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บทที่ 1
บทนํา
1.1 วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์กรนําในการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็ นธรรมทางการค้ า”

1.2 พันธกิจ
1) พัฒนาและส่งเสริ มระบบตลาด การตลาด และตลาดให้ เกิดประสิทธิ ภาพ เพื่อสร้ างโอกาส
และให้ ความเป็ นธรรมแก่เกษตรกร
2) กํากับดูแลการค้ าสินค้ าและบริ การ และการชัง่ ตวงวัดเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการซื ้อขาย
รวมทังส่
้ งเสริ มและพัฒนาให้ ผ้ บู ริ โภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้ า
3) กํ ากับ ดูแ ลและส่ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ การค้ าในประเทศให้ มีก ารแข่ ง ขัน ทางการค้ า
ที่เป็ นธรรม
4) พัฒนาองค์กรให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การบริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี

1.3 ยุทธศาสตร์
1) การเสริ มสร้ างประสิทธิภาพการตลาดและระบบตลาดสินค้ าเกษตร
2) การสร้ างความเป็ นธรรมด้ านราคา ปริ มาณ และมาตรฐานการชัง่ ตวงวัด
3) การส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม
4) การพัฒนามาตรฐานการให้ บริ การของผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์ด้านการตลาดภายในประเทศ
5) การพัฒนาระบบบริ หารจัดการให้ มีความเป็ นเลิศ
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1.4 โครงสร้ างหน่ วยงาน
3

1.5 หน้ าที่ความรั บผิดชอบ
1) ปฏิบตั ิงานและดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การ กฎหมายว่าด้ วยการ
แข่งขันทางการค้ า กฎหมายว่าด้ วยการซื ้อขายสินค้ าเกษตรล่วงหน้ า กฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมโภคภัณฑ์ กฎหมายว่าด้ วยการค้ าข้ าว กฎหมายว่าด้ วยการสํารวจและห้ ามกักกันข้ าว
กฎหมายว่าด้ วยมาตราชั่งตวงวัด กฎหมายว่าด้ วยการควบคุมกิจการคลังสินค้ าหรื อกิจการ
อื่นที่มีสภาพคล้ ายคลึงกันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติงานของกรมให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง รวมทัง้ เร่ งรั ด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของกรม
และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสถิ ติ แ ละประมวลผล พั ฒ นาระบบ และให้ บริ ก ารข้ อมู ล
สารสนเทศการค้ าภายในประเทศ
3) จัดระบบส่งเสริ มการพัฒนาการค้ า การตลาด และตลาดภายในประเทศให้ เกิดความเป็ นธรรม
4) จัดระเบียบและส่งเสริ มระบบการค้ าสินค้ าเพื่อรักษาระดับราคาสินค้ าเกษตร
1-2
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5) ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเป็ นธรรมและป้องกันการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิ จ
การค้ า
6) จัดระบบราคาสิ นค้ าและปริ มาณสิ นค้ าให้ เกิ ดความเป็ นธรรม รวมทัง้ ส่งเสริ มและพัฒนา
ผู้บริ โภคให้ มีบทบาทในการพิทกั ษ์ ประโยชน์ของตนเอง
7) จัดระบบพัฒนาการชัง่ ตวงวัดในเชิงพาณิชย์
8) จัดระเบียบเกี่ยวกับการค้ า การตลาด รวมทังกํ
้ ากับ ตรวจสอบและควบคุมการประกอบธุรกิจ
9) พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการทางการค้ าเพื่อส่งเสริ มการค้ า
ที่เป็ นธรรม
10) ปฏิ บัติ การอื่ นใดตามที่ กฎหมายกํ าหนดให้ เป็ นอํ านาจหน้ าที่ ของกรมหรื อตามที่ รั ฐมนตรี
หรื อคณะรัฐมนตรี มอบหมาย

1.6

โครงสร้ างของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงสร้ างหน่ วยงานและบุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้ าภายใน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

