MOC) 
และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และศูนยปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการคาภายในประเทศ รวมท้ังจัดระบบเชื่อมโยงและสราง
เครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

(4) กําหนดยุทธศาสตร และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมท้ังศึกษา วิเคราะห จัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม แผนงาน โครงการ งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของ
กระทรวงพาณิชย และของประเทศไทย 

(5) จัดทําแผนการดําเนินงาน และวางแผนการติดตามผลดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงและแผน
บริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 

(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี รวมไปถึงกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการใหบริการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจของกรม 
สําหรับใชสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการบริหารจัดการการปฏิบัติงานดานการคาใน
ประเทศ พรอมท้ังจัดทํามาตรฐานขอมูล 

(7) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรของกรม กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑคอมพิวเตอร พรอมท้ังกําหนดแนวทางมาตรฐาน และวิธีการปฏิบัติงาน 
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เพ่ือสงเสริมใหมีการใชงานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง โดยคํานึงถึง
ความคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(8) ศึกษา วิเคราะห  ออกแบบ และวางระบบเครือขาย เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระบบงานหรือขอมูล
ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกองคกร เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนและ 
การใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ผูบริโภค เกษตรกร ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม  

(9) ศึกษา วิเคราะห และติดตามความกาวหนาดานนวัตกรรม เทคโนโลยี โปรแกรม และระบบงาน
รูปแบบใหมท่ีทันสมัย เพ่ือนํามาพัฒนาและประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
การจัดระบบขอมูล รวมท้ังประยุกตใชกับระบบงานไดอยางเหมาะสม 

(10) วางแผนและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสามารถ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(11) บํารุงรักษา ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและโปรแกรมคอมพิวเตอร  
ใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน  มีเสถียรภาพ และมีความม่ันคงปลอดภัย  

(12) ดําเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและโปรแกรมคอมพิวเตอร ขององคกรใหมีความม่ันคง
ปลอดภัย กําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศของหนวยงาน พรอมจัดทําและดําเนินงานตามแผนแกไขปญหาจากสถานการณ
ความไมแนนอนและภัยพิบัติ 

(13) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ใหบริการและเผยแพรขอมูล ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

(14)  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย 
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บทที่ 2 

สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของกรมการคาภายใน   
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บทที่ 2 
สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน 

 

การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรม 
การคาภายใน จําเปนท่ีจะตองทราบสถานภาพปจจุบัน จึงไดทําการสํารวจดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
ระบบเครือขาย ระบบงานและฐานขอมูล จากนั้นไดนําผลการสํารวจมาวิเคราะหรวมกับความตองการ 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

2.1. สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.1.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ตารางท่ี 2-1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

 
รายการ 

ปท่ีจัดหาครุภัณฑ 
รวม 

2559 2558 2557 2556 2555 2554 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย - - - - 9 14 23 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร PC 161 110 - 100 200 274 845 
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) 11 107 - - - - 118 

เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา 15 20 - 40 113 139 327 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร สี 8 23 - 40 16 13 100 
สแกนเนอร 18 20 - 15 14 10 77 
เครื่องสํารองไฟฟา 39 214 - - - - 253 
อ่ืนๆ 

- เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอรสําหรับ
คอมพิวเตอร 

- 
5 - - - 2 7 

- กลองถายภาพดิจิตอล - - 3 - - - 3 
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2.1.2 ระบบเครือขายและอุปกรณ 

 
รูปท่ี 2-1 แผนผังระบบเครือขายของกรมการคาภายใน
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แผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ของกรมการคาภายในมีการเชื่อมตอ ดังนี้ 
(1) การเชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอกผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) 

 กรมการคาภายในมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอกท้ังหมด 3 วงจร ซ่ึงประกอบดวย 
1.1) เชื่อมตอกับระบบบริการเครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Government 

Information Network : GIN) ซ่ึงประกอบดวย Private และ Public เชื่อมตอดวยสาย UTP 
Cable เขาสูระบบเครือขาย GIN Network แบงเปน GIN Public ในการใชงานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยความเร็ว 2 Mbps และ GIN Private ในการใชงานเครือขาย GIN รวมกับสวน
งานราชการอ่ืน เชน เชื่อมโยงขอมูลระบบ NSW กับกรมศุลกากร 

1.2) เชื่อมตอกับเครือขายของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กอนออกสูระบบเครือขาย
อินเทอร เน็ต ซ่ึงเชื่อมตอดวยสาย UTP Cable เขาสู ระบบเครือขายภายในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนเสนทางหลักในการใชงานเครือขายอินเทอรเน็ตของกรมการคา
ภายใน และหนวยงานท้ังหมดภายในกระทรวงพาณิชย 

1.3) เชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตเอกชน (Anet Internet) ซ่ึงเชื่อมตอดวยสาย UTP Cable 
เขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตดวยความเร็ว 100/30 Mbps เปนเสนทางหลักในการใหบริการ
ประชาชนผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

(2) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) 
 กรมการคาภายใน มีการเชื่อมตอเครือขายภายใน (Internal Link) โดยกําหนด DMZ (Demilitarized 
Zone) สามารถเขาใชงานจากภายนอก เชน Web Server, DNS Server etc เชื่อมโยงจากภายนอก  
ผานอุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) ยี่หอ Palo Alto รุน 3050 เปนอุปกรณท่ี
ทําหนาท่ีกําหนดนโยบายการใชงานระบบเครือขายตางๆ ของระบบ ควบคุมนโยบายการใชงานอินเทอรเน็ตใน
ระดับ Application Layer ซ่ึงเชื่อมตอดานหนากับระบบเครือขายภายนอกผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
( Internet Service Provider) ท้ัง 3 วงจร และดานหลังเชื่อมตอไปยังอุปกรณกระจายสัญญาณหลัก  
(Core Switch) ผานสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic)  

(3) อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) 
 อุปกรณกระจายสัญญาณหลักของกรมการคาภายใน ผูใชงานอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต เชื่อมตอ
เขากับอุปกรณ Distributed Switch (Layer 2 Managed Switch) ใชเปนยี่หอ Cisco รุน 6506 ทําหนาท่ี
เชื่อมตอไปยังอุปกรณกระจายสัญญาณรองตางๆซ่ึงใชเปนยี่หอ Cisco รุน 2960G ท่ีอยูตามชั้นตางๆ ของ
กรมการคาภายใน ผานสาย Fiber Optic โดยมีการกําหนด VLAN ของแตละชั้นไว ดังนี้ 

3.1) เชื่อมตอไปยัง DR Site โดยใช VLAN 692 
3.2) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 3 โดยใช VLAN 653 
3.3) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 4 โดยใช VLAN 654 
3.4) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 5 โดยใช VLAN 655 
3.5) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 6 โดยใช VLAN 656 
3.6) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 7 โดยใช VLAN 657 
3.7) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 8 โดยใช VLAN 658 
3.8) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 9  โดยใช VLAN 659 
3.9) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 10 โดยใช VLAN 660 
3.10) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 11 โดยใช VLAN 661 
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3.11) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 12 โดยใช VLAN 662 
3.12) เชื่อมตอไปยัง อาคารชั่งตวงวัด โดยใช VLAN 663 

(4) ระบบตรวจจับและปองกันการบุกรุกบนเครือขายคอมพิวเตอร (Intrusion Prevention System: IPS) 
 อุปกรณระบบตรวจจับและปองกันการบุกรุกบนเครือขายคอมพิวเตอร กรมการคาภายในใชยี่หอ 
Sourcefire รุน 3D7120 เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับปองกันการโจมตีระบบเครือขาย โดยจะวางขวางระบบ
เครือขายในโซน DMZ (Demilitarized Zone) ท่ีอนุญาตใหเขาใชงานไดจากภายนอก เชน Web server, 
DNS Server เปนตน 
 
ขอเสนอแนะ 

อุปกรณ Core Switch Cisco Catalyst 6506, Palo Alto Firewall, Cisco Sourcefire ซ่ึงเปนระบบ 
IDS/IPS และ Distributed Switch Cisco 2960G เปนอุปกรณหลักในการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอร 
แมขาย (Server) ท่ีใหบริการระบบงานฯ รวมถึงการใหบริการเชื่อมตอแกผูใชงานในการเขาถึงระบบเครือขาย  
อีกท้ังเปนอุปกรณท่ีตรวจสอบและปองกันการใชงานระหวางผูใชงานภายในและภายนอก (รวมท้ังการใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย) เม่ือเกิดความเสียหายอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการใชงานระบบเครือขายใน 
วงกวาง มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานสูงเกิด Single Point of Failure ในระบบเครือขายฯ ดังนั้น จึงควรมี
การสํารองขอมูล (Data Backup) ท้ังคา Configuration และขอมูล รวมถึงควรมีการออกแบบและการติดตั้ง
อุปกรณท่ีทําใหระบบพรอมใชตลอดเวลา (High Availability) ในลักษณะ Redundancy โดยอุปกรณท่ีสําคัญ
สามารถทํางานทดแทนกันได เม่ือมีความบกพรองของอุปกรณเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด สามารถกําหนดใหเปน
แบบ Active-Standby หรือ Active-Active เพ่ือใหมีการกระจาย Workload และลดการเกิด Single Point 
of Failure สวนอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับผูใชงานของแตละสวน เชน Layer 2 Managed Switch ควรมีการ
สํารองอุปกรณเพ่ือใชทดแทนไดทันทีเทาท่ีจําเปน 1 หรือ 2 ตัว เพ่ือลดคาใชจายท่ีไมจําเปน 
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2.1.3 ระบบงานและฐานขอมูล 

ตารางท่ี 2-2 ระบบงานและฐานขอมูล 

ระบบงาน หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ 

(Operating 
system) 

ฐานขอมูล 
Development 

Tool/ Language 
ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

1. ระบบฐานขอมลูการบริหาร
จัดการ (การบริหารจัดการทาง
การเงินและบริหารงานพัสดุ) 

เ พ่ื อ ใ ช ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น ก า ร เ งิ น ข อ ง 
กรมการคาภายใน ไดแก ระบบงานงบประมาณ ระบบ
การเงิน ระบบขอมูลลูกหน้ีเงินยืม ระบบเงินทดรอง
ราชการ ระบบงานโครงการ คชก. ระบบเงินกองทุน
สวัสดิการ ระบบบัญชี และระบบพัสดุ 

MS Windows 
Server 2008 R2 

Standard 

Oracle 11g PHP TPS/MIS ใชงาน 

2. ระบบฐานขอมลูตรวจสอบและ
ปฏิบัติการ และระบบ
ฐานขอมูลรองทุกขพิทักษ
ผลประโยชนของผูบริโภค 

1. ระบบรับเรื่องรองเรียน  
     - รองรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับราคาสินคา และสง
เรื่องใหเจาหนาท่ีฝายตรวจสอบและปฏิบัติการทําการ
ตรวจสอบและปรียบเทียบปรับ และจัดทํารายงานสรุป 
2. ระบบขนยายสินคาควบคุม  
     - รองรับการขออนุญาตขนยายสินคาควบคุมของ
กรมการคาภายใน เชน นํ้ามันปาลม ขาวเปลือก ขาวสาร 
กระเทียมนําเขาจากตางประเทศ เปนตน และจัดทํา
รายงานเชิงวิเคราะหการขนยายท้ังหมด 
3. ระบบตรวจสอบ  
     - ออกแบบใชงานสําหรับเจาหนาท่ีสายตรวจ ท่ีออก
ตรวจเรื่องรองเรียนตาง ๆ จากระบบรองเรียนและสาย
ดวน 1569 รวมถึงการบันทึกตรวจสอบ บันทึกพฤติการ
กระทําผิด การเปรียบเทียบปรับ 

MS Windows 
Server 2012 R2 

Standard 

MS SQL 
Server 2016 

PHP TPS/MIS ใชงาน 
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ระบบงาน หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ 

(Operating 
system) 

ฐานขอมูล 
Development 

Tool/ Language 
ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

3. ระบบฐานขอมลูระบบตลาด 
คลังสินคา ไซโล และหองเย็น 

 1.  เพ่ือใหบริการขอมูลของตลาด คลังสินคา ไซโลและหองเย็น 
2. ระบบตลาด คลังสินคา ไซโล และหองเย็น แบงการ

แสดงขอมูลออกเปนหมวดหมูได ดังน้ี 
- ขอมูลตลาดกลาง เปนระบบท่ีแสดงขอมูลเก่ียวกับ

ช่ือกิจการตลาดกลาง เลขท่ีใบอนุญาต วันท่ี
อนุญาต และทะเบียนนิติบุคคล 

- ขอมูลกิจการคลังสินคาเปนระบบท่ีแสดงขอมูล
เก่ียวกับช่ือกิจการคลังสินคา เลขท่ีใบอนุญาต วันท่ี
อนุญาต และทะเบียนนิติบุคคล ช่ือสินคา ความจุ 
พ้ืนท่ีจัดเก็บ และพ้ืนท่ีวาง 

- ขอมูลกิจการไซโลเปนระบบท่ีแสดงขอมูลเก่ียวกับ
ช่ือกิจการไซโล เลขท่ีใบอนุญาต วันท่ีอนุญาต และ
ทะเบียนนิติบุคคล ช่ือสินคา ความจุ พ้ืนท่ีจัดเก็บ 
และพ้ืนท่ีวางขอมูลกิจการหองเย็นเปนระบบท่ี
แสดงขอมูลเ ก่ียวกับช่ือกิจการหองเย็น เลขท่ี
ใบอนุญาต วันท่ีอนุญาต และทะเบียนนิติบุคคล ช่ือ
สินคา ความจุ โดยสามารถคนหากิจการหองเย็นท่ี
ตองการตรวจสอบได  

MS Windows 
Server 2012 R2 

Standard 

MS SQL 
Server 2014 

PHP TPS/MIS ใชงาน 

4. ระบบฐานขอมลูราคาและ
โครงสรางตนทุนการผลติสินคา
อุปโภคบรโิภค 

1. เพ่ือใหมีระบบสําหรับบริหารจัดการขอมูลสินคา
อุปโภคบริโภค ใชในการกํากับ ดูแลราคาสินคา
อุปโภคบริโภค โดยการศึกษาและนําขอมูลตนทุนการ
ผลิต มาประกอบการวิเคราะหและการตัดสินใจ 

2. เพ่ือใหมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บ
โครงสรางตนทุนอยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

MS Windows 
Server 2012 
Standard 

MS SQL 
Server 2005 

PHP EIS/TPS/ 
MIS 

ใชงาน 
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กรมการคาภายใน 
 

ระบบงาน หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ 

(Operating 
system) 

ฐานขอมูล 
Development 

Tool/ Language 
ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

ยิ่งข้ึน ซึ่งชวยลดความซ้ําซอนในการบันทึกจัดเก็บ
ขอมูล ทําใหปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ถูกตองยิ่งข้ึน ใหมี
ระบบฐานขอมูลท่ีสามารถเช่ือมโยง หรือแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงานได สรางรูปแบบท่ีใชเปน
ตนแบบสําหรับการคาดการณและควบคุมราคาสินคา
จากขอมูลทางดานตนทุน 

5. ระบบ Internet และระบบภมูิ
สารสนเทศ เพ่ือเสริมสราง
ความเปนธรรมแกผูบริโภค 

เผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธภารกิจกรมฯ MS Windows 
Server 2008 R2 
std sp1 (64bits) 

MS SQL 
Server 2005 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 

6. ระบบงานและระบบฐานขอมูล
ตามโครงการเผยแพร
ประชาสมัพันธสินคาเกษตร
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. เพ่ือเผยแพรขาวประชาสัมพันธเก่ียวกับสินคาเกษตร 
2. เพ่ือเผยแพรขอมูลสินคาเกษตร ไดแก พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

แหลงผลิต ภาวะการผลิต ราคา ฯลฯ 

MS Windows 
Server 2003 
Enterprise 

Edition 

MS SQL 
Server 2005 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 

7. ระบบแผนงานและสารสนเทศ 
(ระบบงานช่ังตวงวัด) 

เปนระบบรองรับการปฏิบัติงานของสํานักช่ังตวงวัด ไดแก 
การออกใบอนุญาตนําเครื่องช่ังตวงวัดออกจากดาน การ
ตรวจสอบเครื่องช่ังตวงวัดตามกําหนดเวลา ฯลฯ เพ่ือการ
ดําเนินงานของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการแกผูประกอบการท่ี
เก่ียวของกับงานช่ังตวงวัด 

MS Windows 
Server 2008 R2 
Standard 64-bit 

MS SQL 
Server 2008 
R2 Standard 

64-bit 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 

8. ระบบบูรณาการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

1. เพ่ือใหมีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนระบบ
เดียวกันและรองรับการเช่ือมโยงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ 

2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานสารบรรณใหมีความสามารถ 
และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน สามารถปฏิบัติทดแทนกันได 

MS Windows 
Server 

Enterprise 2007 
sp2 

MS SQL 
Server 2008 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 
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กรมการคาภายใน 
 

ระบบงาน หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ 

(Operating 
system) 

ฐานขอมูล 
Development 

Tool/ Language 
ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

3. เพ่ือใหมีระบบปฏิบัติงานเอกสารอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
ไดแก ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบขาวประชาสัมพันธ 
ระบบหนั งสื อเ วี ยน ระบบการจองหองประชุม
อิเล็กทรอนิกส และระบบจองรถยนตอิเล็กทรอนิกส 

9. ระบบฐานขอมลูเครือขาย
สมาชิกธงฟาเพ่ือลดภาระคา
ครองชีพประชาชน 

รองรับการใชงานในสวนของเจาหนาท่ีสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ในการจัดงานธงฟา ตารางการจัดงาน สถานท่ี วัน
เวลา และขอมูลรายละเอียดอ่ืน ๆ ของงานธงฟา รวมถึง 
เว็บไซตเผยแพรประชาชนงานธงฟา กิจกรรม และการจัดงาน 

MS Windows 
Server 2008 R2 
std sp1 64bits 

(App) 

MS SQL 
Server 2008 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 

MS Windows 
Server 2008 R2 

(DB) 
10. ระบบกํากับดูแลการรับจํานํา

ขาว 
ระบบติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูล กระบวนการรับ
จํานําขาว 

MS Windows 
Server 2008 R2 

Standard 

MS SQL 
Server 2008 

PHP TPS/MIS ใชงาน 

11. ระบบสารสนเทศเพ่ือวิเคราะห
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

1. เพ่ือใชในการเก็บขอมูลจากระบบงานสารสนเทศตางๆ 
ของกรมการคาภายใน 

2. เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

MS Windows 
Server 2008 R2 

Standard 

Hyperion Tableau EIS/TPS 
/MIS 

ใชงาน 

12. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(e-mail) กรมการคาภายใน 

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ ท่ีใชรับสงขาวสาร
ไปยังบุคคลภายในและภายนอก โดยผานเครือขาย
คอมพิวเตอร 
 

MS Windows 
Server 2008 R2 
std sp1 (64bits) 

Storage 
Group 

Mail Exchange TPS/MIS ใชงาน 
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กรมการคาภายใน 
 

ระบบงาน หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ 

(Operating 
system) 

ฐานขอมูล 
Development 

Tool/ Language 
ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

13. ระบบกํากับดูแลการรับจํานํา 
มันสําปะหลัง 

ระบบติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูล กระบวนการรับ
จํานํามันสําปะหลัง 

MS Windows 
Server 2008 R2 

Standard 

MS SQL 
Server 2008 

PHP TPS/MIS ใชงาน 

14. ระบบการสรางรายงานเพ่ือ
วิเคราะห พยากรณ และสราง
รายงานอัจฉริยะเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร 

เปนกระบวนการรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาประมวลผล
วิเคราะหเชิงสถิติ เพ่ือสรุปเปนรายงานเตือนภัย/รายงาน
พยากรณ เพ่ือประกอบการตัดสินใจของฝายบริหาร 
 

MS Windows 
Server 2008 R2 

Standard 

MS SQL 

Server 2008 

PHP EIS/TPS 
/MIS 

ใชงาน 

15. ระบบฐานขอมลูสารสนเทศทาง
กฏหมายการคาในประเทศ 

รวบรวม พรบ.ท่ีเก่ียวกับบทบาทภารกิจของกรมการคา
ภายใน การคุมครองผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ ใหไดรับ
ความเปนธรรม ลดการควบคุมภาครัฐมาเปนการกํากับดูแล 

MS Windows 
Server 2008 R2 

Standard 

MS SQL 

Server 2008 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 

16. พัฒนาการเช่ือมโยงขอมลู
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ 
Nation Single Window 

เปนระบบการบริการเช่ือมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและ
ภาคธุรกิจ แบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติควบคูไปกับการ
ปฏิรูปกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ และการลด
รูปเอกสาร โดยอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานภาครัฐ ซึ่ง
เช่ือมโยงหนังสืออนุญาตนําเครื่องช่ังตวงวัดออกจากดาน (ชว) 

MS Windows 

Server 2008 R2 

Standard 

Oracle 11G ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 

Linear Red Hat 

17. ระบบ Intranet กรมการคา
ภายใน 

เผยแพรขอมูลแกขาราชการภายในกรม และถายทอดการ
ประชุมของกรมการคาภายใน 

MS Windows 
Server 2003 

MS SQL 
Server 2005 

PHP TPS/MIS ใชงาน 

18. ระบบแผนงานและสารสนเทศ 
(Data warehouse ระบบ
คลังขอมูล) 

เพ่ือใชในเก็บขอมูลจากระบบงานสารสนเทศตางๆของ
กรมการคาภายในพรอมนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพ่ือชวย
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร 

MS Windows 
Server 2003 sp1 

Hyperion Tableau EIS/TPS/ 
MIS 

ใชงาน 
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กรมการคาภายใน 
 

ระบบงาน หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ 

(Operating 
system) 

ฐานขอมูล 
Development 

Tool/ Language 
ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

19. ระบบสาํนักงานระบบจดัเก็บ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
(ระบบ E-Learning) 

การจัดเก็บขอมูลความรู เผยแพร ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
บนเครือขายอินทราเน็ต โดยมีระบบ e-Learning รองรับ 

MS Windows 
Server 2008 

MS SQL 
Server 2008 

PHP TPS/MIS ใชงาน 

20. ระบบขอมลูเพ่ือการบริหาร
จัดการดานการตลาด สินคา
เกษตร 

เปนเครื่องมือในการวิเคราะหคาดการณเตือนภัยสินคา
เกษตรตาง ๆ และบริหารจัดการดานการตลาด สินคา
เกษตร เพ่ือใหทราบถึงขอมูลเก่ียวกับสินคาเกษตร และ
ติดตามความเคลื่อนไหวของสภาวะตลาด 

MS Windows 
Server 2012 
Standard 
Edition 

Oracle 11g PHP EIS/TPS/ 
MIS 

ใชงาน 

21. ระบบคาขาว 1. ระบบใหบริการแกผูประกอบการยื่นขอหนังสืออนุญาต
ประกอบการคาขาว ตามพระราชบัญญัติคาขาว พ.ศ. 
2489 ฉบับท่ี 145 พ.ศ. 2558 และรองรับการชําระเงิน
คาธรรมเนียมผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

2.  เ ว็บไซต ใหขอมูลขาวสารเ ก่ียวกับการใหบริการ 
จดทะเบียนเปนผูประกอบการคาขาว 

MS Windows 
Server 2008 R2 

MS SQL 
Server 2008 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 

22. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS) 

1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําวันของกรมในสวน
ท่ีเก่ียวของกับงานการเจาหนาท่ี 
2. เพ่ือใหสวนราชการมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ท่ีใชเปนฐานในการวางแผนและการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ 
3. เ พ่ือสรางระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีมี
มาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงาน 

MS Windows 
Server 2003 R2 

Oracle 
Database 

10g 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 

23. ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส  
(e-Leave) 

เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือให บุคลากรของกรมฯลา  
ผานระบบเครือขาย Intranet ตามข้ันตอนทดแทนการใช
เอกสาร 

MS Windows 
Server 2008 R2 
Standard (64bit) 

Oracle 
Database 

ASP.NET TPS/MIS ใชงาน 
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กรมการคาภายใน 
 

ระบบงาน หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ 

(Operating 
system) 

ฐานขอมูล 
Development 

Tool/ Language 
ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 

10g 
Release2 

24. ระบบรายงานการรับซื้อ ผลิต 
จําหนายปรมิาณคงเหลือและ
สถานท่ีเก็บนํ้ามันปาลม 

เพ่ือใชในการบริหารจัดการกํากับดูแล ติดตามความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับปริมาณการผลิต การจําหนายนํ้ามัน
ปาลม และการรักษาเสถียรภาพราคาปาลม นํ้ามัน 
และนํ้ามันปาลม  และเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล 
และประมวลผลขอมู ลจากการแจ งตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวาดวยสินคาและบริการ 

MS Windows 
Server 2012 
Standard 

MS SQL 
Server 2012 

PHP TPS/MIS ใชงาน 

 
หมายเหตุ: ความหมายของระดับการใชงาน 
MIS หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท้ังภายใน และภายนอกองคการอยางมีหลักเกณฑ เพ่ือนํามาประมวลผลและ

จัดรูปแบบใหไดสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการทํางาน และการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหารเพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ 

TPS หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการบันทึกและประมวลขอมูลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานประจําหรืองานข้ันพ้ืนฐานขององคกร เชน การซ้ือขายสินคา  
การบันทึกจํานวนวัสดุคงคลัง เม่ือใดก็ตามท่ีมีการทํางานในลักษณะดังกลาวขอมูลท่ีเก่ียวของจะเกิดข้ึนทันที เชน ทุกครั้งท่ีมีการขายสินคา ขอมูลท่ีเกิดข้ึน
ก็คือ ชื่อลูกคา ประเภทของลูกคา จํานวนและราคาของสินคาท่ีขายไป รวมท้ังวิธีการชําระเงินของลูกคา 

EIS หมายถึง     ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารข้ันสูง (EIS) เปนระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญตอผูบริหารองคกร ในเรื่องการพิจารณากําหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ 
          ขององคกร ใหสามารถจัดการองคกร ใหสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายหรือแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.2. ผลการวิเคราะห สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.2.1 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตรแตละดาน
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2555 – 2559 
 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนแมบท ICT พ.ศ. 2555-2559 โครงการท้ังหมด 
ยุทธศาสตรท่ี 1 : ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการและมี 

ธรรมาภิบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย 
ของประเทศ 

14 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : สรางเสริมนวัตกรรมบริการและมุงสูภาคประชาชน 10 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมี
ความทันสมัย ม่ันคงปลอดภัย ครอบคลุม มีคุณภาพไรรอยตอและ
อนุรักษพลังงาน 

6 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : สรางวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมท้ัง
สงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย 

4 

รวม 34 
 

2.2.2 ผลการวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก และสภาวะแวดลอมภายในดานเทคโนโลยีดิจิทัล  

ซ่ึงไดดําเนินการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน สัมภาษณผูบริหาร และบุคลากร ของกรมการคาภายใน ในเบื้องตน
พอสรุปไดวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในทุก
ดานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูใชงาน แต
เนื่องจากการบริหารจัดการภายในและการใหบริการ มีสถานภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย  
พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน จึงมีความจําเปนในการพัฒนาปรับปรุงระบบปจจุบันใหเพ่ิมมาก
ข้ึน สรุปได 5 ดาน ประกอบดวย 

 

(1) ความตองการดานนโยบาย 
1.1) กําหนดมาตรฐานขอมูลสารสนเทศท่ีมีความเก่ียวของสัมพันธกันระหวางหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอกท่ีจําเปนตองใชขอมูลรวมกัน 
1.2) มีการบูรณาการระบบงานท่ีใชในปจจุบัน ซ่ึงมีการพัฒนาใชงานบนความตองการของแต

ละสํานัก รวมท้ังในสวนท่ีเก่ียวของกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล รูปแบบการ
นําเสนอท่ีมีความหลากหลายแพลตฟอรม (Platform) 

1.3) ตองการใหมีการพัฒนาระบบงานท่ีติดตามตรวจสอบกระบวนการตามบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานท่ียังใชเจาหนาท่ี ใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนสงเสริมการ
ปฏิบัติงาน และการบริหาร 

1.4) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานดาน Font Office และ Back Office  
เพ่ือรองรับนโยบาย Digital economy  
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1.5) การใชระบบ Manual ท่ีตองใชเอกสารในรูปกระดาษ มาขยาย ตอยอดการบูรณาการ  
การปฏิบัติงานท่ีใชเทคโนโลยี เพ่ือลด ละเลิก การใชกระดาษในอนาคต 

1.6) พิจารณาเรื่องกฎระเบียบตางๆ รองรับการปฏิบัติงาน การบริหาร และการบริการ  
ท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหนําไปเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสอางอิงท่ีราชการยอมรับ 
 

(2) ความตองการดานระบบคอมพิวเตอร 
หมายถึง การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ 

เพ่ือการใชงานดานบริหารจัดการภายใน และการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน 
ประกอบดวย 
2.1) ตองการเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะใชเปนอุปกรณเคลื่อนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 

พรอมรองรับการทํางาน ไดทุกสถานท่ี ทุกเวลา  
2.2) การใชเครื่องคอมพิวเตอร PC ท่ีสามารถรองรับการทํางานท่ีมีความยืดหยุน เคลื่อนยาย

ไดตลอดเวลา พรอมปฏิบัติงานนอกสถานท่ี รวมท้ังสั่งการ ติดตามขอมูลขาวสาร 
ไดทุกโอกาส  
 

(3) ความตองการดานระบบเครือขายและความม่ันคงปลอดภัย 
หมายถึง การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความสะดวกรวดเร็วในการ

รับ-สงขอมูลดวยความมีเสถียรภาพและม่ันคงปลอดภัย ประกอบดวย 
3.1) ตองการใหมีการขยายระบบเครือขายใหครอบคลุมการใชงานท้ังในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค ใหสามารถรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.2) ตองการใหมีการกําหนดขอตกลงการใหบริการดาน Network รวมกันระหวาง คน. และ 

สป. เพ่ือใหสามารถใหบริการผูใชงานไดอยางมีเสถียรภาพ 
3.3) ควรมีระบบการบริหารความปลอดภัยเครือขาย (Security Network Management)  

ระดับกรมท่ีสามารถเขาตรวจสอบการใชงาน 
 
 

(4) ความตองการดานระบบงานและฐานขอมูล 
หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีมีความถูกตองทันสมัย (Update) 

สามารถใชประโยชนขอมูลรวมกันแบบบูรณาการ ลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บและปรับปรุง
ขอมูล ประกอบดวย 
4.1) ตองการใหเกิดการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บขอมูล โครงสรางขอมูลการจัดเก็บ และ

รูปแบบการจัดเก็บ สําหรับขอมูลท่ีตองมีการแลกเปลี่ยน และใชขอมูลรวมกัน 
4.2) ตองการการจัดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนแหลงขอมูลกลาง เปนการ Backup Data  

เพ่ือปองกันการสูญหาย และทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดทันท่ีเม่ือเกิดเหตุขัดของ 
4.3) ตองการระบบการประมวลผลขอมูลท่ีผานการวิเคราะหขอมูล เพ่ือชวยประกอบการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 
4.4) ตองการใหมีระบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ

บทบาทภารกิจของกรม รวมท้ังผูประกอบการ เพ่ือสามารถวิเคราะหไดถึงธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวของ  
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(5) ความตองการดานบุคลากรและการฝกอบรม 
หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากร 

ทุกระดับ เพ่ือเพ่ิมทักษะความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset) ให
เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม มีความพรอมรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประกอบดวย 
5.1) จัดฝกอบรมเก่ียวกับความคิดสรางสรรคใหเห็นถึงยุคท่ีตองนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน

เสริมการปฏิบัติงาน เพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน ลดการใชทรัพยากรตาง ๆ กอใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และการบริการ 

5.2) จัดฝกอบรมใหการใชเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือใหผูเก่ียวของเขาใจ เขาถึง ระบบงานตางๆ  
ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การบริหาร และการบริการ ท่ีมีความหลากหลาย
รูปแบบ หลากหลายอุปกรณ 

5.3) เสริมสรางทักษะการพัฒนาระบบงาน สรางความเขาใจ ภายใตโครงการตาง ๆ  
ท่ีจําเปนตองใชความรูเฉพาะทาง 

 

2.2.3 ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
ผลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในดานการบริหารจัดการ และสถานภาพการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลปจจุบัน ท่ีปรึกษาไดใชเทคนิคการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน  
พอสรุปไดดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis) 

ปจจัยดานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1 มีระบบสารสนเทศท่ีครอบคลุมภารกิจในดาน

ตางๆ ของกรมฯ ท่ีพัฒนามาอยางตอเนื่อง และมี
การปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ  

1 ขอมูลของระบบงานตางๆ เริ่มมีการบูรณการ
และเชื่อมโยงกัน เพ่ือจัดทําเปนระบบขอมูล
กลาง แตยังไมครบถวนทุกระบบ เนื่องจากมี
การ พัฒนาจากตา งบริ ษัท  และพัฒนาใน
ชวงเวลาแตกตางกัน 

2 บริษัทตางๆ ท่ีพัฒนาระบบงานสารสนเทศของ 
กรมฯ จะมีการสงบุคลากรเขามาทํางานรวมกับ
บุคลากรของกรมฯ เพ่ือปรับปรุง ดูแลรักษา
ระบบงานอยางตอเนื่อง ทําใหระบบสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีมีปญหาเกิดข้ึน 

2 สวนขอมูลท่ีจะตองมีการเชื่อมโยงกับหนวยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือนํามาสนับสนุนการประมวลผล การ
วิเคราะหสถานการณตางๆ บางสวนยังจัดทําใน
ลักษณะ Manual และบางสวนยังไมเปนขอมูล
ปจจุบัน 

3 มีฐานขอมูล ท่ี เ ก่ียวของ กับภารกิจหลัก ท่ี มี 
การปรับปรุงอยูเสมอและเปนปจจุบัน เชน ราคา
สินคาเกษตร สินคาอุปโภคบริโภค ฯลฯ และเปน

3 มาตรฐานขอมูลระหว า งหนวยงานยั ง ไม
สอดคลองกัน เชน ประเภทของสินคาเกษตร 
เปนตน 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
ฐานขอมูลท่ีบุคลากรของกรมฯ ประสานงานเพ่ือ
บันทึกขอมูลเองท้ังในสวนกลางและภูมิภาค 

 4 ขอมูลหรือรายงานบางสวนยังจัดทําในลักษณะ 
Manual ซ่ึงสวนใหญจะเปนรายงานท่ีตองรอ
ขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ทําใหการ
รายงานผลจะตองใชเวลาในการจัดทํา 

 

 
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis) 

ปจจัยดานบุคลากร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
มีแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน และมีการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

ต องการส ง เ สริ ม ให มี การ พัฒนาบุ คลากร
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานดานไอที แตเปน
แนวคิดในการบริหารจัดการดานไอที เชน 
ดาน Big Data, มาตรฐานขอมูล เปนตน ซ่ึงยัง
เปนสวนท่ียังไมไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis)  

ปจจัยดานการบริหารจดัการและงบประมาณ  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1 ไดรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณจาก

ผูบริหารของกรมฯ ท้ังนี้ผูบริหารไดเล็งเห็นถึง
ความจําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดานตางๆ ของ
เจาหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 การจัดซ้ืออุปกรณตางๆ รวมถึงระบบเครือขาย 
เพ่ือตอบสนองภารกิจของกรมฯ ใหไดตั้งแตตน
น้ําจนถึงปลายน้ํานั้น เปนงบประมาณท่ีสูง และ
จะตองมีการวางแผนท่ีรองรับไวอยางชัดเจนและ
มีความตอเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ของกรมการคาภายใน มีหลายฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคประชาชน เชนเรื่องราคาสินคา ซ่ึงมี
ผลกระทบในวงกวาง และหากมีปญหาเกิดข้ึน ก็
จะไดรับความสนใจ ดังนั้นระบบสารสนเทศของ
กรมการคาภายในจะตองมีความรวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณ ไดรับความรวมมือโดยการเชื่อมโยง
ขอมูลท่ีจําเปนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ และท่ี
สําคัญท่ีสุดจะตองนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มิใชเพียงแคการรับรูขอมูลเทานั้น 
ดังนั้นงบประมาณในการพัฒนาระบบฯ เปนสวน
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กรมการคาภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
หนึ่ง งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท้ังใน
สวนไอที และสวนท่ีตองนําไอทีไปใชก็เปนอีก
สวนหนึ่ง และสวนท่ีจะตองมีการเชื่อมโยงขอมูล
จากหนวยงานภายนอก และอาจจะหมายรวมถึง
ขอมูลของประเทศคูแขง เชน ประเทศในกลุม 
AEC ก็ยังเปนงบประมาณอีกสวนหนึ่ง ท้ังหมดนี้
จะตองมีการจัดทํางบประมาณท่ีอธิบายได เปน
เหตุเปนผล และแสดงถึงความจําเปนท่ีจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  

2 หนวยงานท่ีตองการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปใชในการปฏิบัติงาน หรือการจัดหาอุปกรณ
ดานระบบคอมพิวเตอรไดมีการปรึกษาหารือ 
และ ดํ า เนิ นกา ร ร ว ม กับ ศูนย เ ทค โน โลยี
สารสนเทศอยางเปนรูปธรรม ทําใหสามารถ
ดําเนินการเ พ่ือสนับสนุนหนวยงานตางๆ  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช 
ภายใตขอบเขตการใชจ ายงบประมาณท่ี
เหมาะสม 

2 การบริหารจัดการขอมูลของกรมฯ ในภาพรวม 
เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของผูบริหาร และ
สนับสนุนโครงการดานตางๆ ของรัฐบาลไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิผล จําเปนจะตองไดรับ
ความรวมมือจากการนําเขาขอมูลดานตางๆ  
จากหนวยงานภายใตสั ง กัดของสํ านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย ท่ัวประเทศ และการ
เชื่ อมโยงขอ มูลจากหน วยงานภายนอก ท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงอาจจะมีปญหาความลาชา ท้ังใน
สวนการนําเขาขอมูล และความลาชาของระบบ
เครือขายในบางครั้ง 

 
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกองคกร (SWOT Analysis) 

 
โอกาส (Opportunities) ขอจํากัด (Threats) 

1 นโยบายดาน Digital Economy ทําใหเกิดความ
ตื่นตัวในการนําเทคโนโลยีมาใช ทําใหเกิดโอกาส
ท่ีดีสําหรับหนวยงานภาครัฐจะนําเสนอโครงการ
ท่ีมีความทันสมัย เกิดประโยชนอยางแทจริงใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน  

1 มีความท าทายในการบริหารจัดการด าน
สารสนเทศเพ่ือปกปอง ปองกันการคุกคามใน
รูปแบบใหมๆ จากผูไมประสงคดีในการเขาถึง
ขอมูลภาครัฐ 

2 ภาครัฐสงเสริมใหมีการขยายชองสัญญาณการ
เชื่อมตอ Internet ขนาดใหญความเร็วสูง ทําให
หนวยงานภาครัฐสามารถใหบริการขอมูล 
ข า วสารต า งๆ  ตลอดจนการประยุ กต ใ ช
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการรายงานผล 

2 การท่ีจะตองสามารถเขาถึงขอมูลในระดับท่ี
กวางข้ึน เชน AEC จะทําใหเกิดการแขงขันจาก
ประเทศตางๆ ท่ีสงสินคาเขามาในประเทศไทย
มากข้ึน ดังนั้นกรมฯ ก็มีความจําเปนท่ีจะตอง
เขาถึงขอมูลของประเทศคูแขงตางๆ เพ่ือนํา
ขอมูลมาใชในการบริหารจัดการและยกระดับ
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กรมการคาภายใน 
 

โอกาส (Opportunities) ขอจํากัด (Threats) 
และการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

การแขงขันภายในประเทศของผูประกอบการ
และเกษตรกรไทย 

3 ผูประกอบการและประชาชนมีอุปกรณ Mobile 
Device ในการเขาถึงขอมูลภาครัฐมากข้ึน ทําให
หน ว ย ง านภ าครั ฐ ส าม า ร ถ พัฒนา ร ะบบ
สารสนเทศเพ่ือสื่อสารและเขาถึงประชาชน 
ไดสะดวกมากข้ึน 
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บทที่ 3 
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ของกรมการคาภายใน   
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมการค้าภายใน 

 
 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการค้าภายใน ได้มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
พ.ศ. 2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย์ และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เช่น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
 

3.1.1 วิสัยทัศน์ 
“กรมการค้าภายใน เป็นองค์กรอัจฉริยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
 

3.1.2 พันธกิจ 
(1)  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ 

 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(2) พัฒนาและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกระบวนงาน 

ในมิติต่างๆ ในด้านการบริหาร การบริการ ระบบงาน และข้อมูลสารสนเทศของ  
ทุกหน่วยงานภายในกรมและระหว่างกรม เพ่ือการประสานการพัฒนาและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีเอกภาพ 

(3) พัฒนาและบริหารจัดการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร รองรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ทั่วถึง 

(4) พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่ส่งเส ริมและ
เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์ 

(5) ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลด้านการค้า
ภายในประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
 

3.1.3 เป้าหมาย 
(1) บุคลากรทุกระดับมีการปรับกระบวนทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา และการใช้งานด้านไอซีที 
(2) มีองค์ความรู้ ทักษะ สามารถเป็นผู้ฝึกสอน SMART Trainers และ SMART User มีการ

ประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็นกลไกการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบ 
(3) มีระบบ Single Sign On ที่เป็นภารกิจหลักของกรมการค้าภายใน 
(4) รองรับนโยบายภาครัฐในการบูรณาการระบบงาน ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้

เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(5) รองรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ตามยุทธศาสตร์ ในการใช้งบประมาณด้านการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
(6) ก้าวสู่ SMART Office 

 



กรมการคา้ภายใน 
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3.1.4 ค่านิยม 
“ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า ขยายตลาดทุกภูมิภาค ก ากับดูแลสินค้าและบริการ” 

 
3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จั ดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และเห็นชอบให้ยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เฉพาะในส่วนที่มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย ดังนั้น จึงสมควรแสดงความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน 
ร่วมกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-
2579) ดังนี้ 



กรมการคา้ภายใน 
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ตารางที่ 3-1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  
ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2559-2579) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจการพาณิชย์  
(พ.ศ. 2560-2564) 
กระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ 
กรมการค้าภายใน 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจการพาณิชย์  
(พ.ศ. 2560-2564) 
กรมการค้าภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาระบบการค้าให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้
ครอบคลมุการบริหารจดัการและ
บริการของกระทรวงพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีความเป็นเลิศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีเสถียรภาพ มั่นคง
ปลอดภัยรองรับการเช่ือมโยงเครือข่าย
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาระบบการค้าให้มี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบูรณาการกับระบบการค้าโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ดว้ย
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ก ากับและส่งเสริมการแข่งขันทาง
การค้าและเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมขีดความสามารถในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
เศรษฐกิจการค้า สินค้าเกษตร ธุรกิจ
ให้เข้มแข็งยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
น าดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สร้างกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนสู่
ภาคปฏิบตั ิ
 



กรมการคา้ภายใน 
 

 

 

3-4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคา้ภายใน 
 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  
ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2559-2579) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจการพาณิชย์  
(พ.ศ. 2560-2564) 
กระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ 
กรมการค้าภายใน 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจการพาณิชย์  
(พ.ศ. 2560-2564) 
กรมการค้าภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่า
เทียมด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์อย่าง
มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบ
ตลาด การตลาดและมาตรฐานทาง
การค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
น าดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สร้างกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนสู่
ภาคปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ปรับเปลีย่นภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาระบบการค้าให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับเปลีย่นสู่ความเป็นองค์กรดิจทิัล 
(Smart Ministry) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมด้านราคา 
ปริมาณ คุณภาพ และลดภาระค่า
ครองชีพในสินค้าที่จ าเป็น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Services) ภายใต้ความต้องการ
ของประชาชน และผู้ประกอบการ  
ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และบริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
น าดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สร้างกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนสู่
ภาคปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาผู้ประกอบ การแบบ
ครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสูยุ่ค
องค์กรดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร ใหม้ี
ความรอบรูเ้ข้าถึง มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และใช้ระบบเทคโนโลยีดิจทิัล
อย่างมีเอกภาพ 
 



กรมการคา้ภายใน 
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แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  
ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2559-2579) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจการพาณิชย์  
(พ.ศ. 2560-2564) 
กระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ 
กรมการค้าภายใน 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจการพาณิชย์  
(พ.ศ. 2560-2564) 
กรมการค้าภายใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสริมสร้างมาตรฐานการช่ังตวงวัด 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็ง 
และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมขีดความสามารถในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจ
การค้า สินค้าเกษตร ธุรกิจให้เข้มแข็ง
ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ 



กรมการคา้ภายใน 

 

3-6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคา้ภายใน 

 

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่   1   :  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ให้มีความรอบรู้เขา้ถึง มีสว่นรว่มในการพัฒนา และใช ้

                           ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีเอกภาพ 
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร   

 เพ่ือให้เกิดการเข้าถึง (Access) การจัดการ (Manage) การบูรณาการ (Integrate)  
 การประเมินผล (Evaluate) และการสร้างสารสนเทศ (Create information)  
 ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามภารกิจรวมทั้งสร้างบุคลากรมืออาชีพ  
 แต่ละด้านให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท า 

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. บุคลากรทุกระดับมีการปรับ

กระบวนทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา 
การใช้งานด้านไอซีที 

2. มีองค์ความรู้ ทักษะ สามารถเป็นผู้
ฝึกสอน SMART Trainers และ 
SMART User มีการประยุกต์ใช้ 
ไอซีทีเป็นกลไกการพัฒนาระบบงาน
ที่รับผิดชอบ 

1. สร้างพลังความตระหนักรู้ในการ
พัฒนาฝึกอบรมดา้นทักษะและเจต
คติที่สอดคล้องกับองค์กรยุคใหม่
และให้มีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านไอซีทีให้ตรงกับต าแหนง่ 

2. จัดโครงสร้างที่เน้นความก้าวหน้า
ในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทลัเป็น
แรงจูงใจ และส่งเสรมิให้ม ี
การเรยีนรู้ร่วมกันในองค์กร 
แบ่งปัน และน าความรู้มาใช้เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างาน 

1. จ านวนบุคลากรไดร้ับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะด้านไอซีที 

2. จ านวนบุคลากรกรมการค้า
ภายในมีทศันะคติเชิงบวก 

3. ความส าเร็จในการปรบัโครงสร้าง
และบุคลากรที่เปน็ SMART 
Trainers และ SMART User 

4. บุคลากรด้านไอซีทีทีผ่่าน 
การทดสอบมาตรฐาน วิชาชีพ 
ในระดับสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ภายใต้ความต้องการของ 
               ประชาชน และผู้ประกอบการ ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และบริการธุรกรรม 
                                 อิเล็กทรอนิกส์ 

สาระยุทธศาสตร์ : ดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการให้สามารถท าธุรกรรมต่างๆ เข้าถึงบริการรูปแบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งติดตามตรวจสอบข้อมูล ส่งรายงาน แจ้งเรื่องราว 
อ านวยความสะดวกรวดเร็ว รองรับการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.อ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้หน่วยงานต่างๆ 
ปรับปรุงระบบการให้บริการของตน ให้มีความสะดวก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
“ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล” 

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Services) ครอบคลุมงานของ
กรมการคา้ภายใน 

1. พัฒนางานบริการอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Services) ให้ครอบคลุมงาน
บริการ 

2. ปรับปรุงงานบริการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับการใช้บน Mobile 
Device 

 

1. จ านวนงานท่ีให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) 
ของกรมการค้าภายในท่ีเปิด
ให้บริการ 

2. จ านวนงานท่ีให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ทีร่องรับ 
Mobile Service 



กรมการคา้ภายใน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมขีดความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและ    
                                 โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจการค้า สินค้าเกษตร ธุรกิจให้เข้มแข็งยั่งยืน  
                                        สามารถแข่งขันได้ 

สาระยุทธศาสตร์ :  เพ่ือสร้างโอกาส เพ่ิมผลผลิตในการเข้าถึงธุรกิจการค้า การตลาด รูปแบบ Digital 
  Commerce ที่เป็นตลาดการค้าดิจิทัลน าไปสู่ Mobile-commerce และ Social 

Commerce ที่ขายของผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ น าเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ  
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจนอกเหนือจากการค้า แต่เป็นเรื่องของ
ประสิทธิภาพในการท าธุรกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความ
สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน 

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. มีระบบตลาดสินคา้เกษตร ธุรกิจ

การค้า รูปแบบใหม่ที่เป็นตลาด 
Digital Market 

2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงานกระทรวง
พาณิชย ์

1. สร้างความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้วยการจดัการตลาดสมยัใหม ่

2. สร้างรูปแบบการบรหิาร  
การปฏิบัติงานใหม่ให้สอดคล้อง 
กับยุคดิจิทัล 

 

1. ความส าเร็จในการเข้าถึงตลาด
รูปแบบ Digital commerce 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ที่ใช้เทคโนโลยีดจิิทัล 

3. จ านวนรายการข้อมูลที่ใช้งาน
ร่วมกัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   :  น าดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสร้างกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร 
                         ในการขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติ 
สาระยุทธศาสตร์   :  เพ่ือก าจัดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บฐานข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพท าให้ 
                         การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า 
 
 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. รองรับนโยบายและแนวทาง 

การบริหารราชการกระทรวงพาณชิย์
ตามยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ
ในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1.  บูรณาการด้านไอซีทีเข้ากับ
กระบวนการธรุกิจอย่างเป็นระบบ 

2.  สร้างสถาปตัยกรรมการจัดการ
องค์กรที่พร้อมสู่การเปลีย่นแปลง 
ในอนาคต  

1.  ความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้วยการบริหารจดัการสมยัใหม ่

2.  ความส าเร็จในการจดัท า
สถาปัตยกรรมองค์กร 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีเสถียรภาพ ม่ันคงปลอดภัย 
                                 รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ 

สาระยุทธศาสตร์ : เพ่ือให้ทรัพยากรด้าน Hardware Software Network สามารถรองรับการพัฒนา  
 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิ จิทัลที่ เปลี่ยนแปลง และใช้พลังงานอย่าง 
 คุ้มค่า สอดคล้องในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
1. ก้าวสู่ SMART Office ท างานอย่าง

คล่องตัวได้ทุกท่ีทุกเวลา สะดวก 
รวดเร็ว ฉับไว ทันสมัย ผ่านคลาวด์ 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

1.  เตรียมความพร้อมขององค์กร 
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคตซึ่งรวมถึงการปรบัขนาด
องค์กร 

2.  สนับสนุนการเข้าสู่บริการคลาวดใ์น
ระดับต่างๆ 

1.  การปฏิบัติงานท่ีใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

2.  ความส าเร็จในการเข้าสู่การใช้
ระบบคลาวด์ในระดับตา่งๆ 

 
 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 

กรอบแนวคิดในการจัดทํา 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน   
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 



กรมการคาภายใน 

บทที่ 4 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน  
 

นําเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย เพ่ือใหการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน สามารถใหบริการขอมูลดิจิทัล (Digital Content) หรือสราง
นวัตกรรมการใหบริการแกภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐ โดยการมีพัฒนาอยางยั่งยืน
และตอเนื่อง รองรับการบูรณาการและการใหบริการขอมูล ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักวิชาการ สอดคลองตอระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนประโยชนตอการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

 

4.1. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด 

 

การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและ
หนวยงานระดับกรมในสังกัด มีการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 
ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหาร การจัดประชุมระดมความคิดเห็นในลักษณะของการจัดประชุมกลุมยอย 
(Focus Group) และการประชาพิจารณของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสั ง กัด  
ตามขอกําหนดเบื้องตน ดังรูปท่ี 4-1 
 

 
 

รูปท่ี 4-1 ขอกําหนดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

 

นอกจากนี้ยังใชแนวทางการวิเคราะหเบื้องตน ท่ีจะเปนประโยชนตอภาพรวมการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ใหมีทิศทางหรือเปาหมายการพัฒนาท่ี
จะมุงสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกร ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ยกกระดับการ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 4-1 



กรมการคาภายใน 

บริการและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูมาตรฐานสากล เพ่ือความคุมคาในการลงทุน และ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดังรูปท่ี 4-2 ประกอบดวย 
 

 
 

รูปท่ี 4-2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

 

4.1.1. วิเคราะหนโยบายเรงดวน 4 เรื่องเดิมของกระทรวงพาณิชย ท่ีไดดําเนินการขับเคลื่อนและสงผล
ตอเนื่องในทางท่ีดีตอภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย 

(1) ประเด็นการแกปญหาคาครองชีพ ดวยการชวยลดตนทุนของผูประกอบการและผูบริโภค โดย
เพ่ิมประสิทธิภาพบริการในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

(2) ประเด็นการสรางรายไดใหเกษตรกรและผูมีรายไดนอย และพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน (Local 
Economy) ใหมีความเติบโตอยางม่ันคง ยั่งยืน โดยปฏิรูประบบฐานขอมูลการเกษตรใน
ลักษณะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองการใชขอมูลเชิง Product Base 
และ Service Base ควบคูกัน  

(3) ประเด็นการเรงผลักดันการสงออก โดยการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงพาณิชย ตลอดจนหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือตอบสนองรูปแบบการกรอกขอมูลเพียงแหงเดียว (จากหนวยงานท่ีเปนจุด
กําเนิดขอมูล) และระบบบูรณาการจะชวยสงผานขอมูลไปยังหนวยงานผูใชไดอยางรวดเร็ว 
ลดภาระ/ข้ันตอนการกรอกขอมูลซํ้าซอน 

(4) ประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย 
1) การอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการดวยระบบ Single Window เพ่ือใหบริการ

ทางการคาและการดําเนินธุรกิจภายใตนโยบาย One Roof โดยติดตอผานเว็บไซตหรือ 
Application เพียงจุดเดียว ก็สามารถเขาถึงขอมูลและบริการทุกประเภทของกระทรวงพาณิชย
ไดทันที 

2) สงเสริมการนํา Digital Technology มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน  
การพัฒนา Application ใหมๆ เพ่ือตอบสนองเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย เปนตน 

 

4-2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 



กรมการคาภายใน 

4.1.2. ยกระดับแผนงาน/โครงการปจจุบัน (ท่ีกําลังดําเนินการ) ใหเขามาเปนสวนประกอบของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมใน
สังกัด เพ่ือความตอเนื่องในการดําเนินงานของแตละฝาย โดยไมจําเปนตองยกเลิกโครงการปจจุบัน 
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาความจําเปนของบางโครงการ ท่ีไมไดดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือนําเขามาสูแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
การพาณิชยดวย 

4.1.3. วิเคราะหและสรางสรรคแผนงาน/โครงการใหม ท่ีเปนประโยชนเหมาะสมตอการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยใชมุมมองแบบบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศรวมกันทุกฝาย ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เชน การจัดทํามาตรฐานขอมูลกลาง 
การจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture : EA) เปนตน 

4.1.4. สงเสริมสนับสนุนการใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการพาณิชย (Front Office) ใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล และการบูรณาการระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย (Back Office) ท้ังสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนตางประเทศ 

4.1.5. สงเสริมสนับสนุนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักทางวิชาการ โดย
มีความสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนกฎหมาย/ระเบียบ
ของกระทรวงพาณิชย เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางความเชื่อม่ันในการใชบริการของทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ 

 

ประเด็นสําคัญคือ มีการใชสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture, EA) เปนเครื่องมือกําหนด
แนวทางการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเขากับภารกิจของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรม
ในสังกัด ต้ังแตการวิเคราะหภารกิจในมุมมองสถาปตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพ่ือจะออกแบบ
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเชื่อมโยงกับการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและมีเอกภาพ สามารถท่ีจะ
ผลักดันใหดําเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวได โดยอางอิงรูปแบบการจัดทําสถาปตยกรรม
องคกรของ The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ประกอบดวย 
 

(1) Business Architecture เพ่ืออธิบายกรอบทิศทางเชิงนโยบายและวิสัยทัศนของกระทรวง
พาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด รวมท้ังมีการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางของ
ข้ันตอนการทําธุรกรรม จนถึงการใหบริการตอผูใชบริการ โดยขามขอจํากัดดานสังกัดหรือสาย
การบังคับบัญชาของแตละหนวยงาน 

(2) Information/Data Architecture เพ่ืออธิบายเก่ียวกับกลุมของขอมูล โครงสรางขอมูล และ
ลักษณะขอมูล ซ่ึงชวยใหเกิดการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน และสามารถนําเอาขอมูลท่ีมี
รูปแบบแตกตางกันไปใชในการพัฒนาระบบงานได 

(3) Application Architecture เ พ่ืออธิบายองคประกอบของระบบงานท่ีใหบริการ และการ
เชื่อมโยงระหวางระบบงาน ท่ีกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัดตองบริหาร
จัดการและใชประโยชน เพ่ือตอบสนองผูใชบริการในกลุมท่ีใหญข้ึน และตอบสนองความตองการ
ใชงานไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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(4) Technology Architecture เพ่ืออธิบายโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีนํามาใชงาน เชน 
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคดานเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย-ลูกขาย อุปกรณและ
ซอฟตแวรพ้ืนฐาน ท่ีเหมาะสมตามความตองการของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

 

4.2. กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมการคาภายใน 
 

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กรมการคาภายใน มีการพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชย ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงาน
ของหนวยงานระดับกรมในสังกัด และมีสาระสําคัญ สรุปดังนี้ 
 