11
ฝายบริหารทั่วไป

กลุ่มพัฒนาและ
บริการระบบงาน

2

กลุ่มพัฒนาและบริก าร
ระบบคอมพิวเตอร์

2

กลุ่มพัฒนาเครือข่ ายและ
2
ความมั่นคงปลอดภั ย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

2

กลุ่มนโยบายและแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1-3

2

กรมการค้ าภายใน

 หน้ าที่และภารกิจ
1. ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อํานาจหน้ าที่
(1) ทําหน้ าที่เป็ นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน
โดยดํ าเนิ น งานด้ านนโยบายและแผนงานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การพัฒนาและให้ บริ การระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย
และความมัน่ คงปลอดภัย
(2) ทํ าหน้ าที่ เป็ นศูนย์ ปฏิ บัติก ารของกรม (DOC) ที่ เชื่ อมโยงกับ ศูน ย์
ปฏิบตั ิการกระทรวงพาณิชย์(MOC) และศูนย์ปฏิบตั ิการนายกรัฐมนตรี
(PMOC) และศูนย์ปฏิบตั ิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) กําหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ พร้ อมทัง้
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ จั ด ทํ า แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศของกรม
แผนงาน โครงการ งบประมาณให้ สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ และนโยบาย
ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ และของประเทศไทย
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนการดําเนินงาน และวางแผนการติดตาม
ผลด้ า นการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงและแผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(5) ศึกษา วิ เคราะห์ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางการบริ หารจัดการภาครั ฐ การบริ ห ารกิ จ การ
บ้ านเมืองที่ดี รวมไปถึงกฎหมาย กฎและระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ มี
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการให้ บ ริ ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ พันธกิจของกรม สําหรับใช้ สนับสนุน การตัดสินใจ
การวางแผน และการบริ หารจัดการการปฏิบตั ิงานด้ านการค้ าในประเทศ
พร้ อมทังจั
้ ดทํามาตรฐานข้ อมูล
(6) ศึก ษา วิ เ คราะห์ และจัด ทํ า ระบบบริ ห ารจัด การระบบคอมพิ ว เตอร์
ของกรม กํ าหนดคุณ ลัก ษณะเฉพาะครุ ภัณ ฑ์ ค อมพิ วเตอร์ พร้ อมทัง้
กําหนดแนวทางมาตรฐาน และวิธีการปฏิบตั ิงานเพื่อส่งเสริ มให้ มีการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ อง โดยคํานึงถึง
ความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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(7) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ และวางระบบเครื อข่ า ย เพื่ อ รองรั บ
การเชื่อมโยงระบบงานหรื อข้ อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อการตัดสินใจ การวางแผนและการให้ บริ การแก่
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ประชาชน ผู้ บริ โ ภค เกษตรกร ภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม
(8) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ นวัต กรรม เทคโนโลยี โปรแกรม และระบบงาน
รู ป แบบใหม่ ที่ ทัน สมัย เพื่ อ นํ า มาพัฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในการดําเนินงาน การจัดระบบข้ อมูล รวมทัง้ ประยุกต์ใช้
กับระบบงานได้ อย่างเหมาะสม
(9) ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสามารถใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการ
ปฏิ บัติ ง านอย่ างเป็ นระบบต่อเนื่ องได้ อย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทัง้
กําหนดสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
(10) บํ ารุ งรั กษา ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ ายและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้ มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันสมัย พร้ อมใช้ งาน
มีเสถียรภาพ และมีความมัน่ คงปลอดภัย
(11) ดําเนิ นการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อข่ ายและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ขององค์กรให้ มีความมัน่ คงปลอดภัย กําหนดแนวนโยบาย
และแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภั ย ระบบสารสนเทศ
ของหน่ วยงาน พร้ อมจัดทํ าและดํ าเนิ นงานตามแผนแก้ ไขปั ญหาจาก
สถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบตั ิ
(12) ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ คําปรึ กษา ให้ คําแนะนํ า ให้ บริ การและเผยแพร่
ข้ อมูล ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(13) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้ องหรื อได้ รับมอบหมาย
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2. แบ่ งงานภายใน
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•

ฝ่ ายบริ หารทั่วไป มีหน้ าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานทั่วไป งานสารบรรณ
และธุรการทัว่ ไป จัดทําสําเนาเอกสาร หนังสือโต้ ตอบ จัดทํางบประมาณ
และ งานบริ หารงานพัสดุ ดูแลเรื่ องการขออนุมัติเบิกจ่ายเงิ นสวัสดิการ
ของข้ าราชการและลู ก จ้ างประจํ า ติ ด ตามและประสานงาน และ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับมอบหมาย

•

กลุ่มพัฒนาและบริ การระบบงาน มีหน้ าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
ออกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศทางด้ านการค้ าในประเทศ
ให้ ส อดคล้ องกับ ความยุท ธศาสตร์ วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ของกรม รวมทัง้
พัฒนาระบบงานบริ หารจัดการภายในงาน (Back Office) จัดทําคลังข้ อมูล
เศรษฐกิจการค้ าในประเทศ เพื่ อสนับสนุนการบริ หารงานและประสาน
เชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มูล กับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จัด ทํ า ระบบภู มิ
สารสนเทศการค้ าในประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ใช้ หรื อ
พัฒนานวัตกรรมทางด้ านสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการบริ หารจัดการและปฏิ บัติงานให้ บรรลุเป้าหมายตามภารกิ จหลัก
ของกรม ประสานกับหน่วยงานภายนอกในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้ อมูล
การเชื่ อมโยงแลกเปลี่ย นข้ อมูล ผ่านระบบ NSW (National Single
Window) และ Stat Exchange เป็ นต้ น ตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแล
และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบงานให้ พร้ อมใช้ งานได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS Audit)
การฝึ กอบรมและพัฒนาบุค ลากรผู้ใ ช้ ร ะบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
บริ ห ารจัดการด้ านการสํ ารองและเรี ย กคื น ข้ อมูลของระบบที่ เกี่ ย วข้ อง
ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า เกี่ ย วกับ การใช้ ร ะบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ร่ วมหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ รับ
มอบหมาย

•

กลุ่ ม พั ฒนาและบริ ก ารระบบคอมพิว เตอร์ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วกับ ศึก ษา
วิเคราะห์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกําหนดคุณลักษณะ
ของระบบคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ ควบคุมดูแลและบํ ารุ งรั กษาระบบ
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม กํากับดูแลและ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ กําหนดแนวทาง
มาตรฐาน และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ งานระบบ
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คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุป กรณ์ อ ย่ า งถูก ต้ อง โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความคุ้ม ค่า และ
เกิ ด ประสิท ธิ ภ าพสูงสุด จัด ทํ าระบบบริ ห ารจัด การระบบคอมพิ วเตอร์
ของกรม ดํ า เนิ น การฝึ กอบรมและพั ฒ นาบุ ค ลการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ คําแนะนําปรึกษาและแก้ ไขปั ญหาข้ อขัดข้ อง
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ร่ วมหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ รับมอบหมาย
•

กลุ่ มพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ ายและความมั่ นคงปลอดภั ย มี ห น้ าที่
เกี่ ย วกับการศึก ษา วิ เคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริ หารจัดการด้ าน
ระบบเครื อข่ ายและระบบรั กษาความมั่งคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศ
บริ หารจัดการห้ อง Data Center ของกรม ดําเนินการติดตามและแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึน้ กับระบบเครื อข่าย จัดทําและดําเนินงานตามแผนแก้ ไข
ปั ญหาจากสถานการณ์ ความไม่แน่นอนและภัยพิบตั ิ บริ หารจัดการด้ าน
เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ แ ม่ข่ ายและระบบปฏิ บัติ การ การบริ ห ารจัด การชื่ อ
รหัส ผ่ า น ผู้ ใ ช้ ง านและสิ ท ธิ์ ใ นการเข้ า ถึง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ความมัน่ คงปลอดภัยของระบบเครื อข่าย
(ICT Security Audit) จัดทําคุณลักษณะเฉพาะด้ านเทคนิคของระบบ
เครื อ ข่ า ยและความปลอดภัย ให้ คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หา
ข้ อขัดข้ องเกี่ยวกับการใช้ งานด้ านเครื อข่ายและความปลอดภัย ร่ วมหรื อ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ องตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