4.2.1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

มีกรอบวิสัยทัศน คือ “จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลัง
ประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนํา และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา ท่ีมุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของประเทศ” ท้ังนี้ ทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มองบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศ
ไทยขอ 3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว คือ 
 

“การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
ผลิตและการคา ท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลาย
มาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสูการใชเทคโนโลยี 
ท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวาInternet of 
Things (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต ตูเย็น โทรทัศน 
และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการ
ผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง” 
 

โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา ขอ 5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิทัล 
ดังนี้ 

 

“พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทย และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคา และชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิทัล” 

ภาพรวมการดําเนินยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 จะเนน 
“การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม” เพ่ือนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซ่ึงมีความ
ตอเนื่องมายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในประเด็น “การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว” ท่ีไดใหความสําคัญตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการมีบทบาททางการคาเพ่ิมมากข้ึน 
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4.2.2.  ยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย “กลไกการขับเคลื่อน” 3 ประการ คือ  
(1) กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
(2) กลไกขับเคลื่อนท่ีคนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Growth Engine)  
(3) กลไกการขับเคลื่อนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Growth Engine) 

 

โดยมีการเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลคา” ไปสูโครงสรางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “สรางมูลคา” ซ่ึงประกอบดวย 5 กลุมหลัก คือ  

 

1) กลุมอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2) กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3) กลุมอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมและการออกแบบ  
4) กลุมอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิต  
5) กลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

ท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยูบนฐานของความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความไดเปรียบ
เชิง “วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยูเดิม และตอยอดดวยการบริหารจัดการองคความรูสมัยใหม เทคโนโลยีท้ัง 
5 กลุมอุตสาหกรรมใหมนี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ท่ีกําลังคอยๆ เปลี่ยนผานจาก
ยุคของสังคมท่ีเนน “องคความรู” มาสูยุคของสังคมท่ีเนนการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากข้ึน ซ่ึงจะมีการ
ปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน 

 
4.2.3.  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

สาระสําคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กําหนดวิสัยทัศนคือ “ปฏิรูปประเทศ
ไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืน สอดคลองกับการทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป แต
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลเปน 4 ระยะ ดังรูปท่ี 
4-3 ซ่ึงมียุทธศาสตรและสาระสําคัญ ดังนี้ 
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รูปท่ี 4-3 ภูมิทัศนดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ท่ีมา : แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
“โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพ่ือรองรับการเปน

ดิจิทัลไทยแลนด เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลท่ีสําคัญ ประกอบดวย โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพรภาพ
กระจายเสียงท่ีมีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ การคาและพาณิชย  
การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใชงานรูปแบบตางๆ อันเปนประโยชนตอการสรางความม่ังค่ัง 
ทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงทางสังคมของประเทศ รวมท้ังเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต” 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุน

การผลิตสินคาและบริการ พรอมกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขัน 
เชิงธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจําเปนตองเรงสรางระบบนิเวศสําหรับ
ธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ ท่ีจะสงผลตอการ
ขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของไทยอยางยั่งยืนในอนาคต” 

 
 
 
 

4-6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 



กรมการคาภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูท่ีอยูในชุมชน

หางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐ 
ผานเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงขอมูล องคความรูของประเทศท้ังระดับประเทศและระดับ
ทองถ่ินใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก  
โดยประชาชนมีความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความ
รับผดิชอบตอสังคม” 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
“การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบ จนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ  
โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัล ท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของ
ประชาชนหรือผูใชบริการ ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และ
ภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะ
แปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการ
ระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล (Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ” 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
“การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน ท้ังท่ีประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสรางใหเกิดการจางงานท่ีมีคุณคาสูงรองรับการพัฒนา
ประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
“มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกาท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย และสอดคลองกับ

หลักเกณฑสากลท่ีมาเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสรางความ
ม่ันคงปลอดภัย การสรางความเชื่อม่ัน และการคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพ่ือ
กอใหเกิดการอํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของตางๆ
พรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการ เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต” 

 
4.2.4.  แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน คือ “ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมี 
การบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานให

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะนําไปสูการยกระดับการใหบริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และตรงกับความตองการของผูรับบริการรายบุคคลยิ่งข้ึน ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึง
การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงและเขาใจประชาชน ต้ังแตการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบถึงงาน
บริการภาครัฐตางๆ ผานจุดเดียวและสามารถขอรับบริการไดตามสิทธิ์ จนถึงการทําความเขาใจปญหาและ
ความตองการของประชาชน เพ่ือนําไปสูการแกไขเม่ือมีการรองเรียนอยางเปนรูปธรรม ท่ีมีโครงสราง 
การทํางานและบุคลากรคอยรองรับตลอดการทํางาน” 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมท้ังพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานของผูท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของตลาด” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตการเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายไดพอเพียง
ตอการดํารงชีวิต และมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรท่ีตรงกับความตองการของตลาด การยกระดับ
ประสบการณของนักทองเท่ียวในยุคดิจิทัลอยางครบวงจร เพ่ือรักษามาตรฐานใหประเทศไทยเปนแหลง
ทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ โดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอ
การดําเนินธุรกิจในทุกข้ันตอน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกัน
ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรง
เวลามากข้ึน โดยไมเพ่ิมภาระใหกับผูเสียภาษี ซ่ึงท้ังหมดนี้จะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน”  

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษา

ความปลอดภัย จากท้ังภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไข
สถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากข้ึน รวมถึงการแกไขสถานการณผานภาวะวิกฤติ ใหสามารถให
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
หมายเหตุ : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไดกําหนดผูรับผิดชอบและแผนดําเนินการ

ของโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับการบริการ ดังรูปท่ี 4-4 
 

4-8 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 



กรมการคาภายใน 

 
 

รูปท่ี 4-4 หนวยงานผูรับผิดชอบและแผนดําเนินโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐ 
(ท่ีมา : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) 

4.2.5.  ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2559-2579 
 

กระทรวงพาณิชยในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาของประเทศ   
มีภารกิจสําคัญในการกําหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเขมแข็ง 
สามารถรองรับและใชประโยชนจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกในอนาคต ชวยให
เศรษฐกิจไทยกาวพนจากภาวะกับดักรายไดปานกลาง สอดคลองกับยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0             
โดยแบงเปน 4 ระยะในชวง 20 ปขางหนา ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ป 2559-2564 ปฏิรปูการคา เนนปรบักฎหมายวางระบบการคา 

ระยะท่ี 2 ป 2565-2569 เปนหวงโซคุณคาสําคัญของภูมิภาค เนนพัฒนาผูประกอบการให
สามารถเปนผูนําตลาดภูมิภาค 

ระยะท่ี 3 ป 2570-2574 เปนหวงโซคุณคาสําคัญของโลก เนนยกระดับความสามารถของ
ผูประกอบการไทยใหเปนผูคาสําคัญในตลาดโลก 

ระยะท่ี 4 ป 2575-2579 กาวไปเปนผูนําในตลาดโลก เนนสรางศักยภาพของประเทศให
สามารถสงเสริมใหผูประกอบการไทยเปนผูคาหลักของโลก 

 

กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรในระยะ 20 ปไว ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร 
1) กระทรวงพาณิชยตองเ พ่ิมบทบาทการชวยเหลือ เ พ่ือพัฒนาความสามารถในการ

ประกอบการดานการคาแกผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและกลาง ซ่ึงรวมไปถึง
เกษตรกรท่ีนอกจากจะเนนเรื่องประสิทธิภาพการผลิตแลว ยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจทําการผลิต
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และทําการคาผลผลิตของตนอยางชาญฉลาดดวย ท้ังนี้การประยุกตระบบ Internet of Things (IoT) และ
ระบบ Big Data จะชวยในการวิเคราะห (Analytics) จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจ 

2) ทิศทางการพัฒนาจะมุงไปท่ีการสรางผูประกอบการไทยเปนผูคาในระดับภูมิภาคและระดับ
โลกเนื่องจากการคาการลงทุนในอนาคตจะลดอุปสรรคการคาและการลงทุนขามแดนลงไปเรื่อยๆ จะจํากัด
ความคิดและแผนงานไวเพียงในประเทศไมไดอีกตอไป แตตองพรอมท่ีจะแขงขันกับตางชาติและรูจักออกไปคา
และลงทุนในตางประเทศดวย การพัฒนา Platform ท่ีสนับสนุนการทํา E-Commerce หรือ Virtual Trade 
Fair จะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 

3) ผูประกอบการตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถจัดการกับท้ังอุปทานและอุปสงคอยางครบ
วงจรตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงผูบริโภค เพ่ือใหม่ันใจวาวัตถุดิบมีคุณภาพ ตนทุน ท่ีเหมาะสมและปริมาณตาม
ตองการ กระบวนการผลิต รูปแบบสินคา การขนสง และการเก็บรักษามีประสิทธิภาพ รวมท้ังผูบริโภคไดรับ
สินคาและบริการในรูปแบบท่ีเหมาะสมและตรงตามความคาดหวัง จึงจะสามารถยืนหยัดอยูในตลาดไดอยาง
เขมแข็ง โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลท้ัง Supply Chain และ Logistics  

4) เปลี่ยนจากการบริหารจัดการโดยใชฐานขอมูลและเครื่องมือสื่อสาร ไปสูการบริหารจัดการ 
ท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจผานระบบการสื่อสารแบบทุกท่ีทุกเวลา เชน การใชบริการทางการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) และการคาผานชองทางออนไลนตางๆ เปนตน ดวยการพัฒนา
ระบบการใหบริการ (Front Office) และการบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศตางๆของทุกหนวยงาน 
ท้ังภายในและภายนอกกระทรวง จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการพัฒนาระบบ 

5) การขับเคลื่อนไปสูไทยแลนด 4.0 ตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง ซ่ึงการพัฒนาจากงานวิจัย
ไปเปนนวัตกรรม ตองการการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงพาณิชยอีกมาก โดยจะเนนสนับสนุนผูประกอบการ
ท่ีมีความต้ังใจในการพัฒนานวัตกรรมอยางจริงจัง ท้ังนวัตกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ซ่ึงพลิกโฉมธุรกิจการคา 
(Disruptive Innovation) และนวัตกรรมพ้ืนฐานอยางงาย (Frugal Innovation) ดวยการเปดโอกาส 
ใหผูประกอบการสามารถใชขอมูลและสารสนเทศของกระทรวง เพ่ือประโยชนในการทําธุรกิจผานกระบวนการ 
Open Data และการใชเทคโนโลยี Web Services 

6) การพัฒนาผูประกอบการไปสูภาคบริการ ซ่ึงเปนความทาทายอยางยิ่ง จะตองมีการวางระบบ
ขอมูลสนับสนุนกลไกการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพ และลดความเสี่ยงท้ังทางการเงินและการคาควบคูกัน
เพ่ือนําไปสูการคาบริการท่ีใหมูลคาสูงและมีเอกลักษณ เทคโนโลยี Business Intelligence และการบูรณาการ
ใหความรูกับผูประกอบการเพ่ือชวยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการคาใหมีประสิทธิภาพ 
1) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงบริบทการคา 

การลงทุนโลก ทําใหบทบาทในการควบคุมมีความจําเปนนอยลง ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองหันไปเนนการกํากับ
ดูแลและการอํานวยความสะดวกทางการคา ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน โดยจะ
มีการปรับระบบการคาในหลายดาน การสรางและพัฒนา Trade Digitization เพ่ือการจัดการท่ีทันสมัย  
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคาท้ัง Hardware และ Software การพัฒนากลไกการกํากับดูแลธุรกิจ
และสรางความนาเชื่อถือในรูปแบบธุรกิจสมัยใหม การพัฒนาระบบชั่งตวงวัดและการพัฒนาระบบการคา บริการ 

2) การคาในระบบตลาดท่ีมีการแขงขันเสรี แมจะนําไปสูประสิทธิภาพของการคาและ 
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม แตยังมีจุดออนท่ีทําใหการพัฒนาขาดความสมดุล โดยภาคชนบทและ 
ผูท่ีขาดโอกาสยังตองไดรับการดูแล ทําใหตองมีการปรับระบบการคาท่ีสามารถยกระดับภาคการคาในชนบท  
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ใหสามารถเชื่อมโยงและไดประโยชนจากหวงโซการคาในภาคการผลิตและบริการท่ีกาวหนากวา โดยคํานึงถึง
บริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆกัน เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปอยางสมดุล ลดชองวาง
ระหวางเมืองและชนบท และนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนไดในท่ีสุด โดยอาศัยกลไกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด 
และการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจและการคาดวยระบบ ICT เชน จดทะเบียนธุรกิจ NSW (National 
Single Window), MOC-OSS (One Stop Service) เปนตน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค 
ในอนาคตเศรษฐกิจการคาจะทวีความซับซอนมากข้ึน มีการแขงขันและเปดเสรีมากข้ึน ทําใหมี

ความจําเปนตองสงเสริมใหผูบริโภคมีความรอบรู มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน มีความพอประมาณ และสามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรมสมัยใหมไดอยางทันทวงที สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมท้ังตองมีการสงเสริมใหผูบริโภคมีความกระตือรือรนท่ีจะมีบทบาทในการดูแลตลาด และสามารถ
กําหนดพัฒนาการของตลาดโดยการรวมตัวกัน เพ่ือสรางอํานาจตอรองกับผูคา โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพ่ือใหบริการกับผูประกอบการ ประชาชน พัฒนาชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ัง
สงเสริมการสรางเครือขายผูบริโภคโดยใชเครือขายสังคม (Social Network)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบูรณาการกับระบบการคาโลก 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจขนาดปานกลาง และมีขอจํากัดในการเพ่ิมมูลคาทาง

เศรษฐกิจโดยการบริโภคและการลงทุนในประเทศแตเพียงลําพัง จําเปนตองอาศัยการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
ดวยการคาระหวางประเทศ ท้ังการคากับประเทศเพ่ือนบานและการคากับประเทศในภูมิภาคอ่ืน โดยใน
ภูมิภาคอาเซียนและเพ่ือนบาน จะเนนการสรางมาตรฐานรวม เชื่อมโยงระบบขนสงและพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน ในขณะท่ีภูมิภาคอ่ืนจะเนนการใชประโยชนจากกลไกความรวมมือท้ังระดับพหุภาคี ภูมิภาค และ 
ทวิภาคี สรางการรับรูและการยอมรับในสินคาและบริการของไทยในเวทีโลก เพ่ือพัฒนาไทยเปนหวงโซคุณคา 
ท่ีสําคัญในภูมิภาคและโลก โดยการใชระบบ ICT เพ่ือสรางภาพลักษณสินคา/ธุรกิจบริการของไทยใหเปนท่ีรูจัก
และยอมรับในตางประเทศ ผลักดันการสงออกโดยใชการตลาดนําการผลิต แสวงหาตลาดใหมและมีการ
กําหนดกลยุทธเชิงลึกดวยระบบ Business Intelligence และ Big data ลงถึงในระดับเมือง (City-Focus) 
ดวยกลไกของนโยบาย One-Roof  

 
4.2.6.  นโยบายพาณิชย 4.0 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดมอบนโยบาย “พาณิชย 4.0” เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเรงรัดผลักดัน

การสงออกของกระทรวงท้ังสวนกลางและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง

กําหนดวิสัยทัศน “ฉับไว โปรงใส มองไกล ใกลประชาชน” โดยในระยะเริ่มแรกจะเนนการปฏิรูปการคา อาทิ  

การแกไขปญหาอุปสรรคการสงออก การสงเสริมภาคธุรกิจบริการ การใชชองทาง E-Commerce เปนตน 

ตลอดจนไดปรับกลยุทธเรงรัดผลักดันการสงออกในแตละภูมิภาค ไดแก 

(1) ผลักดันเปนรายคลัสเตอร เชื่อมโยงสินคาและบริการท่ีเก่ียวของท้ังหวงโซอุปสงค (Supply 
Chain) ใชโอกาสจากกิจกรรมในระดับโลก เชน ธุรกิจกอสราง สุขภาพและความงาม ธุรกิจ Digital Content 
(Animation ภาพยนตร) มุงตลาดอาเซียน เอเชียตะวันออก ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียใต การบูรณา
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กรมการคาภายใน 

การเชื่อมโยงขอมูลท้ังภายในและภายนอกกระทรวง (MOC Data Pool) และการเชื่อมโยงกับ National Data 
Pool จะเปนกลไกท่ีจะเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน   

(2) ขับเคลื่อนความสัมพันธทางการคา การลงทุนและการทองเท่ียว ผานกลยุทธ Strategic 
Partnership เพ่ือใหสามารถขยายลูทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค อาทิ เมียนมา (อาเซียน) อินเดีย (เอเชีย
ใต) สหรัฐฯ (อเมริกาและลาติน) อังกฤษ (สหภาพยุโรป) รัสเซียและคาซักสถาน (ยุโรปตะวันออก) ญ่ีปุนและ
จีน (เอเชียตะวันออก) 

(3) ใชกลยุทธ Less for More เนนสินคาท่ีมีผลตอบแทนสูง เจาะตลาดกลุมใหมท่ีมีกําลังซ้ือสูง 
ซ่ึงเปนทิศทางรวมท่ีเกิดข้ึนในหลายภูมิภาค ผานชองทางการตลาดใหมๆ ท่ี Customized อาทิ Metrosexual 
LGBT กลุมผูสูงอายุ กลุมสัตวเลี้ยง กลุม Millennium (อินเดีย จีน ประเทศเศรษฐกิจใหม) กลุม Hispanic 
(สหรัฐฯ ลาติน) สินคาฮาลาล (ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) กลุม Super rich (จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง) 

(4) ใช Digital Marketing ท้ังของไทย (Thaitrade.com) และเชื่อมโยงกับ Global และ Local 
Platform ท่ีมีศักยภาพในตลาดนั้นๆ (ญ่ีปุน สหรัฐฯ จีน ไตหวัน เกาหลีใต อินเดีย) ซ่ึงเปนตลาดท่ีมียอดการ
บริโภคผาน E-Commerce มากท่ีสุด 

(5) ผลักดันการสรางเครือขายนักธุรกิจรุนใหม (Innovation Based and Creativity Based 
Start-Ups) เพ่ือสรางฐานประเทศไทยสูการเปน Creative Thailand (สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร) 
ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีระบบจัดการทรัพยสินทางปญญาท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมชองทางในการ
ใหบริการ  

(6) ขยายลูทางตลาดใหมให กับสินคาศักยภาพดั้ งเดิม ไดแก  สินคาเกษตรและอาหาร 
เครื่องจักรกลการเกษตร อาหาร แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ สินคาอุปโภคบริโภค ในทุกตลาดในทุก
ระดับ ดวยการพัฒนาระบบการบูรณาการการนําเขา-สงออก ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ไดอยาง
ครบวงจร 
 

การพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชยดังกลาวขางตน ไดนําไปสูแนวคิดใน
การกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กระทรวงพาณิชย และของกรมการคาภายใน สรุปดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ 

การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา 

และเสรมิสราง 

ศักยภาพคน 

การสรางโอกาส ความ

เสมอภาคและเทา

เทียมทางสังคม 

การปรับสมดลุ 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ กลไกขับเคลื่อนท่ีคนสวนใหญ 

มีสวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 

 

แผนพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม 

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให

ครอบคลมุท่ัวประเทศ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเช่ือมั่นใน

การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

พัฒนากําลังคนให

พรอมเขาสูยุค

เศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 

สรางสังคมคุณภาพท่ี

ท่ัวถึงเทาเทียมดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปรับเปลีย่นภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล 

 การยกระดับขีด

ความสามารถในการ

แขงขันของภาคธุรกิจ 

   การพัฒนาและ

ยกระดับขีด

ความสามารถรองรับ

การไปสูรัฐบาล

ดิจิทัล 

การยกระดับ

คุณภาพชีวิตและ

ประสิทธิภาพ

ประชาชน 

การยกระดับ

ความมั่นคงและ

เพ่ิมความ

ปลอดภัยของ

ประชาชน 
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แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก 

ยุทธศาสตร

กระทรวงพาณิชย 

ระยะ 20 ป 

การพัฒนาระบบ

การคาใหมี

ประสิทธิภาพ 

การเสริมสรางบทบาท

ผูบริโภค 

การบูรณาการกับ

ระบบการคาโลก 

การพัฒนา

ผูประกอบการแบบ

ครบวงจร 

  

นโยบายพาณิชย 

4.0  

1) ผลักดันเปน

รายคลัสเตอร

เช่ือมโยงสินคาและ

บริการท่ีเก่ียวของท้ัง

หวงโซอุปสงค 

2) ใชกลยุทธ Less 

for More เนนสินคา

ท่ีมีผลตอบแทนสูง 

3) ขยายลูทางตลาด

ใหมใหกับสินคา

ศักยภาพดั้งเดิม 

 4) ขับเคลื่อน

ความสัมพันธ

ทางการคา การ

ลงทุนและการ

ทองเท่ียว  

5) ใช Digital 

Marketing 

ผลักดันการสราง

เครือขายนักธุรกิจรุน

ใหม 

  

แผนพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจการ

พาณิชย พ.ศ. 

2560-2564 ของ 

กระทรวงพาณิชย  

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดิจิทัลให

ครอบคลมุการบริหาร

จัดการและบริการ

ของกระทรวงพาณิชย 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ

พาณิชยดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

สรางความเช่ือมั่นใน

การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการ

พาณิชย 

พัฒนากําลังคนให

พรอมเขาสูยุคองคกร

ดิจิทัล 

 

สรางสังคมเศรษฐกิจ

การพาณิชยอยางมี

คุณภาพ ดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปรับเปลีย่นสูความ

เปนองคกรดิจิทัล 

(Smart Ministry) 
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กรมการคาภายใน 

แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก 

ยุทธศาสตรของ

กรมการคาภายใน 

1) การเสรมิสราง

ประสิทธิภาพระบบ

ตลาด การตลาดและ

มาตรฐานทางการคา 

2) การสรางความเปน

ธรรมดานราคา ปริมาณ 

คุณภาพ และลดภาระ

คาครองชีพในสินคาท่ี

จําเปน 

3) การสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับ

สินคาเกษตร 

4) เสริมสรางมาตรฐาน

การช่ังตวงวัดใหทันตอ

การเปลีย่นแปลง เพ่ือ

สนับสนุนการคาให

เขมแข็งและเปนธรรม 

5) กํากับและสงเสริม

การแขงขันทางการคา

และเสรมิสราง

คุณธรรมจริยธรรม ใน

การประกอบธุรกิจ 

6) การพัฒนาระบบ

บริหารจดัการใหมี

ความเปนเลิศ 

  

แผนพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจการ

พาณิชย พ.ศ. 

2560-2564 ของ 

กรมการคาภายใน 

เสรมิสรางศักยภาพ

บุคลากร ใหมคีวาม

รอบรูเขาถึง มีสวน

รวมในการพัฒนา 

และใชระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลอยาง

มีเอกภาพ 

พัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส  

(e-Services) ภายใต
ความตองการของ
ประชาชน และ
ผูประกอบการ  

ท้ังดานขอมูลขาวสาร 
และบริการธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส 

สงเสริมขีด

ความสามารถในการ

นําเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาเพ่ิมศักยภาพและ

โอกาสในการสราง

มูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจ

การคา สินคาเกษตร 

ธุรกิจใหเขมแข็ง

ยั่งยืน สามารถ

แขงขันได 

นําดิจิทัลเทคโนโลยี

เปนเครื่องมือสราง

กลไกการบริหาร

จัดการทรัพยากรใน

การขับเคลื่อนสู

ภาคปฏิบัต ิ

พัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลใหมเีสถียรภาพ 

มั่นคงปลอดภยัรองรับ

การเช่ือมโยงเครือขาย

ภาครัฐ 

   

หมายเหตุ : สาระสําคัญตามยุทธศาสตรของกรมการคาภายใน อางอิงจากขอ 1.3 ของบทท่ี 1 จึงไมขอกลาวซํ้าอีกในท่ีนี้อีก 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 4-15 

 



กรมการคาภายใน 

4.3. กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
 

การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน ไดมี
การศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความครอบคลุม นโยบายและกฎหมายดานดิจิทัล 
รวมท้ังแผนแมบทระดับอาเซียน ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

4.3.1.  นโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญในการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเปนกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา 
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมท้ังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ี
จะสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และพัฒนาประเทศไทยอยาง
ยั่งยืน โดยมี 4 เปาหมายหลัก คือ 
 

(1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล โดยการพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ท่ีมีมาตรฐานสากล 
สามารถรองรับปริมาณขอมูลจากเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกหนวยงานในกระทรวงฯ และรองรับการใชงานท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต รวมท้ังรองรับความตองการของผูใชบริการท้ังภายในประเทศและจากตางประเทศ 

(2) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเนนการพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการดังนี้ 
1) บูรณาการเนื้อหา/สาระท่ีแปลงเขาสูระบบดิจิทัล 
2) พัฒนา Digital Platform Technology ท่ีภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการดาน ICT 

สามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันไดในระดับสากล  
3) เกิดแพลตฟอรมดาน E-Commerce 

(3) การพัฒนาบุคลากร โดยการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ ดังนี้  
1) พัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะใหมๆ ดาน ICT เพ่ือสรางใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม  
2) พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนใหไดรับการพัฒนาทักษะ และการประยุกต ICT 

(4) การบริหารจัดการ เนนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางยั่งยืน ดังนี้  
1) มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางบูรณาการ เกิดหนวยงานกลาง

สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
2) เกิดโครงการตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ 

 
4.3.2.  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) 

 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 
2020)  มีวิสัยทัศน คือ “ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทยสู
การเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค” เพ่ือมุงสูการเปน Smart Thailand 2020 โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนารวมท้ังสิ้น 7 ขอ โดยเฉพาะในขอ 7 มีความเก่ียวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ 

“ขอ 7 การแขงขันระหวางประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มชะลอตัว ปญหาเรื่องกฎระเบียบ
การคาโลก เปนโอกาสของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย รวมถึงปญหาเรื่องพลังงานท่ี
เปนชองทางใหภาคธุรกิจหันมาใช ICT เพ่ือลดตันทุนการผลิต นอกจากนี้การคาระหวางประเทศในสภาวะ 
โลกาภิวัตนและการคาเสรี เปนการเปดโอกาสในการเขาสูตลาดในประเทศอ่ืนๆ แตในทางตรงขามก็เปนการ
เปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติเขามาแขงขันในตลาดในประเทศงายข้ึน” 
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กรมการคาภายใน 

นอกจากนี้ยังมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสิ้น 7 ประการ ซ่ึงมีความเก่ียวของกับ
หนวยงานภาครัฐท้ังทางตรงและทางออมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สรุปดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทุนมนุษยท่ีมีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

คําอธิบาย “มีกําลังคนท่ีมีคุณภาพ มีความสามารถในการพัฒนาและใช ICT อยางมี
ประสิทธิภาพ ในปริมาณเพียงพอท่ีจะรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจ
ฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค ท้ังบุคลากร ICT และบุคลากรในทุก
สาขาอาชีพ” 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
“มีแผนพัฒนาบุคลากรและ National ICT Competency Framework เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนาความรูและทักษะทางดาน ICT ใหกับกลุมคนตางๆ 
อยางเปนองครวม” 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ
การเปดการคาเสรีและประชาคมอาเซียน 

คําอธิบาย “อุตสาหกรรม ICT ไทยเขมแข็งและเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถกาวสูความ
เปนหนึ่งในผูนําในภูมิภาคอาเซียน และเปนอุตสาหกรรมลําดับตนๆ ท่ีสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ” 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
“มูลคาการสงออกสินคาและบริการ ICT ไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 
ในชวง 10 ป (พ.ศ. 2554-2563) ไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป และมีตราสินคาของ
ผลิตภัณฑหรือบริการของไทยเปนท่ีรูจักในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุม
ซอฟตแวร บริการดาน ICT และดิจิทัลคอนเทนต” 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ใช ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ ท่ีสามารถใหบริการประชาชน
และธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและมี 
ธรรมาภิบาล 

คําอธิบาย “มุงสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีฉลาดรอบรู (Intelligence) มีการเชื่อมโยงกัน 
(Integration) และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทรวมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวของ หรือกําหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพ่ือใหทุก
คนไดรวมรับประโยชนจากบริการอยางเทาเทียมกัน (Inclusion) ภายใตระบบ
บริหารท่ีมีธรรมาภิบาล (Good Governance)” 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
“บริการอิเล็กทรอนิกสของรัฐมีความสัมฤทธิ์ผลภายใตหลักการของการเปน 
รัฐบาลเปด หรือ Open Government ท่ีต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความโปรงใส 
ตรวจสอบได การมีสวนรวม และการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ 
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ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของ
ภาครัฐตอสาธารณะในรูปแบบเปด (Open Government Data) และการสราง
สภาพแวดลอมและบริการท่ีมีความม่ันคงปลอดภัย (Safe and Secure)” 
“มีชองทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเปดโอกาสในการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน (E-Participation) ในกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจ
ท่ีสําคัญท้ังท่ีเก่ียวของกับการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถ

พ่ึงตนเองและแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการและ
เศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม 

คําอธิบาย “ICT เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการสรางองคความรู ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรมในสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพ แปลงสภาพเศรษฐกิจจาก
ฐานการผลิต สูเศรษฐกิจฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค” 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
“สัดสวนมูลคาของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส) 
ตอ GDP เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2558 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 
20 ภายในป 2563” 

 

4.3.3.  กฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย 

 

(1) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
(2) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2551 
(3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ภาครัฐ พ.ศ. 2549 
(4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 
(5) พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 
(6) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 
(7) รางกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
4.3.4.  แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียน 

ASEAN ICT Master plan 2020 (AIM2020) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

เปาหมายการพัฒนา 
(1) ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมท่ัวถึง ในราคาท่ี

เหมาะสม 
(2) มีการนํา ICT สมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือในการสรางความเจริญเติบโตของอาเซียน 
(3) การพัฒนาท่ียั่งยืนดวยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ 
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(4) โอกาสดาน ICT ท่ีหลากหลายในตลาดภูมิภาคเดียว 
(5) ตลาดดิจิทัลและชุมชนออนไลนท่ีม่ันคงปลอดภัย 

 

โดยยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ ประกอบดวย 
1) สงเสริมการคาผานสื่อดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การรวมตัวและการสรางพลังของประชาชนดวย ICT ประกอบดวย 
2) การจัดทํากรอบการใหบริการอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางนวัตกรรม ประกอบดวย 
3) การจัดทํามาตรฐานและแอปพลิเคชันสําหรับขอมูลเปด (Open Data) และขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) 
4) การสรางระบบนิเวศท่ีสนับสนุนธุรกิจเกิดใหมและสรางความม่ันคงแข็งแกรงใหกับธุรกิจ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทุนมนุษย ประกอบดวย 

5) พัฒนาทักษะดาน ICT 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ICT ในตลาดเดียว ประกอบดวย 

6) สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 
7) สงเสริมการเปนตลาดเปดสําหรับธุรกิจ 

ยุทธศาสตร ท่ี 8 ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย 
ประกอบดวย 

8) เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน 
9) เสริมสรางการเตรียมความพรอมดานความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศในอาเซียน

ดานการรับมือกับภัยคุกคามดานสารสนเทศฉุกเฉิน 
 
ภาพรวมการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนอาจกลาวไดวา  

มีความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพการใหบริการทางธุรกิจแกผูประกอบการในภูมิภาคอาเซียน  
เปนประโยชนตอการสรางความคุมคาในการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชยและ
ของกรมการคาภายใน ไดอยางตอเนื่องเชนกัน 
 
4.4. กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน 

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิ ทัลของกระทรวงพาณิชย และกรมการคาภายใน  
จะนําไปสู “SMART Ministry” เพ่ือประโยชนในการใหบริการ การบริหารจัดการ และการตัดสินใจของ
ผูบริหาร โดยการใชขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการตามพันธกิจของ
กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยเนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามภารกิจของแต
ละหนวยงานผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ครบวงจร โดยมีองคประกอบหลักดังรูปท่ี 4-5 
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รูปท่ี 4-5 กรอบแนวคิด “MOC 4s to SMART” 
 
หลักการเบื้องตนของกรอบแนวคิดดังกลาว จะเปนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศตามกรอบแนวทาง 

ภาครัฐ เชน TH e-GIF 2.0 เปนตน สําหรับการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง
พาณิชย และการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร เปนตน 
โดยมีการดําเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดวยการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรท่ีดี โปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซ่ึงประกอบดวย 

 

(1) Service หมายถึง การใหบริการขอมูลสารสนเทศท้ังในสวนของการใหบริการและการบริหาร
จัดการภายใน (Front Office & Back Office) และการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือการใชประโยชนจาก
ขอมูลรวมกันและการสรางนวัตกรรมการใหบริการ สําหรับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

(2) Security หมายถึง การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางความ
เชื่อม่ันในการใหบริการและธุรกรรมออนไลน มีมาตรฐานการใหบริการ มีมาตรฐานขอมูลท่ีเปน
สากลเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง รวมท้ังการผานการรับรองมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย 

(3) Saving หมายถึง การใชทรัพยากรอยางคุมคา ลดงบประมาณคาใชจาย ท้ังในดานอุปกรณ 
(Hardware) ระบบเครือขาย (Network) ระบบสารสนเทศและขอมูล (Software & Data) 
ตลอดจนทรัพยากรบุคคล (Peopleware) เนนการบูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันในทุกๆ 
ดาน พรอมท้ังมีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล 

(4) Sustainable หมายถึง การวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหมีความ
พรอมในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย พรอมท้ังการบํารุงรักษาโครงสราง
พ้ืนฐาน อุปกรณตางๆ เพ่ือสนับสนุนการใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

 
หลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด มุงเนน

ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) ซ่ึงเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการและประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง 
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(Channel) โดยสรางความรวมมือในการใชขอมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting 
Infrastructure) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) การพัฒนาระบบใหบริการ (Front 
Office) รวมท้ังการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ (Delivery & Presentation) รวมกันดังรูปท่ี 4-6 
 

 
 

รูปท่ี 4-6 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 
หนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลเพ่ือใชงานรวมกัน 

(Information Integration) ปรับกระบวนการทํางานดวยคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
ซ่ึงจําเปนตองเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรและผลักดันใหทุกหนวยงานใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางคุมคา ดังรูปท่ี 4-7 
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รูปท่ี 4-7 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ) 
 

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ยังควรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขับเคลื่อนองคกร ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูมาตรฐานสากล 
ตลอดจนสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานกลาง เพ่ือความคุมคาในการลงทุน และบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังรูปท่ี 4-8 

 

 
 

รูปท่ี 4-8 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ) 
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แนวคิดทางเทคนิคในการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด ใชสถาปตยกรรมท่ีสามารถจะเชื่อมโยงกันได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง (Ministry 
Interface) ระดับกรม (Department Interface) หรือระดับจังหวัด (Provincial Interface) ตามลําดับ 
รวมท้ังมีการใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) ซ่ึงเปนการใช XML 
(Extendible Markup Language) และการจัดการกระบวนการทํางานท่ีจะทําใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับ
ระบบการใหบริการตางๆ เชน ซอฟตแวรประยุกต ระบบ E-Mail ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนตน ขอมูลท้ังหมดจะมีระบบการรักษาความม่ันคงปลอดภัย โดยการเขารหัส
และถอดรหัสดวยหลักการของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ผานระบบ Certificate 
Authority (CA) ท่ีไดมาตรฐานสากล  

 

การใชขอมูลภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะสามารถประมวลเปน
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System, EIS) เพ่ือท่ีจะสงไปยังระบบศูนยปฏิบัติการ
กรม (Department Operation Center, DOC) ศูนยปฏิบัติการกระทรวง (Ministry Operation Center, 
MOC) และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center, PMOC) ตอไป นอกจากนี้ยัง
ตองสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศของหนวยงานภายนอก เพ่ือใหสามารถบูรณาการสารสนเทศกับ
หนวยงานอ่ืนได เชน ระบบบริหารงานบุคคลของ กพ. เปนตน 

 

การใหบริการแกประชาชนมีแนวคิดการพัฒนาระบบการใหบริการจุดเดียว (Single Point Service) 
ระบบเว็บทาเพ่ือประชาชน (Citizen Portal หรือ E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตรประชาชนอัจฉริยะ (Citizen 
Smart Card) รวมท้ังสามารถท่ีจะนําสารสนเทศมาใหบริการแกประชาชนผานทางหนวยบริการภาครัฐได 
(Counter Service) หรือประชาชนสามารถท่ีจะทําธุรกรรมเองได  โดยผานเครือขายอินเทอร เน็ต 
โทรศัพทเคลื่อนท่ี หรือระบบเครือขายไรสาย และมีระบบ Call Center คอยชวยเหลือเม่ือเกิดปญหา ท้ังนี้
สถาปตยกรรมดังกลาวจะเปนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) สําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวยงานระดับ
ภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ ดังรูปท่ี 4-9 
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รูปท่ี 4-9 แนวคิดการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 

ภาพรวมการบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะใชหลักการ
เชื่อมโยงขอมูลเฉพาะบางสวนท่ีมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพ่ือใหมีความม่ันคง
ปลอดภัยสูง ปราศจากการละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยท่ีหนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาท่ีบริหารจัดการ 
ปรับปรุงแกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย 
 

1) การบูรณาการเพ่ือการใหบริการ (Front Office) 
กรมการคาภายในมุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแกและประชาชน 

ผูประกอบการ ดานการกํากับดูแล สงเสริม และพัฒนาการคาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน โดยมีมาตรฐานการ
ใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 

การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีหนวยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงพาณิชยท่ีไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตอง
ขอมูลรวมกัน (Data Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสง
เขาสูระบบ Open Data ของศูนยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูล
รวมกัน (Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย 
โดยใชหลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพ่ือการ
เชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management) เพ่ือนํา Attributes ของ
ขอมูลท่ีจําเปนตองใชมารวมกันไวในท่ีเดียวเปน Master System ซ่ึงจะทําหนาท่ี Publish ขอมูลออกไปใหกับ
ระบบตางๆ ท่ีตองการใชขอมูล โดยระบบปลายทางมีหนาท่ีท่ีจะตองจัดการ Attributes อ่ืนๆเอง สวนในกรณี
ท่ีมีการสรางขอมูลใหม จะถูกกระทําท่ีระบบปลายทางและหลังจากนั้นจะตองมีการ Synchronized ขอมูล
กลับมาท่ี Master System เสมอ และขอมูลท้ังหมดจะตองสามารถอางอิงถึงกันไดท้ังหมด ดังรูปท่ี 4-10 

4-24  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 



กรมการคาภายใน 

 

 
 

รูปท่ี 4-10 การบูรณาการขอมูลเพ่ือใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน 
ระบบ Enterprise Service Bus (ESB) จะทําหนาท่ีเปนซอฟตแวรตัวกลาง หรือถนนสายหลักท่ี

ใชในการเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการตางๆ ใหสามารถติดตอกันได โดยมีฟงกชันการทํางาน
อยางนอยประกอบดวย การเชื่อมตอ (Adapter) การตรวจสอบขอมูล (Data Validator) การแปลงขอมูล 
(Data Transformer) การประกัน คุณภาพ (QoS) และการรั กษาความม่ันคงปลอดภัยของบริการ 
(Authentication & Authorization) นอกจากนี้ ESB จะประกอบดวยซอฟตแวรตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีดังนี้ 

1. Integration Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพ่ือเชื่อมตอกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ 
โดยเชื่อมตอผาน Adapter ท่ีตางกัน เชน เว็บบริการ, HTTP, FTP, SMTP และ JDBC Adapters เปนตน 
รวมถึง Application Adapter ตางๆ เชน Oracle Finance, SAP และ People Soft Adapters เปนตน 
ดังนั้น จะเห็นไดวาการเชื่อมตอกับ ESB ไมมีความจําเปนจะตองเปลี่ยน Application ท่ีมีอยูใหเปนเว็บบริการ 
แตบางกรณีสามารถทําไดโดยเรียกผาน Adapter โดยตรง 

2. Registry & Repository Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพ่ือท่ีจะเก็บ SOA Service ตางๆ ท่ีมี
อยูรวมไปถึงการเก็บโปรแกรมหรือ Business Process ตางๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมา 
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3. Messaging Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพ่ือท่ีจะเปนตัวกลางในการสงผานขาวสาร 
(Message) ระหวางบริการ (Service) ตางๆ ท้ังนี้เพ่ือประกันไดวาขาวสารสามารถสงถึงบริการปลายทางได
อยางถูกตอง (Guarantee Message Delivery)  

2) การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) 
กรมการคาภายในมุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการเชื่อมโยง

ขอมูล (ท้ังภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานในการ
บริหารจดัการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและสงผานไปสู
การจัดทําสรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนระบบศูนย
ปฏิบัติการระดับกรมหรือระดับกระทรวงได โดยไมตองกรอกขอมูลซํ้าซอน ดังรูปท่ี 4-11 
 

 
 

รูปท่ี 4-11 การใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการภายใน 
 
4.5. แนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

     แนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมใน
สังกัด สามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จได โดยพิจารณาจากแนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ดังนี้ 

 
1.  Internet of Things (IoT) 

หมายถึง สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งท่ีสามารถสื่อสารและเชื่อมตอกันไดผาน 
Protocol การสื่อสารท้ังแบบใชสายและไรสาย โดยสรรพสิ่งตางๆ มีวิธีการระบุตัวตนได รับรูบริบท
ของสภาพแวดลอมได มีปฏิสัมพันธโตตอบและทํางานรวมกันได ความสามารถในการสื่อสารของ
สรรพสิ่งนี้จะนําไปสูนวัตกรรมและบริการใหมอีกมากมาย ตัวอยางเชน เซ็นเซอรภายในบานตรวจจับ
การเคลื่อนไหวของผูอยูอาศัย และสงสัญญาณไปสั่งเปด/ปดสวิตซไฟตามหองตางๆ ท่ีมีคนหรือไมมีคนอยู 
อุปกรณวัดสัญญาณชีพของผูปวย/ผูสูงอายุและสงขอมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย หรือสงขอความ
เรียกหนวยกูชีพหรือรถฉุกเฉิน เปนตน 

 

นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสูยุคใหม หรือ
ท่ีเรียกวา Industry 4.0 ท่ีจะอาศัยการเชื่อมตอสื่อสารและทํางานรวมกันระหวางเครื่องจักร มนุษย 
และขอมูล เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีความถูกตองแมนยําสูง โดยขอมูลท้ังหลายท่ี
เก็บจากเซ็นเซอรท่ีใชตรวจวัดตัวอุปกรณและสภาพแวดลอมจะถูกนํามาวิเคราะหใหไดผลลัพธ เพ่ือ
นําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตไดอยางทันที นอกจากการขามขีดจํากัดเรื่องเวลาแลว ระบบควบคุม
หรือระบบวิเคราะหขอมูล อาจไมไดอยูในท่ีเดียวกันกับเครื่องจักร แตสามารถควบคุมสั่งการไดโดยไร
ขีดจํากัดเรื่องสถานท่ี 
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เทคโนโลยีท่ีทําให IoT เกิดข้ึนไดจริงและสรางผลกระทบในวงกวางได แบงออกเปน 3 กลุมไดแก 
1)  เทคโนโลยีท่ีชวยใหสรรพสิ่งรับรูขอมูลในบริบทท่ีเก่ียวของ เชน เซ็นเซอร  
2)  เทคโนโลยีท่ีชวยใหสรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสาร เชน ระบบสมองกลฝงตัว รวมถึง

การสื่อสารแบบไรสายท่ีใชพลังงานต่ํา อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth 
3)  เทคโนโลยีท่ีชวยใหสรรพสิ่งประมวลผลขอมูลในบริบทของตน เชน เทคโนโลยีการประมวลผล

แบบคลาวด และเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หรือ Big Data Analytics 
 

(ท่ีมา : http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html) 
 

2. การบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing) 
   แพลตฟอรมท่ีสามารถตอบสนองความตองการท่ีกลาวมาขางตน คือ การบริการขอมูล (Data-

as-a-Service, DaaS) เชน ระบบการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญสําหรับขอมูลเพ่ือการพาณิชยหรือ ระบบการ
จัดเก็บขอมูลขนาดใหญสําหรับเครือขายสังคม (DaaS for Social) เปนตน ซ่ึงมีประโยชนดังนี้ 

1) ชวยใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด มีขอมูลในการตัดสินใจและ
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) ชวยใหผูประกอบการ/ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลปริมาณมหาศาลท่ีมาจากหลากหลาย
ชองทางท้ังแบบออฟไลน ออนไลน และโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยขอมูลเหลานี้เปนขอมูลท่ีรวบรวมมาจาก
แหลงขอมูลท่ีเชื่อถือและอางอิงได ท้ังนี้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

3) ชวยในการจัดระเบียบและเพ่ิมคุณคาใหกับขอมูลท่ียังไมไดรับการจัดระบบ ท้ังจากเครือขาย
สังคมและขอมูลขององคกร นํามาซ่ึงความกาวล้ําของขอมูลสําหรับผูรับบริการและการบริหารจัดการ 

4) ผูใชสามารถเชื่อมตอและไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนในทางปฏิบัติจากแหลงขอมูลภายนอก
รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพาณิชย ซ่ึงเปนการผสมผสานของขอมูลจากภายนอกและภายในองคกร ไดแก 
E-Mail เครือขายสังคม เปนตน เพ่ือสรางขอมูลท่ีเปนศูนยกลางและสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ สามารถ
ชวยใหการวิเคราะหและการออกแบบกลยุทธเปนไปในเชิงลึกและสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน  
 

 
 

รูปท่ี 4-12 แสดงการบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
(ท่ีมา : http://www.corporate360.us/blog/269-data-as-a-service-cloud-need-of-the-hour/) 
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จากรูปท่ี 4-12 แสดงถึงสถาปตยกรรมการบริการขอมูล (DaaS) โดยระบบสามารถบูรณาการขอมูล

จากระบบสารสนเทศตางๆ ท้ังบนเครื่องแมขายและจากระบบ Cloud รวมท้ังขอมูลจากเครือขายสังคม เชน 
Facebook เปนตน เม่ือขอมูลถูกจัดเก็บบนระบบ DaaS แลวจะสามารถนําไปประมวลผลในลักษณะตางๆ 
เชน การใหบริการกับหนวยงานภายนอก การวิเคราะห หรือการทํา Big Data เปนตน โดยท่ีผูใชขอมูลไมตองรู
วาขอมูลท่ีกําลังใชงานอยูนั้นมาจากท่ีใด แตมีความม่ันใจไดวาเปนขอมูลท่ีถูกตอง อางอิงได และมีความม่ันคง 
ปลอดภัย 

 
รูปท่ี 4-13 แสดง Cloud Based Data Services 

(ท่ีมา : หนังสือ Data as a Service.PushparkSarkar, IEEE 2015) 
 

การพัฒนาระบบบริการขอมูล (DaaS) มี 3 ข้ันตอนสําคัญคือ  
1) การรวบรวมขอมูล (Collect) จากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเ ก่ียวของ ซ่ึงอาจจะมีรูปแบบ 

ท่ีหลากหลาย การรวบรวมขอมูลจะใชหลักการของ Master Data Management (MDM) 
และ สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA)  

2) การจัดเก็บขอมูล (Store) เม่ือรวบรวมในฐานขอมูลกลาง ซ่ึงจะทําหนาท่ีเชื่อมตอกับ
แหลงขอมูล 

3) การวิเคราะห (Analyze) การวิเคราะหขอมูลจะใชหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business Intelligence) และ Big Data 

 
3. สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) 

   การบูรณาการสารสนเทศเขาดวยกันนั้น จะตองมีการประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ 
(Service Oriented Architecture, SOA) กับระบบสารสนเทศขององคกร ดวยเหตุผลท่ีโครงสรางของระบบ
เทคโนโลยีขององคกรซ่ึงเปนองคกรขนาดใหญ (IT Enterprise) จะประกอบไปดวยระบบท่ีหลากหลายท้ังใน
ดานระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต และระบบซอฟตแวร ซ่ึงโปรแกรมประยุกตบางโปรแกรมอาจใชใน
การทํางานกับกระบวนการทํางาน (Process) บางอยาง ท่ีอาจทํางานภายใตระบบโครงสรางเทคโนโลยีเดิม 
เชน พัฒนาโดยใชเครื่องเมนเฟรม เปนตน ดังนั้น เม่ือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  
จะทําใหการเปลี่ยนแปลงโดยใชโครงสรางเทคโนโลยีเดิมทําไดยาก จนอาจมีความตองการท่ีจะยกเลิกระบบเดิม
และพ่ึงพาเทคโนโลยีใหม ระบบ SOA จะชวยคุมครองการลงทุนขององคกรเพ่ือใหสามารถนําระบบโครงสราง
เทคโนโลยีเดิมมาใชตอไปได โดยการพัฒนาระบบโปรแกรมเดิมใหเปนลักษณะบริการแบบ SOA และสามารถ
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พัฒนากระบวนการทํางานจากบริการตางๆ ท่ีมีอยู จึงทําใหองคกรสามารถเปลี่ยนกระบวนการทํางานไดอยาง
รวดเร็ว โดยใชโปรแกรมประยุกตเดิมและโครงสรางเทคโนโลยีเดิมท่ีมีอยู 

 

การประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) สําหรับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด สมควรพัฒนาระบบจัดการขอมูลหลัก (Master Data Management System) เพ่ือสรางศูนย
รวมขอมูลองคกรท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง มีความเท่ียงตรง โดยการประเมินและสํารวจการใชงาน 
Core Information Object, Data Value Domain และ Business Rules ของ Application ท่ีสําคัญของ
องคกร ตามแนวทางดังนี้ 

 

1) ระบุ Master Data โดยการเลือกเอา Business Process ท่ีสําคัญตอองคกรหลายๆตัวเปน
หลัก และพิจาณาวาสวนไหนท่ีทําเปน Centralize แลวจะเกิดประโยชนสูงสุด 

2) ทําการรางมาตรฐานขอมูล (Standard Model) โดยการหาสวนท่ีซํ้ากันของขอมูลจาก 
Business Process และ Application ท่ีเลือกไว ซ่ึงในท่ีนี้คือ ขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ 

3) ขอมูลท่ีเปน Master Data จะตองถูกจัดการใหสามารถเขาถึงได จากทุกสวนขององคกรท่ีมี
ความจําเปนตองใชงาน และกําหนดใหเปนหนึ่งในเครื่องมือของการทํา Consolidation 

4) สรางถังเก็บขอมูลกลาง (Master Data Management) โดยการทําการรวบรวมคุณสมบัติ
ของขอมูลและจัดทํามาตรฐานขอมูล 

5) บูรณาการขอมูลท่ีไดรับการจัดทํามาตรฐานขอมูลแลวรวมกับ Application เดิมท่ีมีอยูหรือ 
Application ใหมท่ีกําลังจะถูกสรางผานทาง Service Oriented Architecture (SOA) 

6) สรางกฎและขอบังคับระดับองคกรในเรื่องของการใชงาน Master Data เพ่ือใหทําหนาท่ี
รักษาความถูกตองของขอมูลตอไปในอนาคต 

 

เ ม่ือผานการทํา Master Data Management และมีการตรวจสอบปรับปรุงขอมูล (Data 
Cleansing) แลว ข้ันตอนถัดไปคือ กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service 
Oriented Architecture, SOA) ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ 
 

1) SOA Service จะมีตัวเชื่อมตอ (Interface) ท่ีอธิบายบริการชื่อ Service, Input Parameter, 
Output Parameter และขอมูลอ่ืนๆ ซ่ึงเปนไฟล XML ท่ีไมข้ึนกับแพลตฟอรมและเทคโนโลยี โดยมากมักจะ
ใชมาตรฐาน WSDL (Web Service Description Language) ในการอธิบายบริการ 

2) SOA จะมี Registry ในการเก็บบริการตางๆ ท่ีไดมีการลงทะเบียนไว และจะทําหนาท่ีเหมือน 
ไดเร็กทอรี่ของบริการโปรแกรมหรือกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตางๆ จะคนหาและเรียกใช
บริการจากการลงทะเบียนนี้ มาตรฐานท่ีใชในการเก็บขอมูลการลงทะเบียนท่ีนิยมใชคือ UDDI (Universal 
Description Definition and Integration)  

3) การสงขอมูลระหวาง SOA Service จะใชเอกสารท่ีเปน XML ท่ีนิยามผานโครงสราง XML 
Schema (ไฟล XSD) การสื่อสารระหวางบริการเหลานี้ สามารถทําไดในระบบท่ีหลากหลายโดยไมจําเปนตอง
ทราบรายละเอียดของแพลตฟอรมและเทคโนโลยีท่ีบริการนั้นใชอยู 

4) SOA สามารถพัฒนาโปรแกรมหรือ Business Process โดยการประกอบ SOA Service ท่ีมี
อยูดวยคําสั่งท่ีเปน XML ซ่ึงมาตรฐานท่ีนิยมใชคือ WS-BPEL (Web Service-Business Process Execution 
Language)  
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5) SOA Service แตละตัวจะมีสวนการประกันคุณภาพ QoS (Quality of Service) อาทิ การ
ควบคุมความม่ันคงในดานการตรวจสอบ สิทธิการใช และนโยบายดานความม่ันคงของระบบ 

 

4. ข้ันตอนในการพัฒนาสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) 
   การพัฒนา SOA จะใชการพัฒนาแบบข้ันบันได (Incremental Adoption) กลาวคือ เริ่มตน

จากโครงการขนาดเล็กกอน เม่ือสําเร็จก็คอยตอยอดและขยายไปยังโครงการอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4-14 ซ่ึงวิธี
นี้แมจะใหผลสําเร็จในภาพรวมชากวาแบบทําโครงการขนาดใหญ (Big Bang) ซ่ึงมีการพัฒนาระบบท้ังหมดใน
องคกร แตการพัฒนาแบบข้ันบันไดจะชวยใหเกิดการเรียนรู และเปนการพัฒนาองคความรูของหนวยงาน จาก
ขอผิดพลาดและความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนระหวางการพัฒนา 

 
รูปท่ี 4-14 แสดงแนวคิดในการพัฒนา SOA แบบข้ันบันได 

 
การพัฒนาแบบข้ันบันไดมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
1) เลือกโครงการนํารอง (Pilot Project) ซ่ึงควรเปนโครงการท่ีสําคัญและมีประโยชน ในท่ีนี้คือ 

ระบบท่ีเก่ียวของกับขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ  
2) จัดต้ังคณะทํางานบุกเบิกในการทําโครงการนํารอง (Pioneering Team) บุคลากรท่ีมารวม

ทํางานควรจะมีประสบการณมาพอสมควร และมีความตั้งใจท่ีจะผลักดันใหโครงการประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ควร
มีการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการ SOA (SOA Steering Committee) 

3) คณะทํางานเรียนรูประสบการณจากผูท่ีเคยพัฒนาระบบในลักษณะเดียวกัน 
4) พัฒนาในระบบยอยๆ และนํามาประกอบกันเปนระบบท่ีใหญข้ึน 
นอกจากนี้ควรใชวิธี SOA Entry Point ซ่ึ งมีองคประกอบท่ีสําคัญคือบุคลากร (People) 

กระบวนการทํางาน (Process) และสารสนเทศ (Information) ดําเนินการรวมกับองคประกอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ระบบเครือขายความเชื่อมโยง (Connectivity) และการนําฟงกชันท่ีพัฒนาข้ึนกลับมาใชใหม 
(Reuse) ดังแสดงในรูปท่ี 4-15 
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รูปท่ี 4-15 แสดงวิธีการ SOA Entry Point 
 

1) บุคลากร (People) การสรางปฏิสัมพันธและความเชื่อมโยงของบุคลากรในหนวยงานท่ีจะ
บูรณาการระบบสารสนเทศ เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดความซํ้าซอนในการทํางาน ท้ังนี้จะมีการระดม
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของหนวยงานท่ีจะมารวมกันทํางาน การพัฒนาระบบ
บริการท่ีเนนท่ีผูใชเปนหลัก (People-Focused Service) นั้น ตองทําการออกแบบการปฏิสัมพันธกับผูใช 
(User Interface) ท่ีเปนแบบกราฟกเปนหลัก (Graphical User Interface, GUI) ซ่ึงในปจจุบันมีผลิตภัณฑ
หลายอยางท่ีสนับสนุนการพัฒนารูปแบบดังกลาว เชน Java Server Pages (JSP), XML และ Active Server 
Pages (ASP) เปนตน นอกจากนี้ การพัฒนาดวยระบบเว็บทา (Portal) และการใชเทคโนโลยีของ Web 2.0     
ก็เปนแนวทางท่ีสามารถนํามาใชในการชวยบูรณาการการทํางานระหวางผูใชไดเชนกัน 

2) กระบวนการทํางาน (Process) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน โดยมีเปาหมายในการ
ลดข้ันตอนการทํางานหรือทําใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Process-Focused Service) การประยุกตใช
ระบบการไหลของงาน (Workflow) ถือเปนเครื่องมือท่ีสามารถจะนํามาใชในการออกแบบกระบวนการทํางาน
ได เปนอยางดี ระบบ Workflow ท่ีนิยมใชในปจจุบันคือ ภาษา BPEL (Business Process Execution 
Language) ซ่ึงเปนการนําแนวคิดของ XML มาใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนากระบวนการทํางาน 