•

กลุ่ มนโยบายและแผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ห น้ าที่ เ กี่ ย วกั บ
การศึกษา วิเคราะห์และจัดทํา ICT Master Plan ของกรม จัดทําแผนงาน
โครงการงบประมาณ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตาม
ประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการด้ าน ICT จัด ทํ า
แนวนโยบายและแนวปฏิ บัติ ใ นการรั ก ษาความมั่น คงปลอดภัย ระบบ
สารสนเทศของหน่ วยงาน จัดทํ าและรวบรวมเอกสาร เพื่ อรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทํ า
แผนงาน ดําเนินการและติดตามผลด้ านการบริ หารการเปลี่ยนแปลงด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Change Management) จัดทํ า
แผนบริ หารความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)
กําหนดสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Competency)
ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน พัฒนาและปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ าน ICT
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ศึก ษา วิ เ คราะห์ แ ละเสนอแนวทางการพัฒ นาระบบมาตรฐานกลาง
ด้ าน ICT ของกรมให้ สอดคล้ องกับนโยบายรั ฐบาล กํ าหนดแนวทาง
พัฒนางานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ สอดคล้ องกับแนวทางการบริ หาร
จัด การรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Government) กํ า หนดแนวทางการ
บริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ สอดคล้ องกับการบริ หารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี (Good governance) จัดทําแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร
ของกรมด้ าน ICT ปฏิ บัติงานสนับสนุนผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของกรม (CIO) ร่ วมหรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ รับมอบหมาย
 จํานวนบุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการค้ าภายใน มีบคุ ลากรทังหมด
้
11 คน
แบ่งงานเป็ น 4 กลุม่ และ 1 ฝ่ าย ดังนี ้
1) ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป มีบคุ ลากรจํานวน 2 คน
2) กลุม่ พัฒนาและบริ การระบบงาน มีบคุ ลากรจํานวน 2 คน
3) กลุม่ พัฒนาและบริ การระบบคอมพิวเตอร์ มีบคุ ลากรจํานวน 2 คน
4) กลุม่ พัฒนาเครื อข่ายและความมัน่ คงปลอดภัย มีบคุ ลากรจํานวน 2 คน
5) กลุม่ นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบคุ ลากรจํานวน 2 คน

1-8

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

บทที่ 2
สถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมการคาภายใน

กรมการค้ าภายใน

บทที่ 2
สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการค้ าภายใน
2.1 สถานภาพปั จจุบันด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน
2.1.1 ระบบคอมพิวเตอร์
รายการ

ปี ที่จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

รวม

2553

2552

2551

2550

2549

ก่ อนปี 2549

เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Note Book)

50
-

3
18
17

1
108
11

5
124
7

2
31
1

42
662
43

53
993
79

เครื่ องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot Matrix Printer)

-

-

-

-

-

44

44

1
3
79
-

3
19
1
-

4
81
7
1
5

8
49
4
2

1
1
2
2

32
323
14
110
368

47
474
26
196
377

2
6
-

115
3

110
8

1
33
6

2
1

5
6
51

10
270
69

เครื่ องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา
เครื่ องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี
สแกนเนอร์
เครื่ องสํารองไฟฟ้า
อื่นๆ
- เครื่ องฉายภาพเลนส์เดี่ยว
- GIS หรื อ PDA
- กล้ องถ่ายรู ปดิจิตอล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

2-1

กรมการคาภายใน

2.1.2 ระบบเครือขาย
 ผังโครงสรางระบบเครือขาย ภายใน/ภายนอก

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการคาภายใน พ.ศ. 2555-2559

2-2

กรมการค้ าภายใน

2.1.3 เครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่ ข่าย
4

System Hardware & Software

1

2

3

4

5

6

COMPAQ/
PROLIANT
ML350
HP/
NETSERVER
LH6000
COMPAQ/
PROLIANT
ML570
COMPAQ/
PROLIANT
ML370
DELL/
POWEREDGE
4400
DELL/
POWEREDGE
4400

CPU/
Speed

HDD
(GB)

Ram
(GB)

P III/1 GHz

Server Name/ Year of
purchase
DIT_HOST /2540

OS

DB

Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2

9X2,
36X1 GB

1 GB DITDC/2543

XEON/
700 MHz x 4

18 X 6
GB

1 GB DBSERVER/2544

P III/1 GHz

9.1 GB

256
MB

XEON/
1 GHz x 2

72 X 6
GB

1 GB NEW_WEB/2545

Linux

Oracle

1 GB DIT-INTRA/2545

Windows
2003 Server
sp2

SQL

XEON/
1 GHz x 2

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

Application

ระบบ Active Directory เดิม

P III/
550 MHz x 4

FIREWALL/2544

Module/
Library

Drive,
Folder
Space
usage

App. Software

Source Code

Brand/ Model

Appl. Tools
(Web
Server)

Config.

Platform (web, c/s)

No.

System Software

Language

Server
Hardware Specification

Domain Controller / Active
Directory
dit.go.th
ระบบฐานข้ อมูลนิตบิ คุ คล
และงบการเงิน

SQL

Window NT
Server 4.0

Symantec
Raptor

ระบบกําแพงไฟ ( Firewall )
เดิม
ระบบควบคุมการขนย้ าย
สินค้ า ( App.)

IIS

PHP

Web



ระบบ Intranet กรมการค้ า
ภายใน

2-3

กรมการค้ าภายใน
System Hardware & Software

CPU/
Speed

HDD
(GB)

Ram
(GB)

Server Name/ Year of
purchase
PSNSERVER /2546

COMPAQ/
PROLIANT
ML310
IBM/
xSERIES 325

P 4/2.5 GHz

36.6 GB

512
MB

XEON/
2.4 GHz x 2

36.4 X 6
GB

2 GB AGRISYS/2546

9

IBM/
xSERIES 235

XEON/
2.4 GHz x 4

36.4X 6
GB

2 GB DITWEB/2546

10

HP/PROLIANT
ML350

XEON/
2.3 GHz x 4

146 X 6
GB

2 GB CBWM-SERVER/2553

11

HP/PROLIANT
ML570

XEON/
2 GHz x 4

36.4 X 6
GB

3 GB GIS_SERVER/2547

12

HP/PROLIANT
ML570 G2

XEON/
2 GHz x 4

36.4 X 6
GB

3 GB OPERSERV/2547

7

8

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

Windows
2000 Server
sp4
Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2
Windows
2008 Server
sp1
Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003

DB

Oracle

Module/
Library

Drive,
Folder
Space
usage

App. Software

Source Code

Brand/ Model

OS

Appl. Tools
(Web
Server)

Config.

Platform (web, c/s)

No.

System Software

Language

Server
Hardware Specification

Delphi

c/s



ASP

Web



Application

ระบบฐานข้ อมูลการบริ หาร
จัดการ(ระบบงานบริ หารงาน
บุคคล)
ระบบรายงานข้ อมูลของศูนย์
บริ หารจัดการแก้ ไขปั ญหา
ราคาสินค้ า
ระบบ Internet กรมการค้ า
ภายใน (www.dit.go.th)

SQL

Oracle
Application
Server
IIS

SQL

IIS

ASP

Web



SQL

IIS

ASP

Web



ระบบแผนงานและสารสนเทศ
(ระบบงานชัง่ ตวงวัด)

SQL,
SDE

IIS

ASP

Web



ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
(App.)