3) สารสนเทศ (Information) การใหบริการสารสนเทศเพ่ือชวยลดความยุงยากซับซอนในการ
ทํางานรวมกัน มีขอมูลเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจมากข้ึน และลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการทํางาน 
การพัฒนาโดยใหสารสนเทศเปนบริการแบบหนึ่ง (Information-Focused Service) เปนการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลตางๆ เขาดวยกัน ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดมาตรฐานของขอมูลรวมกัน 

4) การนํากลับมาใชใหม (Reuse) การนําระบบท่ีมีการพัฒนาไวแลวกลับมาใชใหม ชวยเพ่ิม
ความม่ันใจและความเร็วในการพัฒนาระบบ เนื่องจากมีการพัฒนาจากระบบท่ีใชงานอยูแลว เชน การใช API 
หรือ Component ท่ีมีอยูแลวสําหรับการประยุกตใชงานประเภทตางๆ การใชระบบเปด เชน WSDL (Web 
Service Definition Language) และ SOAP (Service Oriented Application Protocol)  

5) เครือขายความเชื่อมโยง (Connectivity) การสรางความเชื่อมโยงดวยระบบเครือขายท่ีเปน
มาตรฐานเปด (Open Standard) ท้ังนี้เพ่ือลดคาใชจายและมีความยืดหยุนในการเชื่อมโยงระบบท่ีแตกตางกัน
เขาดวยกัน วิธีการเชื่อมโยงบริการท่ีเปนมาตรฐานเปดและนิยมใชกันในปจจุบันคือ Enterprise Service Bus 
(ESB) และ Service Registry  
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ข้ันตอนการพัฒนาระบบ SOA ในมุมมองดานการบริหารมีดังนี้ 
1) การกําหนดนโยบายและระเบียบท่ีสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ 

(1) กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนการบูรณาการ 
(2) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ 
(3) กําหนดข้ันตอนในการบริหารจัดการท่ีดี 

2) กําหนดโครงการนํารอง 
3) ประเมินและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) สถานะของหนวยงาน โดยพิจารณา 

(1) ประสบการณของคณะทํางาน (Skills) 
(2) กระบวนการทํางาน (Processes) 
(3) สถาปตยกรรมระบบ (Architecture) 
(4) โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
(5) ซอฟตแวรประยุกต (Application) 

4) พัฒนาระบบโดยใชวิธีการแบบข้ันบันได (Incremental Adoption) 
5) ประเมินผล 

 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ตาม
แบบสถาปตยกรรม SOA อาจมีการปรับปรุงโครงสรางทางเทคโนโลยีโดยเพ่ิมองคประกอบทางซอฟตแวรตาม
รูปท่ี 4-16 ดังนี้ 
 

 
รูปท่ี 4-16 แสดงโครงสรางของสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA)  

(ท่ีมา : www.ibm.com/software/solution/soa) 
 

1) ซอฟตแวร Business Process Management (BPM) เปน Middleware หรือตัวกลางใน
กระบวนการแบบอัตโนมัติหรือกระบวนการภายในขององคกร เพ่ือใหกระบวนการนั้นกระชับ รวดเร็ว ถูกตอง 
ลดคาใชจาย และโปรงใส โดยซอฟตแวรนี้จะตองรองรับฟงกชันการทํางาน ดังนี้ 
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(1) การทําแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Modeling) ในลักษณะ
กราฟก (Graphic User Interface) ซ่ึงแมแบบนี้อาจประกอบดวยข้ันตอนของระบบงาน
ตางๆ ภายในองคกรท่ีตองการบุคคลเขามาตัดสินใจ รวมถึงบริการตางๆ ท่ีอยูใน
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ SOA  

(2) การปรับเปลี่ยนและแกไขกระบวนการทางธุรกิจตามแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ 
(3) การบริหารจัดการรวมท้ังแจงเตือนเม่ือเกิดความผิดปกติในกระบวนการทางธุรกิจ 

(Business Process)    
(4) การติดตาม (Track) การวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business 

Process Improvement) และการทํารายงาน (Management Reporting) 
 

2) ซอฟตแวร  Service Governance เปนซอฟตแวร ท่ีใชสําหรับรองรับการทํางานของ
โครงสรางสถาปตยกรรม SOA โดยมีหนาท่ีหลักในการบริหารและจัดสรรการใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในองคกร โดยมีฟงกชันหลักดังตอไปนี้ 

(1) Service Registry & Repository เ ป นฟ ง ก ชั น ท่ี ใ ช ใ น ก า ร ล งทะ เบี ย นบริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีแตละหนวยงานสรางข้ึน โดยจะสามารถคนหาไดงาย สะดวก
รวดเร็ว ท้ังนี้เพ่ือลดความซํ้าซอนในการสรางบริการตางๆ ในองคกรดวย 

(2) Expose Services เปนฟงกชันในการบริหารการนําเอาบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกสราง
ข้ึนมาไปใชงานจริงในระบบงานหลักของ SOA หลังจากท่ีไดนํามาใหบริการของ
หนวยงานใดๆ ไปแลว ก็จะสามารถถูกนําไปใชงานโดยหนวยงานอ่ืนๆ ไดทันที รวมถึง
การเปลี่ยนเวอรชันครั้งตอไปดวย 

(3) Version Management เปนฟงกชันในการจัดการเวอรชันตางๆ ของบริการท่ีถูกสราง
ข้ึนมา โดยไมสงผลกระทบตอบริการท่ีเรียกใช 

(4) Policy Management สามารถกําหนดใหบรกิารตาง  ๆมีกฎเกณฑในการทํางานอยางชัดเจน 
 

3) ซอฟตแวร Monitoring & Control เปนซอฟตแวรท่ีใชเปนเครื่องมือในการติดตามและดูแล
องคประกอบตางๆของโครงสรางทาง SOA ท้ังหมด เชน เม่ือมีการรับสงขอมูลระหวางผูใหบริการผูรับบริการ
ผานทาง Enterprise Service Bus รวมท้ังมีการคนหาขอมูลผานทะเบียนการใหบริการ ซอฟตแวรนี้จะ
สนับสนุนการทํา Monitoring และ Service Levels Agreement (SLA) โดยสามารถบันทึกขอมูลการทํางาน
และเก็บคาตางๆ ของการรับสงขอมูลท้ังหมด เพ่ือนําไปวิเคราะหและจัดทํารายงานได 
 

4) ซอฟตแวร Business Event เปนซอฟตแวรท่ีนํามาใชในการจับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการแบบ Real Time และสามารถสงตอขอมูลไปยังผูรับบริการไดทันทีเม่ือเหตุการณนั้นเกิดข้ึน เชน 
หากตองการบันทึกเหตุการณท่ีขาราชการถูกรองเรียนทางวินัยเกิน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน ทันทีท่ี
เกิดเหตุการณนั้นข้ึน โมดูลนี้จะสามารถแจงเตือนผูท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไปไดทันทีโดยไมตองใช
บุคลากรมาดูแล 
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5. แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) 

เนื่องจากปจจุบันการเติบโตของการใชงานเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตท่ัวโลกมีจํานวนสูงข้ึนอยาง
รวดเร็วระบบหมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ต (IP address) ท่ีใชในปจจุบันเปนระบบ IP รุนท่ี 4 
(IPv4) ซ่ึงจะเปนระบบ 32 บิตหรือสามารถระบุเลขไอพีไดตั้ง 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 ทําใหจํานวน
หมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดใชหมดไปแลวตั้งแตป พ.ศ. 2554 หลายประเทศจึงนําเทคโนโลยี
หมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตรุนท่ี6 (IPv6) มาใชงานเพ่ือรองรับการขยายตัวของเครือขาย
อินเทอรเน็ต และเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับบริการใหมๆ ในอนาคตไดอยางพอเพียง  

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และ
ติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2558 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําเสนอ และไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักทํา
หนาท่ีในการกํากับดูแล บริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) ตลอดจนรับผิดชอบการขอหมายเลข IPv6 จาก 
Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ใหกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
นอกจากนี้ยังมอบหมายใหหนวยงานตางๆ พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนดังกลาวดวย 

 
กระทรวงพาณิชยไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน 

สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) เพ่ือรองรับ
การใหบริการหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย รวมท้ังผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงาน
ภายนอก โดยสามารถจําแนกไดดังนี ้

 
ประเด็นการพัฒนา สถานะในการรองรับ IPv6 แนวทางการพัฒนา 

1) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย คอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ 

Window 7 ข้ึนไปรองรับ IPv6 

สวน Window XP ตองมีการ

ติดตั้งใหรองรับ IPv6 

ตรวจประเมินเครื่องคอมพิวเตอร 

ท้ังในสวนของระบบปฏิบัติการและ

โปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนตองใช

งาน ดําเนินการปรับแตง หรือ 

ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให

สามารถใชงานรวมกับ IPv6 ได 

2) เครื่องแมขาย เครื่องแมขายท่ีใชระบบปฏิบัติการ 

Window server 2008 ข้ึนไป

รองรับ IPv6 โดยอัตโนมัติ แต

เครื่องท่ีใช Window server 

2003 ตองทําการติดตั้ง IPv6 สวน

รุนกอน Window server 2003 

ตรวจประเมินเครื่องแมขายท้ังใน

สวนของระบบปฏิบัติการและ

โปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนตอง

ใชงาน ดําเนินการปรับแตง หรือ 

ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให

สามารถใชงานรวมกับ IPv6 ได 
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ประเด็นการพัฒนา สถานะในการรองรับ IPv6 แนวทางการพัฒนา 

ไมรองรับ IPv6 เครื่องแมขายท่ีใช 

Linux ตองทําการติดตั้ง IPv6  

3) ระบบเครือขาย Core Switch, Firewall รองรับ 

IPv6 แต Distribution Switch 

บางสวนยังไมรองรับ  

สํารวจและจัดสรรงบประมาณเพ่ือซ้ือ

อุปกรณดังกลาว 

4) ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ

ผานอินเทอรเน็ต ไดแก 

เว็บไซต อีเมล และโดเมนเนม 

www.moc.go.th รองรับ IPv6 

แตเว็บไซตของบางหนวยงาน ยังไม

รองรับ IPv6  

พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของกรม

ใหรองรับ 

5) โปรแกรมประยุกต ยังไมรองรับ IPv6 ปรับปรุงระบบใหรองรบั IPv6 

6) การทํางานแบบ Dual Stack ยังไมไดดําเนินการ ติดตั้ง Dual Stack ใหกับระบบ

เครือขาย 

 
4.6. มาตรฐาน/เกณฑท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และกรมการคาภายใน มีการ
ดําเนินการหรือพิจารณาตามมาตรฐาน/เกณฑท่ีเก่ียวของ พอสรุปดังนี้ 

1) มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลตามกรอบแนวทางมาตรฐาน TH e-GIF 2.0 

“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติหรือ “Thailand e-Government 
Interoperability Framework : TH e-GIF” จัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการ
เชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานท่ีมีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพ่ือนําไปสูการสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถ
ใหบริการรวม มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน และบูรณาการเชื่อมโยงระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐ” 

 

“เปาหมายหลักของ TH e-GIF คือ การผลักดันการพัฒนาประเทศไปสูการสรางขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการรวมระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยงานภาคอ่ืนๆ 
เชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองคกรอิสระ และองคการระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้” 

(1) สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐท่ีมี “ประชาชน
เปนศูนยกลางของการใหบริการ” (Citizen-Centric Services) 

(2) สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอ
นิกส ท่ีสามารถเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานท่ีมีระบบสารสนเทศท่ี
แตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection) 

(3) เลือกใช “มาตรฐานเปด” และเปนท่ียอมรับในระดับสากล (Open & International Standard) 
(4) กําหนดกติการวม (Common Rules) ในการตั้งชื่อรายการขอมูล (Data Elements)  

ท่ีนําไปสูการ กําหนดชื่อรายการขอมูล ท่ี เปนมาตรฐานของประเทศ (National 
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Standardized Data Set) ท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนําไปใชในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาระบบใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ 

(5) สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานรวมและสงเสริมการมีสวนรวมในการปรับปรุง
มาตรฐานตามเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหมและลักษณะความ
ตองการใชงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Stakeholders Collaboration) 

(6) กําหนดและแตงตั้งหนวยงานเจาภาพสําหรับการประยุกตใชงานในแตละระดับ โดยใหมี
ทรัพยากรเพียงพอ พรอมท้ังสรางกลไกในการปรับปรุงชุดมาตรฐานอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ (Systematic Change Management) 

 

“การสรางขีดความสามารถและขับเคลื่อนการปฏิบัติการรวมระหวางระบบสารสนเทศ ใหบรรลุ
เปาหมายดวยการกําหนดมาตรฐานกลาง และผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยง จะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังนี้” 

(1) การนํากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติไปประยุกตใช เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายและแนวทางการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐในการพัฒนาระบบ
บริการรวมทางอิเล็กทรอนิกส 

(2) วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 
(3) แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 
(4) สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ท่ีอธิบายถึงองคประกอบของระบบใน

มุมมองหรือมิติตางๆ พรอมท้ังมีการแสดงความสัมพันธท่ีชัดเจน ท้ังในดานประโยชน 
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร การดําเนินการตามกระบวนการของธุรกรรม ลักษณะขอมูลท่ี
ตองการแลกเปลี่ยนระบบงานท่ีรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และเทคโนโลยีท่ี
นํามาใชรองรับระบบงาน ขอมูลและธุรกรรมเหลานั้น และรวมถึงมาตรฐานกลางดาน
ขอมูลตางๆ เชน วิธีการกําหนดชื่อรายการขอมูลเพ่ือการสรางความสอดคลองของเอกสาร 
วิธีการสรางแบบจําลองขอมูล กติกาการออกแบบโครงสรางขอมูลของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสและมาตรฐานทางเทคนิคเ พ่ือการปฏิบัติการรวม โดยจัดทําเปน
สถาปตยกรรมพรอมภาพท่ีอธิบายองคประกอบดังกลาว ท่ีมีการใชงานจริงในปจจุบันและ
สถาปตยกรรมท่ีอธิบายองคประกอบท่ีตองการในอนาคต เพ่ือประโยชนในการวิเคราะห
งานท่ีตองดําเนินการใหไดตามเปาหมายขององคกร 

(5) การบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(6) การบริหารจดัการการปรับปรุงมาตรฐาน 

 

“การดําเนินการตามองคประกอบขางตนและยึดถือเปนกฎกติกาในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
แตละหนวยงาน จะชวยสรางความชัดเจนของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล ขจัด
อุปสรรคและลดความเสี่ยงในการเชื่อมโยงบริการหรือการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีการอธิบาย
ในเชิงสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังสถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรมดานขอมูล 
สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี ซ่ึงครอบคลุมการใชกฎกติการวมใน 
การพัฒนาระบบใหสอดคลองกัน และลดปญหาของโครงสรางและรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีตองการ
แลกเปลี่ยนกันเม่ือไดรับการออกแบบตามหลักการท่ีแนะนํา รวมท้ังการใชมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการ
ปฏิบัติการรวมระหวางระบบท่ีไมเหมือนกัน” 
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2) มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (ISMS) 

ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015 

เปนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีไดรับการยอมรับโดยสากลในปจจุบัน ซ่ึงใชวิธีการ

บริหารจัดการในลักษณะเดียวกันกับระบบมาตรฐาน ISO อ่ืนๆ แตในรายละเอียดไดมีการนําเอาการบริหาร

จัดการความเสี่ยงเขามาใชในการพิจารณาความจําเปนในการนําเอาระบบควบคุมตางๆ ท่ีระบุไวในมาตรฐาน

มาใชในองคกร โดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015 สรุปประเด็นหลักไดดังนี้ 

(1) นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) 
(2) โครงสรางองคกรดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Organization of Information Security) 
(3) การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร (Asset Management) 
(4) ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับบุคลากร (Human Resources Security) 
(5) การสรางความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environmental Security) 
(6) การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ (Operations Security) 
(7) การควบคุมการเขาถึง (Access Control) 
(8) การจัดหาการพัฒนาและการบํารุ งรักษาระบบสารสนเทศ  (System Acquisition, 

Development and Maintenance) 
(9) การบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยขององคกร (Information 

Security Incident Management) 
(10)   มิติดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Information Security Aspects of Business Continuity Management) 
(11)   การปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance) 
(12)   การควบคุมการเขารหัส (Cryptography) 
(13)  การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการสื่อสาร (Communication Security)  
(14)  ความสัมพันธกับผูจัดหาสินคาและบริการ (Supplier Relationships) 

 

3)  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในดานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

“รัฐบาลไดมุงพัฒนาระบบราชการเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการ
บริหารจัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยนํา
แนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาในภาคราชการ ภายใตการประยุกตใชจากหลักการ
บริหารของภาคธุรกิจ เชน การบริหารเชิงยุทธศาสตร การลดข้ันตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เปนตน” 

   คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ โดยประยุกตใชจากระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของ
ตางประเทศ เก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผาน
ระบบการประเมินใหรางวัลคุณภาพ ซ่ึงมีสาระสําคัญแบงออกเปน 2 สวนหลัก โดยจะขยายความผานคําถามท่ี
กําหนดไวใหสวนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง ประกอบดวย 
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สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมของสวนราชการ 
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (ขอมูลพ้ืนฐานหนวยงาน) ความสัมพันธกับผูรับบริการและผูเก่ียวของ 
(ประชาชน สวนราชการ หนวยงานภายนอก) สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของสวนราชการ ความทาทายเชิง
ยุทธศาสตรท่ีกําลังเผชิญอยู รวมท้ังระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

สวนท่ี 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดีของ
สวนราชการท่ีเปนไปตามมาตรฐานท่ีควรจะเปน เนนความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางเปนระบบ  
มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจประเมินการดําเนินการของสวนราชการในประเด็นตาง ๆ ตามหมวดของเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําใหเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของสวนราชการ นําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการตอไป ประกอบดวย 7 หมวด และเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด คือหมวด 4 การวัด  
การวิเคราะห และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4 เปนสิ่งท่ีสวนราชการไดดําเนินการ ท้ังการ
จัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูและเปนสวนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะทําใหองคกรสามารถ
บรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรได 
 

4)  มาตรฐานทักษะวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับอาเซียน 

ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดทํามาตรฐานทักษะวิชาชีพดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอาเซียน (ท่ีมา : www.mict.go.th) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
คําจํากัดความ มาตรฐาน และการรับรองความสามารถสําหรับบุคลากรกลุมทักษะดาน ICT และพัฒนาการ
รับรองความสามารถท่ีเก่ียวของสําหรับใชในประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ท้ังในดานการกําหนด
หลักสูตรฝกอบรม และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยมาตรฐานสําหรับอาเซียนจะ
ครอบคลุมกลุมทักษะหลัก 7 กลุม ดังนี้ 

 

(1) การพัฒนาซอฟตแวร (Software Development) 
(2) การบริหารจัดการโครงการดานไอซีที (ICT Project Management) 
(3) การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture Design) 
(4) การบริหารเครือขายและระบบ (Network and System Administration) 
(5) ระบบสารสนเทศและความม่ันคงบนเครือขาย (Information System and Network Security) 
(6) การประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) 
(7) การประมวลผลแบบเคลื่อนท่ี (Mobile Computing) 

 

โดยท่ีแตละกลุมทักษะจะแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 
 

ระดับท่ี 1 : ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง มีความรูพ้ืนฐานและทักษะซ่ึงเพียงพอท่ีจะใชปฏิบัติงาน  
ซ่ึงจะใชกับระดับปฏิบัติการ 

ระดับท่ี 2 : ระดับกลาง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะท่ีจะปฏิบัติงานไดและสามารถ
กํากับดูแลใหคําแนะนําผูอ่ืนได ซ่ึงจะใชกับระดับหัวหนา 

ระดับท่ี 3 : ระดับสูง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะทางดานเทคนิคและการบริหาร
จัดการกลุมบุคคล ซ่ึงจะใชกับระดับผูจัดการ 
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กรมการคาภายใน 

 

 
รูปท่ี 4-17 แสดงระดับของกลุมบุคลากรของหนวยงานดานเทคโนโลยี 

 
กลุมท่ี 1 ระดับผูจัดการรวมถึง CIO (Chief Information Officer) คือ ผูบริหารองคกรในดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล มีหนาท่ีในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางนโยบายการบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัลขององคกร 
รวมถึงการควบคุมดูแลบริหารหนวยงานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมท้ังหมด ซ่ึงควรจะมีความรูในดานตางๆ สรุปดังนี้ 

(1) เขาใจในศักยภาพและความเสี่ยงในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(2) เขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
(3) แปลงแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
(4) เขาใจวิธีการจัดการกระบวนการทํางาน การติดตามและประเมินผลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(5) เขาใจกฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
(6) เขาใจกระบวนการวางแผนบริหารจัดการโครงการ (Outsourcing Management) 
(7) เขาใจการเจรจาตอรอง และสามารถสื่อสารกับผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
กลุมท่ี 2 ระดับหัวหนา คือ กลุมของผูบริหารในองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแล ตัดสินใจ ให

คําปรึกษาและแกปญหาของโครงการตางๆ ในฝายหรือแผนกท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรบุคลากรให
เหมาะสมกับโครงการตางๆ 
 

กลุมท่ี 3 ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงอาจจะแบงไดตามลักษณะงาน คือ 
(1) Application Owner คือ ผูรับผิดชอบโดยตรงของระบบสารสนเทศนั้นๆ มีหนาท่ีในการดูแล 

ใหคําปรึกษา ควบคุม และพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมผูใชงาน รวมถึงการรายงานสถานะของระบบสารสนเทศใหแกผูบริหารดวย 

(2) ระดับ Application Support คือ ผูท่ีใหคําแนะนํา สอนวิธีการใชงาน ตั้งคาขอมูลพ้ืนฐาน 
รับแจงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของระบบสารสนเทศ และติดตอกับกลุมผูใชงานโดยตรง 

(3) ระดับ System Administrator คือ ผูท่ีควบคุมดูแลคอมพิวเตอร อุปกรณเสริมตางๆ รวมถึง
การติดตั้งโปรแกรม แกปญหาและปรับปรุงคอมพิวเตอรใหกับกลุมผูใชงาน 

(4) ระดับ Network และ Infrastructure คือ ผู ท่ีควบคุมดูแลเครือขายและเครื่องแมขาย 
(Server) เพ่ือใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตอง ม่ันคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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กรมการคาภายใน 

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานและหลักการดังกลาวขางตน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กรมการคาภายใน เพ่ือตอบสนองการบูรณาการสารสนเทศระดับกระทรวงพาณิชย ซ่ึงกรมควรดําเนินการใหมี
ความสอดคลองกัน ประกอบดวย 

1)  การพัฒนาและดําเนินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
การพาณิชย ของกรมการคาภายใน เพ่ือตอบสนองภารกิจเก่ียวกับดานการกํากับดูแล สงเสริม และพัฒนาการ
คาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและ
ผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน 

2) การพัฒนาและดําเนินแผนงาน/โครงการบูรณาการระดับกระทรวง เพ่ือสรางความเปน
เอกภาพในการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน (Front Office) ตลอดจนการบริหารจัดการขอมูล
ภายใน (Back Office) ท้ังในระดบักรมและระดับกระทรวง 
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บทที่ 5 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

 

5.1.  โครงการหลักของกรมการคาภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี 1   :  เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ 

สาระยุทธศาสตร  :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เพ่ือใหเกิดการเขาถึง (Access) การจัดการ (Manage)  
                        การบูรณาการ (Integrate) การประเมินผล (Evaluate) และการสรางสารสนเทศ (Create information) ในการบริหารจัดการและ 
                        การปฏิบัติงานตามภารกิจรวมท้ังสรางบุคลากรมืออาชีพแตละดานใหเกิดการรวมคิดรวมทํา 

เปาหมายท่ี 1   :  บุคลากรทุกระดับมีการปรับกระบวนทัศนใหทันตอการพัฒนา การใชงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปาหมายท่ี 2   :  มีองคความรู ทักษะ สามารถเปนผูฝกสอน SMART Trainers และ SMART User มีการประยุกตใชไอซีทีเปนกลไกการพัฒนาระบบงานท่ีรับผิดชอบ 
กลยุทธท่ี 1    :  สรางพลังความตระหนักรูในการพัฒนาฝกอบรมดานทักษะและเจตคติท่ีสอดคลองกับองคกรยุคใหมและใหมีการพัฒนาความรูและทักษะ  

     ดานไอซีทีใหตรงกับตําแหนง 
กลยุทธท่ี 2      :  จัดโครงสรางท่ีเนนความกาวหนาในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลเปนแรงจูงใจ และสงเสริมใหมีการเรียนรูรวมกันในองคกร แบงปน และนํา               

                        ความรูมาใชเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ   

1 เสรมิสรางศักยภาพ
บุคลากรใหมีความ
เขมแข็งดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเขมแข็ง 
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล 
เพ่ือการพัฒนา   
การประยุกตใชท่ียั่งยืน 

บุคลากรนําเทคโนโลยี
ดิจิทัล ไปใชในการ
บริหารจดัการและ
ปฏิบัติการ ตามบทบาท
ภารกิจหลักของกรม 

1. กําหนดนโยบายสงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาองค
ความรูและขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล 
2. จัดอบรมทักษะการใช
และการประยุกตใช รวมท้ัง

บุคลากรกรมของ
กรมการคาภายใน  
มีความรอบรู เขาใจ 
เขาถึง สามารถพัฒนา
และใชประโยชน
เทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
รูเทาทัน 

- - 2 2 2 6 สลก. ทส. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

การพัฒนา รูปแบบการ
ถายทอด 
 

2 โครงการพัฒนา
บุคลากรกระบวนการ
ดานการบริหารจดัการ
ธุรกรรมรูปแบบดิจิทัล 

เพ่ือสรางบุคลากรดาน
การวิเคราะห ออกแบบ 
พัฒนาระบบงานตาม
ภารกิจของกรม 

บุคลากร ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความสามารถ 
ดานการพัฒนางานและ
ติดตามตรวจสอบงาน 
จางพัฒนา 

1. ศึกษา วิเคราะหสื่อการ
เรียนการสอนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
2. จัดฝกอบรมทักษะดาน
เทคโนโลยีท่ีกาวหนา  
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
แลกเปลีย่นประสบการณ  
ระหวางกัน 
 
 

จํานวนบุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถพัฒนางาน 
แกไข ระบบงานได 

- - 2 1 1 4 สลก. ทส. 

แผนงานท่ี 2  การบริหารจดัการองคความรู (Knowledge Management)  
3 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการองคความรู
(Knowledge 
Management) 

เพ่ือสรางกลไกในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูการ
บริหารจดัการองค
ความรูโดยเฉพาะท่ีเปน
ความรูท่ีไดจาก
ประสบการณ  
(Tacit  Knowledge) 
 

มีระบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทําใหเกิดความ 
เขาใชกระบวนการ
ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล 

สรางเว็บไซตการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกัน และ
รณรงค สงเสริม ใหตระหนัก
ถึงการแบงปนความรู 

จํานวนกระบวนการ
ทํางานท่ีมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ระหวางกัน 

- - 1 1 1 3 ทุกสํานัก/
กอง 

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 0 0 5 4 4 13  
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ยุทธศาสตรท่ี  2   :  พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส  (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน และผูประกอบการ ท้ังดานขอมูลขาวสาร  

                         และบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 

สาระยุทธศาสตร   :  ดูแลเกษตรกร ผูประกอบการใหสามารถทําธุรกรรมตางๆ เขาถึงบริการรูปแบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังติดตามตรวจสอบขอมูล 
                          สงรายงาน แจงเรื่องราว อํานวยความสะดวกรวดเร็วรองรับการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
                          ทางราชการ พ.ศ. 2558 ใหหนวยงานตางๆ ปรับปรุงระบบการใหบริการของตน ใหมีความสะดวก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ “กาวสูเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” 
เปาหมาย :   มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ครอบคลุมงานของกรมการคาภายใน 
กลยุทธท่ี 1 :  พัฒนางานบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ใหครอบคลุมงานบริการ 
กลยุทธท่ี 2 :  ปรับปรุงงานบริการอิเล็กทรอนิกสเพ่ือรองรับการใชงานบน Mobile Device 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย    

1 พัฒนาศูนยบริการ
เสมือนจริง (Virtual 
Service Enterprise)  
ใชเทคโนโลยดีิจิทัล 
ดําเนินกิจกรรมบน
เครือขายท่ีเสมือนจริง 
และสรางนวัตกรรม
บริการ (service 
innovation) 

เพ่ือพัฒนาระบบ
ศูนยบริการเสมือนจริง  
(Virtual Service 
Enterprise)  
ท่ีใหบริการธุรกรรม 
บริการขอมลู
สารสนเทศ และใชการ
แลกเปลีย่นขอมูล
ขาวสาร 
ระหวางกัน  
on Website & 
Mobile Device 

มีศูนยบริการเสมือน
จริง (Virtual Service 
Enterprise)  
ท่ีเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร และ
ใหบริการธุรกรรม  
และใชการแลกเปลีย่น
ขอมูลขาวสารระหวาง
กันของผูประกอบการ
และผูสนใจและม ี
การบริการระบบตางๆ 
เปน Smart Service 

ตอยอดการพัฒนาเว็บ 
ท่ีใหบริการขอมูล
สารสนเทศแบบทาง
เดียว เปนการ
ใหบริการดานธุรกรรม
ตามภารกิจของกรม  
ใหรองรับเทคโนโลยี
ใหม ๆ และบูรณาการ
ระบบบริการ การออก
ใบอนุญาต  
การลงทะเบียนสมาชิก  
การออกใบรับรอง ฯ  

จํานวนผูเขาใชบริการ
บนเว็บไซตและบน 
Mobile Device 

 

- - 5 - - 5 กษ1. กษ2. 
ตป. ชว. สข. 
รป. สต. สผ. 
ทส. 

 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-3 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

บน Web Site และ
อุปกรณเคลื่อนท่ี 

ท่ีใชอยูในปจจุบัน เปน
ระบบอิเล็กทรอนิกส 

2 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการเรื่อง
รองเรียนและการ
แกไขราคาสินคา
เกษตร ราคาสินคา
อุปโภคบรโิภค และ
การคา 

เพ่ือพัฒนาชองทาง
อิเล็กทรอนิกสในการ
แจงเรื่องรองเรียน
สําหรับภาคเอกชน  
และพัฒนา
กระบวนงานติดตาม
เรื่องรองเรียน ตดิตาม
ตรวจสอบเรื่อง
รองเรียนดานการ
แขงขันทางการคา  
อยางเปนระบบ 

มีการบรหิารจดัการ 
เรื่องรองเรียน อยาง
โปรงใสเปนธรรม 
สามารถติดตามผล
การตรวจสอบฯ ได 

ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการนําเสนอ 
ระบบฯ และการ
ประชาสมัพันธปรับปรุง
การนําเสนอขอมูล 
กฎหมาย กฎระเบียบ 
อันนําไปสูการสงเสรมิ
การแขงขันทางการคา
เสรีและเปนธรรม 
มีระบบเช่ือมโยงระบบ
ฐานขอมูลนิติบุคคล
และงบการเงิน 

จํานวนระบบ
ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ
และมีการเช่ือมโยง
ระหวางกัน 

- - 5 4 4 13 ตป. สข. ทส. 

3 * พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจการคา 
การตลาด สินคาเกษตร 
ใหกับเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกร และ
ผูประกอบการดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

เพ่ือพัฒนาระบบใน
การดําเนินกิจกรรม
ทางการคา การตลาด 
สินคาเกษตร ธุรกิจ 
ใหกับเกษตรกรและ
ผูประกอบการดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มีชองทางในการ
ประกอบธุรกิจการคา 
การตลาด สินคาเกษตร 
ธุรกิจ รองรับตลาด
ออนไลน 

ศึกษาแนวทางการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมา
พัฒนาตลาดสมัยใหม
ภายใตรูปแบบท่ีรองรับ
การทําธุกรรม การคา
ขาย บนเครือขาย 
Internet 

จํานวนสมาชิกสังคม
ออนไลนเพ่ิมข้ึน
ผูสนใจทําธุรกิจการคา 
เพ่ิมมากข้ึนจากวิธีการ
เดิม 

- - 4 3 3 10 กษ1. กษ2. 
ตป. ชว. สข. 
รป. สต. สผ. 
ทส. 

 

เขารวมดําเนินการกับกระทรวงพาณิชย 

 

5-4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 ประชาสัมพันธและเผยแพรภารกิจ  
4 พัฒนาระบบประชา- 

สัมพันธ กิจกรรม
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
ใหกับกลุมเปาหมาย  

เพ่ือใหเกษตรกร 
ผูประกอบการ และ
ประชาชนสามารถ
เขาถึงวิธีการใชระบบ 
Mobile Application  
เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
กรมการคาภายใน 
เพ่ือรองรับผูบริโภคยุค 
Gen Y ประชาสมัพันธ 
กิจกรรม ขอมลูขาวสาร 
เก่ียวกับสินคาเกษตร 
สินคาอุปโภคบริโภค 
ราคา และตลาด ใหกับ
ประกอบการประชาชน 
และ ไดเขาถึงขอมูล 
ขาวสารท่ีทันเหตุการณ 

มีระบบการ
ประชาสมัพันธ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปน
รูปแบบ Mobile life 
ใหกับประชาชนและ
ผูประกอบการ
สามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสาร กิจกรรมกรม 
ผานสื่อสังคมออนไลน 

พัฒนาระบบ
ประชาสมัพันธให
รองรับกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคในยคุ 
Gen Y ใชชีวิตการ
ทํางานและชีวิตสวนตัว
ในการประกอบ
ธุรกรรม บนอุปกรณท่ี
หลากหลาย 

จํานวนผูเขาถึง เขาใช
ระบบ Mobile App 
และผูสนใจท่ีใชบริการ 
เขาชมงาน เขาชม
เว็บไซตถายทอดสด 

- 4.8 10 10 10 34.8 กษ1. กษ2. 
ตป. ชว. สข. 
รป. สต. สผ. 
ทส. 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 0 4.8 24 17 17 62.8  

 

 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-5 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการสรางมูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร  

                             ธุรกิจ ใหเขมแข็งย่ังยืน สามารถแขงขันได 

สาระยุทธศาสตร : เพ่ือสรางโอกาส เพ่ิมผลผลิตในการเขาถึงธุรกิจการคา การตลาด รูปแบบ Digital Commerce ท่ีเปนตลาดการคาดิจิทัลนําไปสู Mobile   
    commerce และ Social Commerce ท่ีขายของผานระบบอิเล็กทรอนิกส นําเทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิดมูลคา ทางธุรกิจ  
    นอกเหนือจากการคา แตเปนเรื่องของประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ และขีดความสามารถในการแขงขันดานความสะดวก รวดเร็ว ลดตนทุน 

เปาหมายท่ี 1 :   ระบบตลาดสินคาเกษตร ธุรกิจการคา รูปแบบใหมท่ีเปนตลาด Digital Market 
เปาหมายท่ี 2 :   บูรณาการขอมูลสารสนเทศรวมกับหนวยงานกระทรวงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 1 :   สรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธดวยการจัดการตลาดสมัยใหม 
กลยุทธท่ี 2 :   สรางรูปแบบการบริหาร การปฏิบัติงานใหมใหสอดคลองกับยุคดิจิทัล 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการเศรษฐกิจการคา 

1 จางท่ีปรึกษาท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญดาน
การบริหารจัดการ
สารสนเทศและ
ฐานขอมูล  

เพ่ือสนับสนุนและให
คําปรึกษาแนะนําใน
การบริหารจัดการ
สารสนเทศและ
ฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับภารกิจหลักของ
กรมการคาภายใน 

มีท่ีปรึกษาท่ีเปน
ผูเช่ียวชาญดานการ
บริหารจดัการสารสนเทศ
และฐานขอมลูในการให 
ขอช้ีแนะ และเปน 
ผูนําการผลักดัน 
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมีประสิทธิภาพ 

จัดทําระบบบัญชีรายการ
ขอมูลท่ีตองบูรณาการ 
Digital Content ท่ี
เก่ียวของกับภารกิจหลัก 
โดยปรบัปรุงระบบ
ฐานขอมูลดานการคา
อยางบูรณาการ ของ
กรมการคาภายใน 

ปริมาณงานและ
โครงการท่ีให
คําปรึกษา แนะนํา 
เสนอแนะ 
 

- - 2 2 2 6 ทส. 

2 * การจัดทํา
มาตรฐานขอมลู
ตามกรอบ

เพ่ือจัดทํามาตรฐาน
รหัสในการใหบริการ
รหัสสินคาอุปโภค
บริโภคและสินคา

มีมาตรฐานรหสัสินคา
เกษตร สินคาอุปโภค
บริโภค มีฐานขอมูล
สินคาเกษตร สินคา

1. ศึกษามาตรฐาน
รหัสสินคาอุปโภค 
บริโภค สินคาเกษตร  
ตั้งคณะทํางานจดัทํา

มีรหัสมาตรฐาน
สินคาประเภท 
ตาง ๆ ท่ีนําไปใช
ปฏิบัติงานในการ

- - 2 2 - 4 กษ1. กษ2. 
รป. ทส. 

เขารวมดาํเนินการกับกระทรวงพาณิชย 

 

5-6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

แนวทาง  
TH e-GIF 2.0 

เกษตรใหมมีาตรฐาน
รหัสอางอิงและ
นําไปสูการพัฒนา 
การเช่ือมโยงขอมลู 
ท่ีเก่ียวของ 

อุปโภคบรโิภคท่ีมี
มาตรฐานกลาง 

มาตรฐานรหสัสินคา
ประเภทตาง ๆ  
2. วิเคราะห ออกแบบ
พัฒนาฐานขอมูล 
กําหนดนิยามความหมาย
ท่ีจําเปนตองใชงาน 
รวมกัน 

เช่ือมโยงขอมูลกับ
หนวยงานท่ีใชงาน
รวมกัน 

3 บูรณาการ
ระบบงาน
ฐานขอมูล
เศรษฐกิจการคา
สินคาเกษตรใน
การวิเคราะห
พยากรณ
สถานการณ 

เพ่ือพัฒนาบูรณาการ
ระบบงานฐานขอมูล
เศรษฐกิจการคา
สนับสนุนการ
วิเคราะห และ
พยากรณขอมลูดิบ
ดานเศรษฐกิจการคา 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ประมวลผลการจดัการ
ขอมูล ผูบรหิาร ผูปฏิบัติ  
นําผลการวิเคราะห
พยากรณไปใช
ประกอบการตัดสินใจ 

บูรณาการขอมูล 
ท่ีเก่ียวของกับดาน
เศรษฐกิจการคาเช่ือมโยง
ขอมูลกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของจัดหาซอฟตแวร 
ท่ีชวยวิเคราะห พยากรณ
สถานการณ 
 

จํานวนกระบวนงาน
ฐานขอมูลฯ ท่ี
บูรณาการ 

- - 5 5 5 15 กษ1. กษ2. 
ตป. ชว. สข.  
รป. สต. สผ.  
ทส. 

4 บูรณาการขอมูล
ขาวสารดานความ
เคลื่อนไหวสินคา
เกษตรจากเว็บไซต
ภายในประเทศ 
และกลุมประเทศ 
AEC 

เพ่ือบูรณาการ
เช่ือมโยงขอมูล
สารสนเทศและ
คลังขอมูลของกรม 
รวมท้ังระหวาง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

มีระบบสารสนเทศ 
สําหรับผูบรหิาร (MIS) ท่ี
ใชสนับสนุนการตดัสินใจ 
เชิงนโยบายทุกๆ มิติ  
เชน ดานสินคา 
ดานงบประมาณ  
ดานบุคลากร  
ดานเศรษฐกิจ 

สํารวจ ศึกษา วิเคราะห
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ 
ท่ีตองการบูรณาการ 
 

จํานวนฐานขอมูล 
สารสนเทศท่ี
สามารถบูรณาการ 
ลดความซ้ําซอนใน
การจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ 

- - 2 2 2 6 กษ1. กษ2. 
ตป. ชว. สข.  
รป. สต. สผ.  
สลก. ทส. 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-7 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

5 * สอบทานและ
ปรับปรุงขอมูล 
(Data cleansing) 
รวมกันระหวาง
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย 

เพ่ือปรับปรุงขอมูล 
ท่ีใชงานรวมกันใน
แตละระบบของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย 
ใหมีความถูกตอง
ตรงกัน 

ขอมูลพ้ืนฐานในการตั้ง
คณะทํางานรวมกันกับ
กระทรวงฯ ใหบริการของ
แตละหนวยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย ใหมี
ความถูกตองตรงกัน 

ตรวจสอบขอมลูซึ่งมีการ
จัดเก็บ/ใชงานของกรม 
เพ่ือเปรียบเทียบขอมูล
เบ้ืองตนนําผลตรวจสอบ
เขาสูกระบวนการ
พิจารณาปรับปรุงแกไข
ขอมูลรวมกัน 

จํานวนรายการ
ขอมูล และ
หนวยงานท่ีมี
ความถูกตอง
ตรงกัน 

 

- - 1 2 - 3 ทส. 

6 บูรณาการและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนงาน
ระบบฐานขอมลู
สารสนเทศ สินคา
เกษตร อุปโภค
บริโภค  

เพ่ือใหการบริหาร
จัดการฐานขอมลู
สารสนเทศ สินคา
เกษตร อุปโภค
บริโภค มีความเปน
เอกภาพเพ่ือวิเคราะห
โครงสรางตนทุน 
การผลิต 
 

1. มีฐานขอมูล
สารสนเทศ ท่ีมีความเปน
เอกภาพ สะดวกรวดเร็ว 
เขาถึงขอมูลไดงาย ลด
ความซ้ําซอน 
2. มีระบบงาน ท่ี
เก่ียวของสัมพันธกัน 
สามารถใชวิเคราะห 
สภาวะราคาตลาด 
วิเคราะหแนวโนมราคา 
ดานการตลาด 

1. สํารวจ ตรวจสอบ
ฐานขอมูลท้ังหมด 
ท่ีนํามาเผยแพร ขจัด
ความซ้ําซอน โดยการ
วิเคราะห จดัลาํดับ
ความสําคญั 
2. ออกแบบโครงสราง
ฐานขอมูลใหรองรับการ
เขาถึง การเรียกใชท่ี
สะดวกรวดเร็ว 

ระยะเวลาท่ีลดลง
ในการเรียกใช
ขอมูลสารสนเทศ
ในการแสดงผล 

- 7.2 5 3 3 18.2 กษ1. กษ2. 
ตป. ชว. สข.  
รป. สต. สผ.  
ทส. 

7 พัฒนาการ
เช่ือมโยงขอมูล
อิเล็กทรอนิกส
ผานระบบ 
National Single 
Window  

เพ่ือออกแบบระบบ
เช่ือมโยง Digital 
Contents สนับสนุน
การใหบริการ
เบ็ดเสร็จจดุเดยีว 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุง

มีระบบการเช่ือมโยง 
Digital Contents ผาน  
National Single 
Windows ระหวาง
หนวยงานท่ีใชขอมูล 
ท่ีเก่ียวของ 

จัดทํามาตรฐานการ
เช่ือมโยงขอมูลตอยอด
การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลใหรองรับการ
เช่ือมโยงผาน National 
Single Windows 

จํานวนระบบ
ฐานขอมูลสามารถ
เช่ือมโยง
แลกเปลีย่น
ระหวางหนวยงาน 

3 - 2 2 - 7 ชว. สต. กษ2. 
ทส. 

เขารวมดาํเนินการกับกระทรวงพาณิชย 

 

5-8 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

ระบบฐานขอมลูท่ีใช
งานเก่ียวของให
สามารถเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล
ระหวางกันได 

8 พัฒนาระบบ
การคาขาว 

เพ่ือพัฒนาซอฟตแวร
กระบวนงานกิจกรรม
การประกอบธุรกิจ
การคาขาว และ
บูรณาการฐานขอมลู
สารสนเทศในสวน
ของการดําเนิน
กิจการคาขาว โดย
ประสานความรวมมือ
การเช่ือมโยงขัอมลู
ระหวางหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ 

1. อํานวยความสะดวก
รวดเร็วในการยื่นขอ
อนุญาตการทําธุรกรรม
การคาขาวให
ผูประกอบการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. บูรณาการฐานขอมูล
สารสนเทศขาว  
ในหนวยงานกรมการคา
ภายในใหขอมูลท่ีมีความ
เปนเอกภาพ มีการ
ติดตามรายงานการทํา 
ธุรกรรมของ
ผูประกอบการ 
ท่ีเปนปจจุบัน 

บูรณาการความตองการ
จัดจางท่ีปรึกษามารวม
กําหนดวิธีการในนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาเปน
กลไกขับเคลื่อน
กระบวนงานท้ังระบบ 
และสามารถนําขอมูลมา
สนับสนุนวิเคราะห 
ปริมาณการผลติ นําผลท่ี
ไดรับคาดการณการจัด
จําหนายภายในประเทศ 

จํานวน
ผูประกอบการท่ีเขา
มาใชบริการระบบ
คาขาวผานทาง
เว็บไซต และทาง 
Mobile Device 

- - 2 2 2 6 กษ2. ทส. 

9 * พัฒนาเกษตรกร
ใหเปน
ผูประกอบการ 
(ธุรกิจชุมชน) หน่ึง

เพ่ือสนับสนุนให
เกษตรกรเปน
ผูประกอบการ 
สามารถใช  

เปลี่ยนเกษตรกรเปน
ผูคาหรือผูประกอบธุรกิจ
ชุมชน เขาถึงการคา
ตลาดออนไลน 

พัฒนาระบบการคา
ออนไลนบน SMART 
Phone ถายทอดความ

จํานวนเกษตรกร 
ท่ีเปนผูคา
ผูประกอบการ 

- - 2 2 2 6 สต. ทส. 

เขารวมดาํเนินการกับกระทรวงพาณิชย 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-9 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

หมูบาน หน่ึงกลุม
เกษตรกรใหเปน 
SMART Group 

SMART Phone  
เปนเครื่องมือการ
ประกอบธุรกิจ 

ตระหนักรูถึงการแขงขัน
บนโลกไซเบอร 

แผนงานท่ี 2  แผนบริหารความตอเน่ืองดานเทคโนโลยีดจิิทัล 
10 พัฒนาระบบ

บริหารจดัการ
คลังสินคา ไซโล 
หองเย็น และ
สินคาคงคลัง 
(Warehouse 
and Inventory 
Management)  

เพ่ือพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
คลังสินคา ไซโล  
หองเย็น และสินคา
คงคลัง  

มีระบบบริหารจัดการ
คลังสินคาท่ีสามารถ
ติดตามสถานะภาพ 
คลังได 

1. บูรณาการปรับปรุง
ฐานขอมูลเดมิใหมีความ
ครบถวนในดานสถานท่ี 
พ้ืนท่ี ฯลฯ 
2. จัดระบบเอกสาร 
หลักฐานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
3. พัฒนาระบบงานการ
บริหารจดัการรองรับ
กระบวนงานลักษณะ 
Workflow 

จํานวนรายงาน 
การบริหารจัดการ
คลังสินคา ไซโล  
หองเย็น และสินคา 
คงคลัง 

- - 2 2 2 6 สต. ทส. 

11 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ระบบงานช่ังตวง
วัด ครบวงจร 

1. เพ่ือพัฒนา
ระบบงานช่ังตวงวัด 
ใหรองรับนโยบาย
รัฐบาลในการผลักดัน
ใหการรับจายเงิน
ระหวางหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนให
เปนการรับจายเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส   

ผูรับบริการไดรับความ
สะดวกในการชําระ
คาธรรมเนียมผานระบบ
บัญชีธนาคาร  
(Bill Payment) 

1. ศึกษา วิเคราะห 
กระบวนงาน ท่ีเก่ียวกับ
งานช่ังตวงวัด 
2. ออกแบบระบบงาน
ใหเปน e-Workflow 
3. ประมวลผลการคิด
คํานวณคาธรรมเนียม
ประเภทตาง ๆ 

จํานวน
ผูประกอบการท่ีใช
บริการชําระ
คาธรรมเนียมผาน
ระบบบัญชีธนาคาร 
(Bill Payment) 

- - - 3 - 3 ชว. ทส. 

 

5-10 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

2. เพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหแก
ผูรับบริการท่ีจะ
ชําระคาธรรมเนียม
ตาง ๆ เก่ียวกับงาน
ช่ังตวงวัด 

4. ระบบออกใบสําคัญ
รับเงิน 

12 พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบตรวจสอบ
สินคาและพิทักษ
ผลประโยชน
ผูบริโภค 1569 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
กระบวนงาน  
การตรวจสอบและ
ปฏิบัติการ รายงาน 
แจงเรื่องราวรองทุกข
ผาน Mobile Device 
และพัฒนา Mobile 
Application รองรับ
การติดตามผลการ
ตรวจสอบการรายงาน 

1. อํานวยความสะดวก
ใหกับผูบริโภคในการ
รองเรียนและตดิตาม
ความคืบหนาในเรื่อง 
ท่ีรองเรียน  
2. ผูปฏิบัตสิามารถ
รายงานความเคลื่อนไหว
ผลการตรวจสอบไดทัน
เหตุการณ 

1. ศึกษาวิเคราะห
แนวทาง/วิธีการ
กระบวนงานระบบเดิม 
และตอยอดระบบ 
ใหรองรับความสะดวก 
กับผูบริโภค เช่ือมโยง
ระบบรองเรียนกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
2. นําขอมูลรองเรียนมา
วิเคราะหเปรยีบเทียบ 
เปนขอมูลเผยแพร 

จํานวนหนวยงาน
ท่ีมีการใช
ประโยชนขอมลู  

- - 2 2 2 6 ตป. ทส. 

13 * พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบตลาดการคา
ภายในประเทศ 
ตลาดกลางสินคา
เกษตร และตลาด
ตามนโยบาย 

เพ่ือพัฒนาชองทาง
การตลาด การคา
สินคาเกษตร ให
สามารถซื้อขายบน 
Mobile Device 
และบน Website 

1. มีตลาดกลางสินคา
เกษตร และตลาดตาม
นโยบาย พรอมจดั
จําหนายสินคา  
บนอุปกรณเคลื่อนท่ี 
ออนไลน  

จัดจางพัฒนาระบบ
ตลาดท่ีสามารถซื้อขาย
แลกเปลีย่นสินคา 
ท่ัวประเทศ บนอุปกรณ
เคลื่อนท่ี และ
ประสานงานทําความ 

จํานวนระบบท่ีมี
รูปแบบการคา
แบบ Digital 
Market และ
มูลคาการคาบน
อุปกรณเคลื่อนท่ี 

- 6.3 4 3 2 15.3 สต. สผ. ทส. 

เขารวมดาํเนินการกับกระทรวงพาณิชย 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-11 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

รูปแบบ Digital 
Market 

2. มีระบบขนสงและ
ระบบการชําระเงิน
รูปแบบ e-Payment 
รองรับ 

ตกลงกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของกับระบบ 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 3 13.5 31 32 22 101.5 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4   :   นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการขับเคล่ือนสูภาคปฏิบัติ 

สาระยุทธศาสตร  :   เพ่ือกําจัดความซํ้าซอนในการจัดเก็บฐานขอมูลใหมีความเปนเอกภาพ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา 
เปาหมาย  :   รองรับนโยบายและแนวทางการบริหารราชการกระทรวงพาณิชยตามยุทธศาสตร โดยใชงบประมาณในการบรหิารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ   
                                   มากยิ่งข้ึน  
กลยุทธท่ี 1  :   บูรณาการดานไอซีทีเขากับกระบวนการธุรกิจอยางเปนระบบ 
กลยุทธท่ี 2  :   สรางสถาปตยกรรมการจัดการองคกรท่ีพรอมสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนากระบวนการบริการ จัดการระบบงานภายในกรม (Back Office)   

1 บูรณาการระบบ  
Back office 
กระบวนการ
บริหารงาน การ
ปฏิบัติงาน และ
บริการ ใหเปน 

เพ่ือจัดระบบและ
เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมท่ีทํางาน
ระบบ Manual และ
ก่ึงคอมพิวเตอร ใหใช
ระบบงานท่ีเปน

ทําใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของสามารถ
ติดตามการทํางาน
และนําขอมลูมา
ประกอบการตัดสินใจ 
ไดสะดวก รวดเร็ว 

ตอยอดการพัฒนาระบบ 
ERP ใหเต็มรูปแบบ
รณรงค สงเสริม
สนับสนุนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และวัฒนธรรมการเขา

จํานวนหนวยงาน 
ไดใชระบบ ERP  
และความสําเร็จใน
การเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน 

5.4 5.9 5 - 3 19.3 สลก. สผ. 
ทส. 
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กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

ระบบมีการทํางาน 
ท่ีเช่ือมโยงกระบวน 
งานระหวางกันดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ลักษณะ Workflow 
ท่ีเช่ือมโยงระหวาง
ระบบท่ีเก่ียวของ
สัมพันธกัน  

เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบ Back office 
อํานวยความสะดวก
ใหบุคลากรระดับ
ผูบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ 

ใชระบบและเขาถึง
ขอมูล 

2 การพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
เช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล
ระหวางหนวยงาน
ภายในกรมการคา
ภายใน ผานระบบ 
Web services 

เพ่ือใหมีระบบท่ี
สามารถเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงาน
ภายใน กรมการคา
ภายใน 

มีระบบท่ีสามารถ
เช่ือมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภายใน
กรมการคาภายใน 

พัฒนา Web Service  
เพ่ือเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางหนวยงาน
ภายในกรมการคาภายใน 

จํานวนฐานขอมูลท่ี
สามารถเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนกันได 

- - 2 2 2 6 ทส. 

3 จัดหาระบบ 
Search engine 
โปรแกรมท่ีชวยใน
การสืบคนขอมลู 
โดยเฉพาะขอมูลบน
อินเทอรเน็ต  
โดยครอบคลุมท้ัง
ขอความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว 

เพ่ือเปนเครื่องมือชวย
ในการสืบคนขอมลู 
ท่ีเปนขอความ ภาพ 
ฯลฯ ท่ีเก็บไวใน
ฐานขอมูลเพ่ืออํานวย
ความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาใชฐานขอมูล 

ตองการใหผูใช 
ติดตามพฤติกรรม 
ผูใชขอมูล เว็บไซต
ของกรม เพ่ือนํามา
วิเคราะห ประมวล 
ความนิยมในการใช
ขอมูลอันนําไปสูการ
พัฒนาปรับเปลีย่นใน
สวนท่ีไมมผีูสนใจเพ่ือ
ประหยดัทรัพยากร 

1. กําหนด Keyword  
ท่ีเก่ียวกับการคา 
การตลาด หรือตาม
ภารกิจหลักของกรม  
2. จัดหาตัวเช่ือมท่ี
เก่ียวของ ท้ังน้ี เพ่ือการ
วิเคราะหเบ้ืองตนกอน
กําหนดคุณสมบัติในการ
จัดหา โปรแกรม Search 
engine 

การติดตามการเขาถึง
ระบบฐานขอมลูและ 
Web page ภายใต 
Web Site ของกรม 
ท่ีเปนท่ีนิยม 
 

- - 5 5 5 15 สผ. ทส. 
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กรมการคาภายใน 
 

 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเกี่ยวของ 
60 61 62 63 64 

4 ตอยอดการพัฒนา
ระบบงานช่ังตวงวัด
บน Mobile 
Devices 

เพ่ือตอยอดการพัฒนา
ระบบงานช่ังตวงวัด 
ครบกระบวนงานระบบ
ขออนุญาตนําเขา
เครื่องช่ังและจัดเก็บ
ขอมูลการตรวจสอบ
สถานภาพเครื่องช่ัง 
ตวงวัด และมีการเก็บ
คาธรรมเนียมผาน 
ระบบบัญชี  
(Bill Payment)  
 

มีระบบขออนุญาต
นําเขาเครื่องช่ังตวงวัด
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสมีระบบ
ตรวจสอบสถานภาพ
เครื่องช่ังท่ีหนางาน 
บนอุปกรณเคลื่อนท่ี 

1. หารือทําขอตกลงกับ 
กรมศุลกากร 
ผูประกอบการ 
กระบวนการ 
ขออนุญาตระบบ
อิเล็กทรอนิกส  
2. พัฒนาระบบการ 
ขออนุญาต และพัฒนา
ระบบตรวจสอบ 
ท่ีเปน Mobile 
Application  
3. จัดหาอุปกรณเคลื่อนท่ี
รองรับระบบงานดังกลาว 
 

ความสําเร็จในการทํา
ขอตกลงกับกรม
ศุลกากรและ
ผูประกอบการ
สามารถดําเนินการ 
ไดสาํเรจ็ตาม
เปาหมาย 
 

- - - 4 - 4 ชว. ทส. 