Oracle

IIS

ASP

Web



ระบบรับเรื่ องร้ องเรี ยน 1569

2-4

กรมการค้ าภายใน
System Hardware & Software

HDD
(GB)

DELL/
POWEREDGE
2950
HP/PROLIANT
ML570

XEON/
3 GHz x 2

73 X 6
GB

2 GB DITMAIL/2550

XEON/
2 GHz x 4

36.4 X 6
GB

3 GB TRADE_SERVER/2547

15

HP/PROLIANT
DL380 G3

XEON/
3.06 GHz

72 X 2
GB

1 GB FOWSA-WEB/2547

16

HP/PROLIANT
DL380 G3

XEON/
3.06 GHz

72 X 2
GB

1 GB FOWSA-DB/2547

17

COMPAQ/
PROLIANT
ML350
HP/PROLIANT
DL380 G5

XEON/2.4
GHz

72 GB

512
MB

XEON/
3.06 GHz

72 X 3
176 X 5

3 GB CONSSERVER/2547

13

14

18

Ram
(GB)

Server Name/ Year of
purchase

AVSERVER/2546

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

DB

Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp1
Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2

Storage
Group
SQL

Microsoft
Exchange
2003
IIS

Module/
Library

Drive,
Folder
Space
usage

App. Software

ASP

Source Code

CPU/
Speed

Brand/ Model

OS

Appl. Tools
(Web
Server)

Config.

Platform (web, c/s)

No.

System Software

Language

Server
Hardware Specification

Web



Web



Application

ระบบบริ หารจัดการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server
@ dit.go.th)
ระบบฐานข้ อมูลการค้ า
ภายในประเทศ
ระบบคาดการณ์และเตือนภัย
ราคาสินค้ าเกษตร (App.)

SQL

ระบบคาดการณ์และเตือนภัย
ราคาสินค้ าเกษตร
(Database)
ระบบป้องกันไวรัส
(Kaspersky)

Kaspersky
Admin kit
SQL

IIS

.NET

Web



ระบบรายงานภาวะราคา
สินค้ าอุปโภคบริ โภค

2-5

กรมการค้ าภายใน
System Hardware & Software

19

CPU/
Speed

HDD
(GB)

Ram
(GB)

Server Name/ Year of
purchase

XEON/3.0
GHz x 2

73 X 5
GB

4 GB DIT2/2548

XEON/3.9
GHz x 2

73 x 6
GB

4 GB FINSERVER/2550

Windows
2003 Server
sp2
Window
2003

DELL/
PowerEdge
6650
DELL/
PowerEdge
2950
DELL/
PowerEdge
2950
HP/PROLIANT
DL380 G5

XEON/ 3.0
GHz

73 X 6
GB

2 GB MWSC_WEB/2550

XEON/3.2
GHz x 2

72.8 X 8
GB

1 GB ELEARNING/2553

23

HP/PROLIANT
DL380 G5

XEON/2.0GHz 72 X 3
x2
GB

2 GB DITMAILSCAN/2550

Windows
2003 Server
sp2

24

COMPAQ/
PROLIANT
ML530

XEON/
1 GHz

1 GB WUSSERVER/2540

Windows
2003 Server
sp2

20

21

22

72 GB
/18 GB

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2

DB

Module/
Library

Drive,
Folder
Space
usage

App. Software

Source Code

Brand/ Model

OS

Appl. Tools
(Web
Server)

Config.

Platform (web, c/s)

No.

System Software

Language

Server
Hardware Specification

Application

ระบบสํารองข้ อมูล (Backup
System)
Oracle Web
Form



SQL

Oracle
Application
Server
IIS

.NET

Web



SQL

IIS

ASP

Web



Oracle

Trend
Micro
Antivirus for
Exchange
SQL

ระบบฐานข้ อมูลการบริ หาร
จัดการ(การบริ หารจัดการทาง
การเงินและบริ หารงานพัสดุ)
ระบบตลาด คลังสินค้ า ไซโล
และห้ องเย็น (App.)
ระบบสํานักงานระบบจัดเก็บ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ
E-Learning ระบบประชุม
ทางไกล)
ระบบคัดกรองจดหมายขยะ
(AntiSpam Mail)

Window Server Update
Services เดิม

2-6

กรมการค้ าภายใน
System Hardware & Software

25

26

27

28

29

30

CPU/
Speed

HDD
(GB)

Ram
(GB)

Server Name/ Year of
purchase

1.5
GB

APPTECHNO/2546

COMPAQ/
PROLIANT
ML530
COMPAQ/
PROLIANT
ML530
DELL/
POWEREDGE
2900
DELL/
POWEREDGE
4400
HP/PROLIANT
ML370

XEON/1 GHz

72 X 2
GB

Windows
2003 Server
sp2
512 COMPETSERVER/ 2546 Windows
MB
2000 Server
sp4
4 GB DPIS/2553
Windows
2003 Server

XEON/1 GHz

18.2 X 1
GB

XEON / 2.8
GHz x 2

146 X 3
GB

XEON/
1 GHz x 2

146 X 5
GB

1 GB DITSRV/2545

XEON/
2.8 GHz x 2

2 GB DITNetwork/2547

HP/PROLIANT
ML350 G5

XEON/
2.0 GHz x 4

36.4 X 4,
146 X 2
GB
36.4 X 6
GB

3.5
GB

SCOMSRV /2550

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2

DB

Module/
Library

Drive,
Folder
Space
usage

App. Software

Source Code

Brand/ Model

OS

Appl. Tools
(Web
Server)

Config.

Platform (web, c/s)

No.

System Software

Language

Server
Hardware Specification

SQL

Oracle

My SQL

IT_Web Portal

Oracle
Application
Server
Apache

Microsoft
Exchange
2003

SCOM

Application

CCA Agent

Oracle Web
Form



ระบบฐานข้ อมูลส่งเสริ มการ
แข่งขันทางการค้ า

PHP



ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรมการค้ า
ภายใน
ระบบบริ หารจัดการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Mail Server
@ cbwmthai.org)
File Server

Web

ระบบจัดเก็บข้ อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์

2-7

กรมการค้ าภายใน
System Hardware & Software

CPU/
Speed

HDD
(GB)

Ram
(GB)

Server Name/ Year of
purchase

31

SVOA/
-

P4 / 1,5 GHz

150 GB

1 GB DITNETMON/2545

32

ACER/
ALTOS G700

XEON/
2 GHz x 2

33.6 X 3
GB

1 GB WEB/2546

33

ACER/
ALTOS G530

XEON/
3 GHz x 2

73 X 3
GB

512
MB

NSW/-

Linux

34

COMPAQ/
PROLIANT
ML330
HP/PROLIANT
DL380 G6

XEON/
1 GHz

16 GB

128
MB

MSPD
/2544

XEON/
2.4 GHz x 4

300 X 2
GB

4 GB DITHOST/2552

HP/PROLIANT
DL570

XEON/
2.0 GHz x 4

36.4 X 6
GB

3 GB APPLICATION/2547

Windows
2000 Server
sp4
Windows
2008 Server
sp1
Windows
2003 Server
sp2

35

36

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

Windows
2003 Server
sp2
Windows
2003 Server
sp2

DB

Module/
Library

Drive,
Folder
Space
usage

App. Software

Source Code

Brand/ Model

OS

Appl. Tools
(Web
Server)

Config.

Platform (web, c/s)

No.

System Software

Language

Server
Hardware Specification

Wide
Packet
My SQL

Application

ระบบตรวจ Packet ในวง
LAN
PHP

Web



Domain Controller/ Active
Directory
Cbwmthai.org และ เว็บ
www.cbwmthai.org
ระบบทดสอบ National
Single Window
Model ตลาดกลาง

MS SQL

IIS

ASP

Web



Domain Controller/ Active
Directory
Dit.go.th
ระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์
(เดิม)

2-8

กรมการค้ าภายใน
System Hardware & Software

CPU/
Speed

HDD
(GB)

Ram
(GB)

Server Name/ Year of
purchase

37

DELL/
POWEREDGE
2950

XEON/
2.33 GHz x 2

73 X 6
GB

4 GB S1569_DB/ 2550

Windows
2003 Server
sp2

38

DELL/
PowerEdge
2950
COMPAQ/
PROLIANT
ML330
DELL/
PowerEdge
2800

XEON/ 2.3
GHz x 2

73 X 6
GB

4 GB MWSC_DB/2551

Windows
2003 Server
sp2
LINUX
CENTOS

XEON/ 3.6
GHz x 2

73 X 6
GB

2 GB AGRI_WEB/2549

Windows
2003 Server
sp2

DELL/
PowerEdge
2800

XEON/ 3.6
GHz x 2

73 X 6
GB

2 GB AGRI_DB/2549

Windows
2003 Server
sp2

39

40

41

XEON/1 GHz

256
MB

GARLIC
/2544

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

DB

Module/
Library

Drive,
Folder
Space
usage

App. Software

Source Code

Brand/ Model

OS

Appl. Tools
(Web
Server)

Config.