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 5.4 5.9 12 11 10 44.3  
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กรมการคาภายใน 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5  :  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีเสถียรภาพ ม่ันคงปลอดภัย รองรับการเช่ือมโยงเครือขายภาครัฐ 

สาระยุทธศาสตร  :  เพ่ือใหทรัพยากรดาน Hardware Software Network สามารถรองรับการพัฒนาความกาวหนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลง  
                          และใชพลังงานอยางคุมคา สอดคลองในการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย  :  กาวสู SMART Office ทํางานอยางคลองตัวไดทุกท่ีทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว ฉับไว ทันสมัย ผานคลาวด ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 1 :  เตรียมความพรอมขององคกรเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซ่ึงรวมถึงการปรับขนาดองคกร 
กลยุทธท่ี 2  :  สนับสนุนการเขาสูบริการ Cloud ในระดับตางๆ 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และ
เกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง    

1 จัดหาเทคโนโลยี 
คลาวดคอมพิวติ้ง  
เพ่ือนําเสนอบริการ
ทางดานซอฟตแวร  
แบบจายเทาท่ีใช  
(Software  as  a 
Service) เปนการนํา
รองการสรางสรรค
นวัตกรรมใหกรมการ
คาภายใน 

เพ่ือใชทรัพยากร 
คอมพิวเตอรโดยไมตอง
คํานึงถึงความยุงยากใน
การใชงาน ประหยัด
งบประมาณในการ
ลงทุนจัดหา ประหยัด
พลังงานของกรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
งาน (Performance) 
การใชงานระบบ
คอมพิวเตอร 

หารือกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย 

จํานวนระบบงาน
ฐานขอมูลท่ีติดตั้งบน
คลาวด 

- - 20 20 20 60 ทส. 

2 การติดตามและ
ประมวลผลและ
ปรับปรุงแผนบริหาร

กํากับติดตามและ
ประมวลผล 
การดําเนินงานตามแผน

ปรับปรุงหรือจัดทํา
แผนบริหารความ
เสี่ยงดานเทคโนโลยี

จัดตั้งกรรมการ
คณะทํางาน และ
ประเมินผล ปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง 

มีแผนบรหิารความ
เสี่ยง หรือแผน
บริหารความเสี่ยง 
ไดรับการปรับปรุง 

- - 10 5 5 20 ทส. 
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กรมการคาภายใน 
 

 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และ
เกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

ความเสีย่งดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

บริหารความเสี่ยง 
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

ดิจิทัล กรมการคา
ภายใน 

 

แผนงานท่ี 2 ตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
3 พัฒนา/ปรับปรุง

ระบบเครือขาย 
 
 
 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
เครือขายภายใน
หนวยงานของกรม 
การคาภายใน ใหรองรับ
การปฏิบัติงานไดอยาง 
มีเสถียรภาพตามกรอบ
นโยบาย 

การใชงานบน
เครือขายหลัก  
และเครือขายภายใน
กรมฯ มีเสถียรภาพ
รองรับการปฏิบัติงาน 

วิเคราะหสถานภาพระบบ
เครือขายท่ีใชงานใน
ปจจุบัน  

จํานวนระบบ
เครือขายท่ีใชงาน
ท้ังหมด 

- - 5 5 15 25 ทส. 

4 จัดหาครภุณัฑ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณ 

เพ่ือปรับปรุงและ
ทดแทนอุปกรณ
คอมพิวเตอรท่ี
เสื่อมสภาพ พรอม
จัดหาอุปกรณเคลื่อนท่ี
รองรับระบบงานท่ี
พัฒนาและใชงานในยุค 
Mobile Life 

สามารถทํางานได 
ทุกท่ี ทุกเวลาเปน
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหทันกับ
สถานการณท่ีมีการ
แขงขันสูง 

ตรวจสอบบัญชีรายการ
อุปกรณคอมพิวเตอร 
ท่ีสิ้นสุดอายุการใชงาน
ปรับเปลีย่นอุปกรณ
เคลื่อนท่ีท่ีจําเปนตอ
ระบบท่ีพัฒนาประเภท 
Mobile Application 

จํานวนอุปกรณ 
ท่ีทดแทนการ
เสื่อมสภาพ และ
จํานวนอุปกรณ
เคลื่อนท่ี ท่ีรองรับ 
Mobile 
Application 

7.2 6.7 5 5 5 28.9 ทส. 

5 พัฒนาระบบการ
ยืนยันตัวตนและการ
บริหารจดัการสิทธ์ิ  
ในการทําธุรกรรมท่ี
เก่ียวกับความมั่นคง 

1. เพ่ือสรางความเช่ือถือ
ของเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  
ผานองคกรรับรองความ

ผูประกอบธุรกรรม 
ตาง ๆ ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตมั่นใจใน
การประกอบธุรกรรม 
เช่ือไดวาบุคคล หรือ 

1. ศึกษา วิเคราะหการ
นําระบบการรับรอง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 
การพิสูจนตัวตน  

จํานวนผูประกอบ
ธุรกรรมท่ีใชบริการ
ระบบการรับรอง
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส  

- - - 3 2 5 ทส. 
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กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 

ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และ
เกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

ในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ถูกตอง (Certification 
Authority) 
2. เพ่ือเปนการพิสูจน
ตัวตน ในการใช 
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 
(Digital Signature) 

อุปกรณเครือขาย  
มีตัวตนจริง 

2. ศึกษา แนวทางความ
รวมมือกับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย
ท่ีมีการใชระบบดังกลาว
เพ่ือใหมีเอกภาพในการ
ใชงานรวมกัน 

เชน ใบรับรอง
ใบอนุญาต  

6 จัดหาระบบ Single 
Sign On  

เพ่ือยืนยันตัวบุคคล 
(Authentication)  
ท่ีรองรับการใหผูใชงาน 
เขาใชครั้งเดียวหลาย
ระบบ โดยไมตองลงช่ือ
เขาใชหลายครั้งหลาย
ระบบมีฐานขอมลูบัญชี
ผูใชและรหสัผานเปน
ของตัวเอง 

1. มีฐานขอมูลบัญชี
ผูใชและรหสัผานฐาน
เดียวใชท้ังกรม 
2. มีระบบ Single 
Sign On รองรับ
หลายระบบงาน
อํานวยความสะดวก
ตอเจาหนาท่ีและผูใช
ระบบงาน 

จัดหาหรือพัฒนาระบบ 
Single Sign On พรอม
อุปกรณท่ีจําเปน ท้ังน้ี 
ตองเช่ือมโยงระบบ 
Single Sign On กับงาน
ตางๆ ท่ีใชอยูในปจจุบัน 

จํานวนระบบงานท่ี
เรียกใชผานระบบ 
Single Sign On 
 

- - 2 1 - 3 ทส. 

รวมยุทธศาสตรท่ี 5 7.2 6.7 42 39 47 141.9  
 

หมายเหตุ: * หมายถึง โครงการท่ีเขารวมดาํเนินการกับกระทรวงพาณิชย 
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ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท่ี 1  เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใชระบบ   
                     เทคโนโลยีดจิิทัลอยางมีเอกภาพ 

0 0 5 4 4 13 

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน และ 
                     ผูประกอบการ ท้ังดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรม  อิเล็กทรอนิกส 

0 4.8 24 17 17 62.8 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการสราง 
                     มูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได 

3 13.5 31 32 22 101.5 

ยุทธศาสตรท่ี 4  นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการขับเคลื่อน 
                     สูภาคปฏิบัต ิ

5.4 5.9 12 11 10 44.3 

ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหมีเสถียรภาพ ม่ันคงปลอดภัยรองรับการ    
                     เชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ 

7.2 6.7 42 39 47 141.9 

รวม 15.6 30.9 114 103 100 363.5 
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กรมการคาภายใน 
 

 

5.2.  โครงการบูรณาการระดับกระทรวง 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :   ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
สาระยุทธศาสตร :   ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใช  

    ในการกํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมท้ังบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
    บุคลากรกระทรวงพาณิชย ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ 

เปาหมายท่ี 1  :   เปลี่ยนกระบวนการทําธุรกรรมและการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชนเปน Digital (Front Office) 
 กลยุทธท่ี 1   :   พัฒนาหรือบูรณาการระบบใหบริการแบบศูนยกลาง โดยมีความครอบคลุมการใชบริการของแตละหนวยงานไดอยางตอเนื่อง 
 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบรกิาร (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมยัตอบสนองการใชงานในลักษณะ Customer Centric 
1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวงพาณิชย 
(MOC e-Service) 

1. พัฒนาศูนยกลาง
การใหบริการของ
กระทรวงพาณิชย
ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบ
ครบวงจร เบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว 

2. พัฒนาระบบชําระ
เงินกลางของ
กระทรวงพาณิชย  
(MOC e-
Payment) และ
เช่ือมโยงระบบ
ชําระเงินแบบ

1. ผูรับบริการสามารถ
ชําระเงินคาบริการ
ของกระทรวงไดทุก
ท่ี ทุกเวลา 

2. ผูรับบริการไดรับ
บริการตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

1. ศึกษา วิเคราะห 
และออกแบบ
กระบวนงานของ
กรม/อคส. เพ่ือ 
บูรณาการใหอยูใน
รูปแบบธุรกรรม
แบบอิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวง
พาณิชย  

2. ออกแบบพัฒนา 
ติดตั้ง และทดสอบ
แบบฟอรมกลางของ
กระทรวงพาณิชย 
(MOC Single 

1. ผูรับบริการ
สามารถทํา
ธุรกรรมแบบ
อิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวง
พาณิชยได
ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

2. มีมาตรฐานการ
ใหบริการ
เดียวกันท่ัว
ประเทศ 

     สป. คต. คน. 
ทป. พค. สค. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

ออนไลนของกรมให
สามารถใชงาน
รวมกันได 

3. พัฒนาแบบฟอรม
กลางการใหบริการ
ของกระทรวง
พาณิชย (MOC 
Single Form) 

4. กําหนดมาตรฐาน
การใหบริการและ
รับประกันการ
ใหบริการ (SLA) 
ของกระทรวง
พาณิชย ใหมี
มาตรฐานเดียวกัน
ท่ัวประเทศ 

Form/e-Form) 
พรอมเช่ือมโยงกับ
ระบบงาน 

3. ออกแบบพัฒนา 
ติดตั้ง และทดสอบ 
เก่ียวกับระบบชําระ
เงินกลางของ
กระทรวงพาณิชย 
(MOC e-
Payment) พรอม
เช่ือมโยงกับ
ระบบงาน 

4. พัฒนาระบบให
สามารถบริการผาน
อุปกรณเคลื่อนท่ี 
(Smart Device) 

2 พัฒนาระบบ Smart 
Card และ Digital 
Signature เพ่ือ
รองรับการใหบริการ
และบริหารจัดการ
ของกระทรวง
พาณิชย 

1. สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  

2. สนับสนุนการชําระ
เงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสของ

1. ใช Smart Card ใน
การจัดเก็บขอมูล
เบ้ืองตนแทนการใช
เอกสารกระดาษใน
การกรอก
แบบฟอรมหรือคํา
รองตางๆของ
กระทรวงพาณิชย 

1. พัฒนาระบบอาน
ขอมูลพ้ืนฐานจาก
บัตร Smart card  

2. พัฒนาฟงกชันการ
กรอกขอมูลเพ่ิมเติม 
(นอกเหนือขอมูลบน
บัตรประชาชน) 

ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
เพ่ือรองรับการใช 
Smart Card และ
Digital Signature 
ในการใหบริการ
ระบบสารสนเทศ

     สป. คต. คน. 
ทป. พค. สค. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

ภาครัฐ (National 
e-Payment) 

2. อํานวยความสะดวก
ใหแกผูประกอบการ
หรือประชาชนใน
การชําระเงินใหแก
กระทรวงพาณิชย 

3. พัฒนาระบบลงลาย 
มือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
(Digital Signature) 

4. พัฒนาฟงกชันการ
สงตอขอมูลไปยัง
ระบบบริการท่ี
ตองการ 

5. ศึกษาวิเคราะหการใช 
e-Payment ของ
รัฐบาล 

6. กําหนดระบบและ
หนวยงานท่ีจะให 
บริการ e-Payment
โดยอาจพิจารณาใช
ขอมูลรวมกับระบบ 
Smart Card 

7. พัฒนาระบบการรับ
ชําระเงินผานบัตร
เงินสด (Debit 
Card) หรือหักบัญชี
ธนาคาร 

ของกระทรวง
พาณิชย 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 :   ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
สาระยุทธศาสตร  :  ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใช  

    ในการกํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมท้ังบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
    บุคลากรกระทรวงพาณิชย ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ 

เปาหมายท่ี 2  :  เปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยเปน Digital (Back Office) 
กลยุทธท่ี 2  :  พัฒนาหรือบูรณาการระบบบริหารจัดการสํานักงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Office Automation) ของกระทรวงพาณิชย 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ดวยการใชเทคโนโลยดีิจิทัลท่ีทันสมัย ตลอดจนรองรับการดําเนินนโยบาย One Roof 
3 การพัฒนาและบูรณา

การระบบบริหาร
จัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
กระทรวงพาณิชย 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ิมเตมิ หรือปรับปรุง
ระบบเดิมใหเหมาะสม
ทันสมัยตามความ
ตองการใชงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึน หรือ
เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณปจจุบัน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการและ
อํานวยความสะดวก 
ใหแกบุคลากรของ
กระทรวงพาณิชย 

ระยะท่ี 1. พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR) และเช่ือมโยง
ขอมูลเขาสูระบบ DPIS 
ระยะท่ี 2. พัฒนาระบบ
บริหารสํานักงาน (ERP) 
และเช่ือมโยงขอมูลเขาสู
ระบบท่ีเก่ียวของ เชน 
GFMIS 

1. ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ระบบบริหาร
จัดการ
สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวง
พาณิชย  

2. จํานวนระบบท่ี
สามารถใชงาน
รวมกันได
ภายใน
กระทรวง
พาณิชย 

     สป. คต. คน. จร. 
ทป. พค. สค. 
สนค. อคส. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  
 

1. เพ่ือใหหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด
กระทรวงพาณิชย 
สามารถรับ - สง 
เอกสาร หนังสือ
ราชการ ผานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ถึง
กันไดท้ังใน
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค 

2. เพ่ือลดปรมิาณการ
รับ – สง เอกสาร 
หนังสือราชการ ดวย
กระดาษ 

กระทรวงพาณิชย
สามารถลดปริมาณ
การรับ - สง หนังสือ
ราชการ  
หนังสือเวียน ดวย
กระดาษ ระหวาง
หนวยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย 
ท้ังสวนกลาง และสวน
ภูมิภาค 

1. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ ความ
ตองการของผูใชงาน 
และเพ่ิมสิทธ์ิการใช
งานระบบในสวน
ภูมิภาค 

2. ปรับปรุงระบบ 
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสให
สามารถรับ - สง
เอกสาร หนังสือ
ราชการ ระหวาง
สวนกลางและสวน
ภูมิภาคใหสงถึงกัน
ได 

รอยละของการใช
กระดาษลดลง 

     สป. คต. คน. จร. 
ทป. พค. สค. 
สนค. อคส. 
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กรมการคาภายใน 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  2     :  ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร   :  ยกระดับเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ 

   ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ  
   ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

เปาหมายท่ี 1 :  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชย 
กลยุทธท่ี 1 :  ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชยรวมกัน 
กลยุทธท่ี 2 :  กําหนดรูปแบบการจัดเก็บ (Platform) โดยกําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชย (Standard) และกํากับการใชงาน (Regulation) อยางมีเอกภาพ 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชย เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชนขอมูลรวมกันท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย 
1 พัฒนาคุณภาพและ

จัดทํามาตรฐานขอมลู
ดานการพาณิชย 

1. เพ่ือจัดทํามาตรฐาน
ขอมูลดานการ
พาณิชยใหสามารถใช
งานรวมกันไดท้ัง
หนวยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย 
และหนวยงาน
ภายนอก 

2. เพ่ือตรวจสอบ
ปรับปรุงขอมูลดาน
การพาณิชยใหมีความ
ถูกตองและลดความ
ซ้ําซอน ของขอมูล 
โดยอาศัยขอมลูจาก

1. ขอมูลดานการ
พาณิชย มี
มาตรฐานกลาง
ของขอมูลท่ีทําให
สามารถเช่ือมโยง
ใชงานรวมกัน 
เพ่ือการกํากับ 
ตรวจสอบ และ
ใหบริการแก
ประชาชน มี
คุณภาพยิ่งข้ึน 

2. กําหนดมาตรฐาน
ขอมูลดานการ
พาณิชยตาม

1. พัฒนาระบบ
ตรวจสอบขอมลูซึ่งมี
การจัดเก็บ/ใชงาน
ในแตละกรม เพ่ือ
เปรียบเทียบขอมูล
เบ้ืองตน 

2. นําผลตรวจสอบเขา
สูกระบวนการ
พิจารณาปรับปรุง
แกไขขอมูลรวมกัน 

3. จัดประชุมหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด
กระทรวงพาณิชย 
เพ่ือรวมกันพิจารณา 

1. จํานวนฐานขอมูลท่ี
ไดรับการตรวจสอบ 
แกไข และมคีวาม
ถูกตอง 

2. จํานวนขอมูลดาน
การพาณิชยท่ีได
จัดทํามาตรฐาน
ตามกรอบแนวทาง 
TH e-GIF 2.0 

     สป. คต. คน.
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 
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กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

การทําพจนานุกรม
ขอมูลของกระทรวง
พาณิชย 

3. พัฒนาระบบขอมูล
เปด (Open Data) 
ของกระทรวงพาณิชย 

มาตรฐานขอมลู
ภาครัฐ เชน TH 
e-GIF 2.0 

 

- กําหนดนิยามความ 
หมายของขอมูลท่ี
ตองใชงานรวมกัน 

- กําหนดรูปแบบ/
โครงสรางเพ่ือการ
เช่ือมโยงขอมูล
รวมกัน 

- กําหนดรหสัขอมูลท่ี
ใชงานรวมกัน 

4. ประกาศการใช
มาตรฐานขอมลูดาน
การพาณิชย 

5. นําขอมูลดานการ
พาณิชยเขาสูระบบ
ขอมูลเปด (Open 
Data) ของรัฐบาล 
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ยุทธศาสตรท่ี 2      :  ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร   :  กระตุนเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ 

    ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ  
    ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

เปาหมายท่ี 2   :  สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลดานการพาณิชยไดอยางสะดวก 
กลยุทธท่ี 3  :  เตรียมความพรอมในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลของผูประกอบการและประชาชน ดวยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน  

    ขอมูลดานการพาณิชย 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การบูรณาการขอมลูสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณชิย  
2 การพัฒนาระบบการ

ใหบริการและเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล 
(Interoperability)  
ท่ีมีการบูรณาการระดับ
กรมและของกระทรวง
พาณิชย ดวย 
Enterprise Service 
Bus 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ใหบริการระดับกรมและ
กระทรวงพาณิชยท่ีมี
การบูรณาการ โดยนํา
การศึกษาสถาปตยกรรม
องคกรมาประยุกตใชใน
การพัฒนา Enterprise 
Service Bus 

มีระบบแลกเปลี่ยน
และเช่ือมโยงขอมูล
สารสนเทศระดับกรม
และกระทรวงพาณิชย
ท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

1.  ศึกษาผลการศึกษา
การจัดทําสถาปตยกรรม
องคกร (Enterprise 
Architecture) 
2.  วิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 
การสงผานขอมูล
สารสนเทศระหวาง
หนวยงานระดับกรมและ
กระทรวงพาณิชย 
3. พัฒนาระบบ 
Enterprise Service Bus 
4. จัดฝกอบรม 

จํานวนระบบหรือขอมูล
ดานการพาณิชย 
ท่ีสามารถเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล  
ผาน Enterprise 
Service Bus ได 

     สป. คต. คน.
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

5. ประชาสมัพันธภายใน
กระทรวง 

3 การจัดการขอมูลขนาด
ใหญและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึก (Big Data 
& Analysis) 

พัฒนาระบบเพ่ือใหบริการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
พาณิชยสําหรับ
ผูประกอบการ ประชาชน
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกิจท้ังใน
และตางประเทศ 

มีระบบเพ่ือใหบริการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
พาณิชย 

ระยะท่ี 1. พัฒนาระบบ
บันทึกขอมูลจากสวน
ภูมิภาค และเช่ือมโยง
ขอมูลดานการพาณิชย 
จากกรม/อคส. 
ระยะท่ี 2. พัฒนาระบบ
เพ่ิมเตมิและเช่ือมโยงกับ
หนวยงานภายนอก 
ท่ีเก่ียวของ พรอม 
นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 
และเผยแพรผานระบบ 
Open data ของรฐับาล 

รอยละความพึงพอใจ
ในการรบับริการขอมูล
ของผูประกอบการและ
ประชาชนเพ่ิมข้ึน 

     สป. คต. คน.
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 
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ยุทธศาสตรท่ี 3   :   สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
สาระยุทธศาสตร :   พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ดานการพาณิชย ใหเหมาะสมกับหลักเกณฑและความกาวหนาดานเทคโนโลยี  เพ่ือสงเสริม 

  สนับสนุนการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
เปาหมาย :   ผูประกอบการและประชาชนมีความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทําธุรกรรมกับกรมและกระทรวงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 1 :   ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจทัิล 
กลยุทธท่ี 2  :   ผลักดันใหหนวยงานเขาสูเกณฑมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 3  :   เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจทัิล 
1 การเสนอขอรับรอง

มาตรฐานสากล 
เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหแก
ผูใชบริการธุรกรรมของกรม
และกระทรวงพาณิชย 

ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลผาน 
การรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

ดําเนินการเสนอขอรับ
รองมาตรฐานดานการ
บริการหรือดานความ
มั่นคงปลอดภยัจาก
หนวยงานท่ีไดรับการ
ยอมรับสากล 

จํานวนหนวยงาน 
ท่ีไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 

     สป. จร. ทป. 
พค. คต. สค. 
สนค. อคส. 

2 การรณรงคเพ่ือใหเกิด
ความตระหนักและสราง
วัฒนธรรมการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
มีจรรยาบรรณ 

1. จัดทําสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ประชาสมัพันธ 
2. จัดกิจกรรมสงเสรมิ
สนับสนุนการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
จรยิธรรม 

บุคลากรกรมและ
กระทรวงพาณิชยมี
ความตระหนักในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณ 

1. จัดทําสื่อดิจิทัลและ
เผยแพรผานระบบ
ออนไลน 
2. จัดกิจกรรมสงเสรมิ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

รอยละของ
บุคลากรกรมและ
กระทรวงพาณิชย 
ท่ีเขารวมกิจกรรม
รณรงคและสราง
ความตระหนักใน
การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล อยางมี
จรรยาบรรณ 

     สป. คต. คน.
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 
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ยุทธศาสตรท่ี 4       :   สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร    :   สรางการมีสวนรวมของผูประกอบการและประชาชนใน Social Network เพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหความรูความเขาใจดานการพาณิชยแก 
                              ผูประกอบการและประชาชน รวมท้ังนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห เปนประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุก 
                              ของกรมและกระทรวงพาณิชย 
เปาหมายท่ี 1       :   กระทรวงพาณิชยใช Social Network ในการติดตอสื่อสารกับผูประกอบการและประชาชน 
กลยุทธท่ี 1       :   ประยุกตใช Social Media เพ่ือสรางเครือขายดานการพาณิชย (MOC Social Network) 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานเศรษฐกิจการพาณิชย 
1 การพัฒนาเครือขาย

ผูรับบริการของ
กระทรวงพาณิชย (MOC 
Social Network) 

เพ่ือเพ่ิมชองทางการ
ติดตอสื่อสาร การ
แลกเปลีย่นขอมูลดาน
การพาณิชยของ
ผูรับบริการระดับกรม 
และกระทรวงพาณิชย 

ใชสื่อสังคมออนไลนของ
ทางราชการ ซึ่งมี 
แนวโนมจะพัฒนาและ
เปดใหใชงาน เชน  
ของสํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (สรอ.) 

1. ประยุกตใชสื่อสังคม
ออนไลนท่ีทันสมยัใน
การติดตอสื่อสารกับ
ผูประกอบการและ
ประชาชน 
2. การใหความรูและ
สงเสริมการใชธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส สําหรับ
ผูประกอบการและ
ประชาชน 

จํานวนสมาชิก
เครือขายดานการ
พาณิชย (MOC 
Social Network)
เพ่ิมข้ึน 

     สป. คต. คน.
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส.  

 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-29 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4     :   สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร  :   สรางการมีสวนรวมของผูประกอบการและประชาชนใน Social Network เพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหความรูความเขาใจดานการพาณิชยแก 
                            ผูประกอบการและประชาชน รวมท้ังนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห เปนประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุก 
                            ของกรมและกระทรวงพาณิชย 
เปาหมายท่ี 2     :   วิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชยเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของกรมและของกระทรวงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 2     :   พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชย (Social Analytic) 
กลยุทธท่ี 3     :   กํากับ ติดตามการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การเฝาระวังขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการพาณิชย 
2 พัฒนาระบบวิเคราะห

ขอมูลทางสังคมการ
พาณิชยจากสื่อสังคม
ออนไลน (Social 
Analytic) 

1. เพ่ือจัดหาระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย
จากสื่อสังคม
ออนไลน (Social 
Analytic) 

2. เพ่ือวิเคราะหขอมูล
ทางสังคมการ
พาณิชย พรอมท้ัง
จัดทําแนวทางการ
ปรับปรุงการ
ใหบริการของ
กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงพาณิชยได
รับทราบความคิดเห็น
และการแสดงออก 
ของประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว เปนประโยชน
ตอการปรับปรุงแนว
ทางการบริหารจัดการ 
หรือการใหบริการได
อยางเหมาะสม 

1. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ และ
จัดทํา
ขอเสนอแนะ 
เก่ียวกับ
กระบวนการเฝา
ระวังดาน
ภาพลกัษณของ
กระทรวงพาณิชย 
และการนําขอมูล
ท่ีจัดเก็บมา
วิเคราะหเพ่ือ
สื่อสารและแนว
ทางการปรับปรุง 

ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย 
(Social Analytic) 

     สป. คต. คน. 
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 

 

5-30 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

2. ติดตั้งระบบ
วิเคราะหขอมูล
ทางสังคมจากสื่อ
สังคมออนไลน 

3. จัดทํารายงาน
นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 
รายงานเรงดวน
รายงานประจําวัน 
รายงานประจํา
สัปดาห และ
รายงาน
ประจําเดือน 

3 พัฒนาระบบรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ของ
กระทรวงพาณิชย 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการการรับ
เรื่องรองเรียนทุกเรื่อง
ผานจุดเดียว โดย
ประชาชนสามารถทํา
การรองเรียนตอ
กระทรวงพาณิชยเรื่องใด
ผานชองทางใดก็ได (No 
Wrong Door) 

เพ่ิมชองทาง และ
อํานวยความสะดวกให
ประชาชน และ
ผูประกอบการ  
สามารถทําการ
รองเรียน รองทุกข ตอ
กระทรวงพาณิชยผาน
ชองทางใดก็ได (No 
Wrong Door) 

พัฒนาระบบตดิตาม
ผลการรองเรยีนหรือ
การแกไขปญหาของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ซึ่งประชาชนสามารถ
ติดตามผลไดจาก
ระบบฯโดยอัตโนมตั ิ

รอยละของจํานวน
เรื่องรองเรียนท่ีไดรบั
การแกไขหรือการ
ช้ีแจง 

     สป. คต. คน. 
ทป. พค. สค. 

 
 
 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-31 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5       :   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการของกระทรวงพาณิชย 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมีความพรอมในการใหบริการสําหรับบุคลากรของกระทรวงพาณิชย ผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงาน

ภายนอก ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา และเพียงพอตอการใชงานดวยความตอเนื่องและมีความม่ันคงปลอดภัย 
เปาหมาย :  ลดความซํ้าซอนในการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสรางความม่ันคงปลอดภัยและมีความพรอมในการใหบริการในภาวะฉุกเฉิน 
กลยุทธ :  บริหารจัดการแบบบูรณาการในการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสํารอง 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 
แผนงานท่ี 1 การพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ดานการพาณิชย 
1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

บูรณาการระบบสารสนเทศ
และฐานขอมลูระดับกรม
และของกระทรวงพาณิชย 
และขยายขีดความสามารถ
การใหบริการ Private 
Cloud 

1. บํารุงรักษาระบบ 
Private Cloud ของ
กระทรวงพาณิชย 
2. ขยายขีดความสามารถ
การใหบริการ Private 
Cloud 

1. ใชระบบ Private 
Cloud ไดอยาง
ตอเน่ือง 
2. เพ่ิมเตมิอุปกรณ
เครื่องมือท่ีจําเปนใน
กรณีท่ีไมสามารถจดัตั้ง 
Data Center แหงใหม 

จัดจางผูประกอบการ
ภายนอกดําเนินการ
บํารุงรักษา 

1. ระดับความสําเร็จ
ในการแกไขปญหา 
เพ่ือปองกันการ
หยุดใหบริการ
ระบบเครือขาย
ระดับกรมและของ
กระทรวงพาณิชย
ภายในเวลาท่ี
กําหนด 
2. จํานวนระบบ
สารสนเทศหรือ
ขอมูลท่ีมีการใช
ทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
รวมกันเพ่ิมข้ึน 

     สป. คต. คน. 
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 

 

5-32 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 
2. จัดตั้งศูนยขอมลูและ

เครือขาย (Data Center) 
แหงใหม 

พัฒนาศูนยกลางขอมูล
แหงใหมเพ่ือทดแทน 
Data Center เดิม 

พัฒนาศูนยกลาง
ขอมูลแหงใหมเพ่ือ
ทดแทน Data 
Center เดิม เพ่ือใหมี
ความมั่นคงและ
รองรับการใหบริการ
ของกระทรวงพาณิชย 

ดําเนินการตามผล
การศึกษาวิเคราะหตาม
โครงการจางท่ีปรึกษา
จัดตั้งศูนยขอมลูและ
เครือขาย (Data 
Center) 
 

ระดับความสําเร็จ
ในการจัดตั้งศูนย
ขอมูลและเครือขาย 
(Data Center) 
แหงใหมของ
กระทรวงพาณิชย 
 

     สป. คต. คน. 
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 

3. การพัฒนาและบูรณาการ
การเชาวงจรสื่อสัญญาณ
และเชาใชบริการ
อินเทอรเน็ตระดับกรมและ
ของกระทรวงพาณิชย 

สนับสนุนการเช่ือมโยง
เครือขายระหวางหนวย 
งานท้ังภายในและภาย 
นอกกระทรวงพาณิชย 

รองรับการเช่ือมโยง
ขอมูลไดอยางมี
เสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษาวิเคราะหปริมาณ
ขอมูลและประเมินความ
ตองการเช่ือมโยงขอมลู 
 

มีวงจรสื่อสญัญาณ
และบริการ
อินเทอรเน็ต 

     สป. คต. คน. 
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 

4. พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใชเครือขายไรสายกระทรวง
พาณิชยไดอยางตอเน่ือง 
(MOC Wifi Roaming) 

อํานวยความสะดวก 
ในการใชระบบเครือขาย 
ไรสาย (Wireless Lan) 
ไดอยางตอเน่ือง  

บุคลากรของกระทรวง
พาณิชยสามารถใช
ระบบเครือขายไรสาย 
(Wireless Lan)  
อยางตอเน่ือง 

1. ติดตั้งอุปกรณเพ่ือการ
เช่ือมตอสัญญาณระหวาง
จุดตางๆ 
2. กําหนดคาการทํางาน
อุปกรณ (Configuration 
setting) ท่ีเก่ียวของ 

รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชบริการระบบ
เครือขายและ
สารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชย
เพ่ิมข้ึน 

     สป. คต. คน. 
จร. ทป. พค. 
สค. สนค. 
อคส. 

 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-33 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6    :   พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล  
สาระยุทธศาสตร   : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงข้ึนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ การกํากับ ตรวจสอบ และการใหบริการตามหนาท่ี

รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 
เปาหมายท่ี 1       : บุคลากรกระทรวงพาณิชยทุกระดับสามารถใชระบบงานและขอมูลไดดวยทักษะความรูความเขาใจเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset) 
เปาหมายท่ี 2       : บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรูความเขาใจและทดสอบผานตามเกณฑมาตรฐานดานวิชาชีพไอที 
กลยุทธ              :   กําหนดมาตรฐานความรูและการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงพาณิชยใหเหมาะสมและสอดคลองกับตําแหนงงาน  

  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency) 
 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดมาตรฐาน
ความรูและพัฒนา
ความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรกระทรวง
พาณิชย 

1. จัดทําสมรรถนะ 
(Competency) ใน
การใชงาน หรือการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับกรมและ
กระทรวงพาณิชย 
2. จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  
3. ฝกอบรมหรือ
พัฒนาตามแผนพัฒนา
ของบุคลากร 

1. บรรจสุมรรถนะการ
ใชงานและการพัฒนา
ดานเทคโนโลยดีิจิทัล
ใหเปนองคประกอบใน
การพิจารณาความ 
กาวหนาในการทํางาน
(Career Path) 
2. วางแผนการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล
อยางสม่ําเสมอ 
3. บุคลากรในแตละ
ตําแหนงมีสมรรถนะการ
ใชงานหรือการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
ท่ีดีข้ึน 

1. จัดใหมีการประชุม
รวมระดับองคกรท้ังฝาย
บริหารและปฏิบัติการ 
ในการจัดทําคํานิยาม
และความคาดหวังในการ
ใชงาน หรือการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสมของแตละฝาย 
2. จัดใหมีการฝกอบรม
หลักสตูรท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของแตละสาย
งาน 

1. ระดับความสําเร็จ
ในการกําหนด
มาตรฐานความรู 
และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงพาณิชย 
2. รอยละของจํานวน
บุคลากรกระทรวง
พาณิชยท้ังหมดไดรับ
การฝกอบรมดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

     สป. คต. คน. จร. 
ทป. พค. สค. 
สนค. อคส. 

 

5-34 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

2 ทดสอบทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพไอที 
(Information 
Technology 
Professional 
Examination : ITPE) 

พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความรูความ
เขาใจและทดสอบผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน
ดานวิชาชีพไอที 

1. สํารวจบุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
2. สนับสนุนการไปสอบ
มาตรฐานวิชาชีพท่ี
เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน 
 

รอยละของจํานวน
บุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ท่ีทดสอบผานตาม
เกณฑมาตรฐานดาน
วิชาชีพท่ีไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล 

     สป. คต. คน.จร. 
ทป. พค. สค. 
สนค. อคส. 
 
 
 
 

3 การจางท่ีปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ระดับกรมและ 
กระทรวงพาณิชย 

จัดหาท่ีปรึกษาจดัทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ระดับกรมและ
กระทรวงพาณิชย 

มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ระดับกรมและกระทรวง
พาณิชย 

จัดจางท่ีปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ระดับกรมและ 
กระทรวงพาณิชย 

มีแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการ
พาณิชยระดับกรม
และกระทรวง
พาณิชย 

     สป. คต. คน.จร. 
ทป. พค. สค. 
สนค. อคส. 

 

 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 5-35 
 



กรมการค้าภายใน 

5-36 แผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน 

สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ  เป็นโครงการที่ดําเนินการในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

หน่วยงานรับผิดชอบ ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์  
พ.ศ. 2559-2564 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็น
องค์กรดิจิทัล  
(Smart Ministry) 

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) สป. / คต. คน. ทป. พค. สค. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล - - 

พัฒนาระบบ Smart Card และ 
Digital Signature เพื่อรองรับ
การให้บริการและบริหารจัดการ

ของกระทรวงพาณิชย์ 

- - สป. / คต. คน. ทป. พค. สค. 

- 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ 

การพัฒนาและบูรณาการระบบบริหารจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพาณิชย์ สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- พัฒนาคุณภาพและจัดทํามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย ์ สป./ คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
เข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้า
ในประเทศ 

- - 
การพัฒนาระบบการให้บริกาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Interoperability) แบบบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ 

ด้วย Enterprise Service Bus 
- 'สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
และการวิเคราะห์ข้อมูลฯ - การจัดการข้อมูลขนาดใหญ ่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analysis) สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การพาณิชย์ 

- - การเสนอขอรับรองมาตรฐานสากล สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
ขององค์กรในเชิงรุกและ 
มีธรรมาภิบาล 

- - การรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยดีจิิทัลอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างสังคมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์อย่างมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาเครือข่ายผู้รับบริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Social Network) สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

- พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

- พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ของกระทรวงพาณิชย์ -  -  -  สป. / คต. คน. ทป. พค. สค. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลให้ครอบคลุมการ
บริหารจัดการ และการ
บริการของกระทรวง
พาณิชย ์

- 
พัฒนาระบบสนับสนนุการใช้
เครือข่ายไร้สายของกระทรวง
พาณิชย์ (MOC Wifi Roaming) 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์  
และขยายขดีความสามารถการให้บริการ Private Cloud สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
รายย่อย - จดัตั้งศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) แห่งใหม ่ สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

การพัฒนาการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เนต็ของกระทรวงพาณิชย์แบบบูรณาการ สป. /คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล 

- - การกําหนดมาตรฐานความรู้และพัฒนาความสามารถดา้นเทคโนโลยีดจิิทัลของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

- ทดสอบทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination : ITPE) สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 

- - - - 
การจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของ
กระทรวงพาณิชย์ 

สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. 
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กรมการคาภายใน 
 

 

บทที่ 6 
การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล 

 

 

6.1. การบริหารจัดการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบในหลักการ เรื่อง การแตงตั้งผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม  
6.1.1. สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตําแหนง

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
(1)  การแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในกระทรวง หรือกรม ใหหัวหนาสวนราชการตั้งและ

มอบหมายใหรองหัวหนาสวนราชการ (รองปลัดกระทรวง หรือ รองอธิบดี หรือ รองหัวหนา
สวนราชการ) ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ใหดูแลรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สวนราชการในระดับกระทรวง หรอื ระดับกรม 

(2)  รองหัวหนาสวนราชการผูไดรับมอบหมายใหเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาท
หนาท่ีและความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ
วางระบบเชื่อมโยงขอมูลภายในสวนราชการ ระหวางสวนราชการ และการเชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ การดําเนินงานตามกฎหมายขอมูลขาวสาร และ
ปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบหมาย 

6.1.2. การจดัโครงสรางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง  
        คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย  ประกอบดวย  

ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน  รองปลัดกระทรวงพาณิชย (ดานบริหาร) ซ่ึงเปนผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวงพาณิชย เปนรองประธาน  ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชย ท่ี
ปลัดกระทรวงพาณิชยมอบหมาย เปนรองประธาน  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด เปนกรรมการ และผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เปน
กรรมการและเลขานุการ ดังแสดงในรูปท่ี 6-1 

 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 6-1 
 



กรมการคาภายใน 
 

 
รูปท่ี 6-1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย 

 
6.1.3. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(1)  พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการ 
(2)  เสนอแนะแนวทางบรูณาการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในภาพรวมของกระทรวง 
(3)  กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
(4)  เชิญเจาหนาท่ีผูเก่ียวของมาใหความเห็นและใหขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาได 
(5)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความเหมาะสม 

 
6.1.4. อํานาจหนาท่ีเพ่ิมเติมของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง

พาณิชย ในฐานะผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย (Chief Information Officer) 
ยังมีบทบาทการบริหาร ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย
ฉบับนี ้คือ 

(1)  บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย 
(2)  กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี ้
(3)  ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
(4)  แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชย 
(5)  นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลตอรัฐมนตรี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 

 
 

 

6-2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

6.1.5. คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในของกรมการคาภายใน มีองคประกอบ ดังนี้ 
(1)  อธิบดีกรมการคาภายใน      ท่ีปรึกษา 
(2)  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมการคาภายใน  ประธาน 
(3)  ผูอํานวยการกองนิติการ      กรรมการ 
(4)  ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1    กรรมการ 
(5)  ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2    กรรมการ 
(6)  ผูอํานวยการสํานักจัดระบบราคาและปริมาณสินคา   กรรมการ 
(7)  ผูอํานวยการสํานักชั่งตวงวัด      กรรมการ 
(8)  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา    กรรมการ 
(9)  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ    กรรมการ 

(10) ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศและแผนงานการคาในประเทศ  กรรมการ 
(11) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
(12) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร     กรรมการ 
(13) ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบเครื่องชั่ง    กรรมการ 
(14) ผูอํานวยการสํานักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการคา  กรรมการ 
(15) ผูอํานวยการสํานักบริหารกิจการการคาในภูมิภาค   กรรมการ 
(16) หัวหนาศูนยชั่งตวงภาค/หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด   กรรมการ 
(17) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการและเลขานุการ 

 

หมายเหตุ : หนวยงานเจาของโครงการ จะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในแตละโครงการ โดยมีเจาภาพรวมเปนหนวยงานอ่ืนๆ  

 

6.1.6. อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในของกรมการคาภายใน 
(1) บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน (ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค) 
(2) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ 
(3) ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการ

พาณิชยฉบบันี ้
(4) แตงตั้งคณะทํางานแผนงาน/โครงการตางๆ ตามความเหมาะสม 
(5) แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน  

(ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค) 
(6) นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย 
(7) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย สูการปฏิบัติ 
6.2. กระบวนการบริหารจัดการ 

กระบวนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
ประกอบดวย 

 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  ของกรมการคาภายใน 6-3 
 



กรมการคาภายใน 
 

6.2.1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวมกันกําหนดคาตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี ้ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

6.2.2. ขับเคลื่อนผลักดันการบูรณาการระบบสารสนเทศและขอมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 
อยางนอย 3 ระดบั ประกอบดวย 

(1) ระดับนโยบาย หมายถึง การใหความสําคัญระหวางผูบริหารระดับสูงของแตละ
หนวยงาน ในการกําหนดนโยบาย เพ่ือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) ท่ีจะ
ดําเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และใชประโยชนขอมูลรวมกัน โดยท่ีแตละฝายอาจ
จําเปนตองจัดทํากฎระเบียบรองรับใหเหมาะสมตอไป 

(2) ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเปนไปได/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูล เฉพาะขอมูลสวนท่ีจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันตามขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) เทานั้น ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณและ
ระบบเครือขายท่ีจําเปนของแตละฝาย 

(3) ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-สงขอมูลในทางปฏิบัติเปนกิจวัตร  
ซ่ึงจําเปนตองมีการปรับปรุงขอมูลของแตละฝายใหมีความถูกตองทันสมัย 

6.2.3. การพัฒนาศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพ่ือให
เปนศูนยกลางการบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการในสวนท่ีเปน Back Office และขอมูลเพ่ือการ
ใหบริการในสวนท่ีเปน Front Office ตามเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
ฉบับนี้ มีหลักการสําคัญใหเลือกพิจารณา ประกอบดวย 

(1) การเชื่อมโยงขอมูลขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการในสวนงานท่ีเปน Back Office และ
ขอมูลเพ่ือการใหบริการในสวนงานท่ีเปน Front Office มายังศูนยกลาง หมายถึง  
การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย ยังคงจัดเก็บ 
ขอมูลดังกลาวไวท่ีหนวยงานเจาของขอมูลตามปกติ เพียงแตมีการเชื่อมโยงการใชขอมูล
มายังศูนยกลาง เฉพาะขอมูลท่ีสามารถเปดเผยไดหรือท่ีไดตกลงรวมกันไวเทานั้น  
เพ่ือเอ้ือตอการสืบคนและใชประโยชนจากขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก 

(2) การรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการไว ท่ีศูนยกลางการบูรณาการ หมายถึง  

การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะมีการนําสง

ขอมูลบางสวนเฉพาะท่ีตกลงรวมกันไว มาจัดเก็บรวบรวมไวท่ีศูนยกลาง เชน ขอมูลสถิติ 

เปนตน เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะท่ีสามารถประมวลผลสรุปขอมูล 

ไดอยางสะดวก โดยมีขอตกลงเบื้องตนรวมกันในการนําสงขอมูลชุดท่ีมีการปรับปรุง 

(Update) ลาสุด ตามคาบเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
 

6.3. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลใหประสบความสําเร็จ ตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 

การพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด อาจพิจารณาใน
ภาพรวมการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 

6.3.1. การติดตามประเมินผล 
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสรางการบริหาร

ขางตน จะทําหนาท่ีติดตามประเมินผลอยางนอยปงบประมาณละ 2 ครั้ง ซ่ึงประกอบดวย 
 

6-4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน 
 



กรมการคาภายใน 
 

(1) การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการตางๆ 
(2) การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร 
(3) การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเปน เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

 
6.3.2. การแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

  หมายถึง คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิ ทัลภายในของกรมการคาภายใน  
ตามโครงสรางการบริหารขางตน ทําหนาท่ีแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลชุดตางๆ เพ่ือสราง
กระบวนการการมีสวนรวม (Co-Creation) ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในแผนงาน/โครงการตางๆ 
ประกอบดวย 

 

(1) ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ     ประธาน 
(2) ท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัล      ท่ีปรึกษา 
(3) ผูอํานวยการกอง/หนวยงานในกรมการคาภายใน (เจาของโครงการ) กรรมการ 
(4) เจาหนาท่ีกอง/หนวยงานในกรมการคาภายใน (เจาของโครงการ)  กรรมการ 
(5) เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาภายใน    กรรมการและเลขานุการ 

 

หมายเหตุ : หนวยงานเจาของโครงการ จะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในแตละโครงการ โดยมีเจาภาพรวมเปนหนวยงานอ่ืนๆ รวมถึงศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย 

 

อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(1) ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Data Cleansing) ขอมูลดาน

การบริหารจัดการภายใน ในสวนท่ีเปน Back Office และขอมูลดานการใหบริการ  
ในสวนท่ีเปน Front Office  เพ่ือความพรอมในการบูรณาการรวมกันอยางมีเอกภาพ 

(2) ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ท้ังภายในและภายนอก 
(3) แกไขปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 
(4) นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอคณะกรรมการบริหารภายใน

กรมการคาภายใน 
(5) รับฟงความคิดเห็นและขอแนะนําจากคณะกรรมการบริหารภายในกรมการคาภายใน  

สูการปฏิบัติ 
 

6.4. เกณฑการประเมินผล 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 : “เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใช
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ” 
    ตัวช้ีวัด 

(1) จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู/ทักษะดานไอซีที 

(2) จํานวนบุคลากรกรมการคาภายในมีทัศนะคติเชิงบวก 

(3) ความสําเร็จในการปรับโครงสรางและบุคลากรท่ีเปน SMART Trainers และ SMART User 

(4) บุคลากรดานไอซีทีท่ีผานการทดสอบมาตรฐาน วิชาชีพในระดับสากล 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 : “พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน 
และผูประกอบการ ท้ังดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส” 

    ตัวช้ีวัด 
(1) จํานวนงานท่ีใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของกรมการคาภายใน 

                  ท่ีเปดใหบริการ 
(2) จํานวนงานท่ีใหบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีรองรับ Mobile Service 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : “สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพ่ิมศักยภาพและโอกาส 
ในการสรางมูลคาเพ่ิม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได” 

       ตัวช้ีวัด 
(1) ความสําเร็จในการเขาถึงตลาดรูปแบบ Digital commerce 
(2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(3) จํานวนรายการขอมูลท่ีใชงานรวมกัน 
 

ยุทธศาสตร ท่ี 4 : “นําดิจิ ทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร 
ในการขับเคลื่อนสูภาคปฏิบัติ” 

       ตัวช้ีวัด 
(1) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธดวยการบริหารจัดการสมัยใหม 
(2) ความสําเร็จในการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร 
 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีเสถียรภาพ ม่ันคงปลอดภัย 
รองรับการเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ” 

      ตัวช้ีวัด 
(1) การปฏิบัติงานท่ีใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
(2) ความสําเร็จในการเขาสูการใชระบบคลาวดในระดับตางๆ 
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อภิธานศัพท (Glossary) 
 

หมายเหตุ : ตัวเลขภายใน () ท่ีอยูดานหลังคําศัพท หมายถึง เลขบทหรือภาคผนวก 
 

Accountability (3) 
ความรับผิดชอบและความพรอมตอการตรวจสอบของสังคม 

Application (4) 
ระบบงานหรือโปรแกรมประยุกตสําหรับการประมวลผลขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย 
ตลอดจนอุปกรณพกพาท่ีนิยมใชในปจจุบัน 

Asia Pacific Network Information Center (4) 
หนวยงานกลางประจําทวีปเอเชีย ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการรับสงขอมูลบนเครือขายสาธารณะอยางอินเทอรเน็ต ไมใหมีการซํ้ากัน 

Availability and Access (4) 
ขอมูลท่ีมีความพรอมใชงานและการเขาถึงไดอยางสะดวกงายดาย 

Back Office (2) 
ระบบบริหารจัดการภายในสํานักงาน เชน ระบบแผนงานงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน พัสดุ 
ครุภัณฑ และบุคลากร เปนตน 

Big Data Analytics (4) 
การวิเคราะหคลังขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงอาจจัดเก็บในลักษณะของการมีรูปแบบและไมมีรูปแบบ
โครงสรางท่ีชัดเจน 

Bluetooth (4) 
ระบบการสื่อสารไรสาย โดยใชหลักการของคลื่นวิทยุระยะสั้น 

Career Path (2) 
ความกาวหนาในสายอาชีพหรือตําแหนงงานท่ีทํา 

Chief Information Officer (6) 
 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (6) 

Cloud Computing (3) 
ระบบการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องแมขายและอุปกรณจํานวนมาก ซ่ึงสามารถท่ีจะขยายหรือลด
ขีดความสามารถในการประมวลผลไดอยางสะดวกในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

Comma-Separated Value (4) 
การจัดเก็บขอมูลตัวเลขและตัวอักษรในแบบธรรมดาท่ีผูใชสามารถอานไดทันที โดยท่ีขอมูลแตละ
รายการจะมีเครื่องหมายจุลภาค (,) ค่ันไวใหเปนท่ีสังเกต 

Competency (2) 
สมรรถนะการทํางานท่ีมีการกําหนดระดับข้ัน เพ่ือใชเปนเกณฑสําหรับการวัดผล 

Core Competency (4) 
สมรรถนะการทํางานท่ีบุคลากรทุกคนจําเปนตองมี หรือตองปฏิบัติเปนหลัก 

Data Center (2) 
ศูนยกลางการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลขอมูล 
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Data Cleansing (4) 
การสอบทานและการปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองตรงกันระหวางระบบงานหรือฐานขอมูลตางๆ 

Digital Technology (1) 
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ซ่ึงประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม) และเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพ่ือการใหบริการอิเล็กทรอนิกส  
(E-Service) การบริหารจัดการ (Management Information System, MIS) การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร (Executive Information System, EIS) บริการการเรียนรูผานระบบออนไลน  
(e-Learning) และขับเคลือ่นเศรษฐกิจการพาณิชย 

Digital Content (1) 
สารสนเทศท่ีมีรูปแบบดิจิทัล โดยการอาศัยสื่อ หรือการแสดงเนื้อหาผานทางอุปกรณดิจิทัลตางๆ เชน 
คอมพิวเตอร สมารทโฟน โทรทัศนดิจิทัล (ท่ีมา : แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

e-less (2) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย 

Enterprise Architecture (2) 
 สถาปตยกรรมองคกร ท่ีรวบรวมทุกสิ่งทุกอยางในองคกรเขาไวดวยกัน กลยุทธทางธุรกิจ แผนผัง
องคกร กระบวนการทํางาน ความเสี่ยงในองคกร ขอมูลสนับสนุนการทํางาน ระบบซอฟตแวรตางๆ 
โครงสรางพ้ืนฐานทางดานไอที และระบบความปลอดภัยภายในองคกร (2) 

Front Office (2) 
ระบบใหบริการสวนหนา เพ่ือการติดตอประสานกับผูใชบริการ 

Functional Competency (4) 
สมรรถนะการทํางานเฉพาะตําแหนงหนาท่ี หรือเฉพาะกลุมงาน 

Good Governance (4) 
การบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 

Government Interoperability Framework (4) 
 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 

Hardware (4) 
เครื่องมืออุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถจับตองใชงานได 
 

ICT Competency (4) 
สมรรถนะการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Interoperability (4) 
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีอาจมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลเหมือนกันหรือแตกตางกันได โดยไม
ตองดัดแปลงแกไขขอมูลเดิม 

Internet of Things (4) 
สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งท่ีสามารถสื่อสารและเชื่อมตอกันไดผานรูปแบบการสื่อสารท้ัง
แบบใชสายและไรสาย 

IP Address (4) 
หมายเลขประจําเครื่อง เพ่ือใชประโยชนในการรับสงขอมูลในระบบเครือขายไดอยางถูกตอง 
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Machine-Readable (4) 
 ขอมูลท่ีสามารถอานและนําไปใชประมวลผลไดโดยเครื่องคอมพิวเตอร 

MOC e-Payment (5) 
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีรองรับการชําระเงินผานเคานเตอรบริการ บัตรเครดิต บัตร
เงินสด การโอนเงินผานธนาคาร หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการ และสอดรับการทําธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดบั
กรมในสังกัด 

MOC e-Service (2) 
ระบบใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย โดยบริการดังกลาวอาจจะเปนในลักษณะ
ของการใหขอมูล/สารสนเทศ มีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ และรองรับการดําเนินธุรกรรมผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณเคลื่อนท่ี ซ่ึงผูใชบริการสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง (ปราศจาก
เจาหนาท่ี) 

MOC Single Form (5) 
 ระบบแบบฟอรมกลางเพ่ือการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ท่ีสามารถรองรับการทําธุรกรรมโดย
เชื่อมโยงกับระบบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการยื่นคําขอและ
สงเอกสารเพียงชุดเดียว และระบบสามารถท่ีจะสงขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ ตามความเหมาะสม 
เนื่องจากมีขอมูล 2 สวนประกอบกันคือ 

• ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการ เชน เลขประจําตัว ชื่อ ท่ีอยู ฯลฯ 

• ขอมูลเฉพาะท่ีจําเปนตองใชในการทําธุรกรรมแตละประเภท (ตามท่ีหนวยงานกําหนด) 
National Data Center (4) 

 ศูนยกลางขอมูลแหงชาติ ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลเพ่ือการใชงานรวมกันท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผูสนใจท่ัวไป 
 

Network (4) 
 ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร 

Non-Commercial (4) 
 การดําเนินงานหรือธุรกรรมท่ีไมใชเชิงพาณิชยหรือไมหวังผลกําไร 

Non-Proprietary (4) 
 เปนสาธารณะไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์ 

Open Data (3) 
 ขอมูลท่ีสามารถและมีการเปดเผยตอสาธารณะ โดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายต่ํามาก 

 

Open Document Spreadsheet (4) 
รูปแบบการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของตารางคํานวณ ท่ีสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมท่ีมีหรือไมมี
คาลิขสิทธิ์ได 

Open License (4) 
อนุญาตใหมีการใชงานไดเปนการท่ัวไป โดยไมเสียคาลิขสิทธิ์ 

Peopleware (4) 
บุคลากรผูทําหนาท่ีใชงานระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลตางๆ เพ่ือการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 
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กรมการคาภายใน 

Protocol (4) 
ขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานในการรับสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครือขาย 

Prototype (2) 
ตนแบบเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูล 

Real-Time (3) 
การประมวลผลขอมูลและแสดงผลลัพธรายงานท่ีถูกตองทันที ณ เวลาปจจุบันหรือใกลเคียง 

Re-use and Redistribution (4) 
ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเง่ือนไข การอนุญาตใหนํามาใชใหมและเผยแพรได 

Security (4) 
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องขอมูล 

Share Data (4) 
การแบงปนขอมูลใหสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวก 

Smart Ministry (2) 
กระทรวงท่ีมีอัตลักษณในการใหบริการและบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ เปนท่ีนิยมยกยองของ
สาธารณชน 
 
 

Social Analytic (5) 
การวิเคราะหขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน เพ่ือท่ีจะทราบกระแสความเคลื่อนไหว ผลกระทบ
หรือทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมจริง 

Software (4) 
ชุดคําสั่งหรือระบบงานท่ีใชในการประมวลผลขอมูล เพ่ือแสดงผลลัพธรายงานตามท่ีกําหนดไว 

Sustainable (4) 
 การพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือความตอเนื่องและมุงสูเปาหมายความสําเร็จไดในท่ีสุด 
SWOT Analysis (2) 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของตนเอง เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการมุงสูเปาหมายความสําเร็จ 

Threat (2) 
ภัยคุกคามท่ีเกิดจากผูไมประสงคดี ในการบุกรุกโจมตีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดความเสียหาย 

Universal Participation (4) 
ความสามารถท่ีจะใชขอมูลไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ไมวาจะเปนการนําไปใช การใชซํ้า และการ
เผยแพร  

Update (2) 
การปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยเปนปจจุบัน 

User (4) 
ผูใชระบบงานและฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารท่ีใชผลลัพธรายงานจากระบบสารสนเทศ และ
ผูปฏิบัติงานท่ีกรอกขอมูลและจัดทํารายงานตางๆ 

Web Services (4) 
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โปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบงานตางๆ ในระบบเครือขาย โดยมีลักษณะการเชื่อม
ประสานระหวางเครื่องแมขายคอมพิวเตอรดวยกันเอง 

Smart Trainers (3) 
ผูท่ีมีความรู ทักษะ ความสามารถเปนผูฝกสอน  

Smart user (3) 
 ผูใชงานมีการประยุกตใชไอซีทีเปนกลไกการพัฒนาระบบงานท่ีรับผิดชอบ 
Single Sign On (3) 
 การเขาถึงการใชบริการของระบบท้ังหมดไดดวยการพิสูจนตัวตนเพียงครั้งเดียว  
Smart Office (3) 

การทํางานภายใน Office เนนตองไมใชกระดาษ ไมมีกองเอกสาร 
Social Commerce  (3) 

การขายของผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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