Platform (web, c/s)

No.

System Software

Language

Server
Hardware Specification

MS SQL

IIS

ASP

Web



My SQL

IIS

PHP

Web



IIS

SQL

Application

ระบบฐานข้ อมูลตรวจสอบ
และปฏิบตั กิ ารและระบบ
ฐานข้ อมูลร้ องทุกข์พิทกั ษ์
ผลประโยชน์ของผู้บริ โภค
ระบบตลาด คลังสินค้ า ไซโล
และห้ องเย็น (Database)
ระบบติดตามการขนย้ าย
สินค้ า(กระเทียม)
ระบบงานและระบบ
ฐานข้ อมูลตามโครงการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ า
เกษตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(App.)
ระบบงานและระบบ
ฐานข้ อมูลตามโครงการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สนิ ค้ า
เกษตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Database)

2-9

กรมการค้ าภายใน
System Hardware & Software

CPU/
Speed

HDD
(GB)

42

HP/PROLIANT
DL380 G6

XEON/
2.4 GHz x 4

146 X 3
GB

43

IBM/SYSTEM
X3650

XEON/
2.6 GHz x 2

300 X 3
GB

44

IBM/SYSTEM
X3650

XEON/
2.6 GHz x 2

300 X 6
GB

45

HP/PROLIANT
DL380 G6

XEON/
2.4 GHz x 4

146 X 3
GB

46

DELL/
PowerEdge
6650

XEON/ 3.0
GHz x 2

73 X5
GB

Ram
(GB)

Server Name/ Year of
purchase

8 GB GISDATA/2552

Windows
2008 Server
sp1
8 GB SARABUNAPPDIT/2553 Windows
2008 Server
sp2
8
SARABUNDBDIT/2553 Windows
GB
2008 Server
sp2
8 GB ICT/2552
Windows
2008 Server
sp1

8
GB

DW/2548

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

Windows
2003 Server
sp2

DB

Module/
Library

Drive,
Folder
Space
usage

App. Software

Source Code

Brand/ Model

OS

Appl. Tools
(Web
Server)

Config.

Platform (web, c/s)

No.

System Software

Language

Server
Hardware Specification

Application

SQL

IIS

ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS
Database)

MS SQL

IIS

ASP

Web



ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (App.)

MS SQL

IIS

ASP

Web



ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (Database)

MS SQL

IIS

.NET

Web



Hyperion IIS

Targit

Web



ระบบราคาข้ าวจากโรงสี
ระบบตลาดนัดชุมชน
ระบบค้ าปลีกค้ าส่ง
ระบบการสํารวจความพึง
พอใจ
ระบบแผนงานและสารสนเทศ
(Data warehouse ระบบ
คลังข้ อมูล )
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2.1.4 ระบบงานและฐานข้ อมูล
5

ระบบงาน
1. ระบบฐานข้ อมูลการบริ หาร
จัดการ (การบริ หารจัดการทาง
การเงินและบริ หารงานพัสดุ)

2. ระบบฐานข้ อมูลการบริ หาร
จัดการ(ระบบงานบริ หารงาน
งานบุคคล)

3. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบปฏิบัตกิ าร
หน้ าที่หลัก
(Application
Server)
1. เพื่ อ ใช้ ในการบริ หารจั ด การด้ านการเงิ น ของ Windows Server
กรมการค้ า ภายใน ได้ แ ก่ ระบบงานงบประมาณ 2003
ระบบงานการเงิน ระบบงานลูกหนี ้เงินยืม ระบบงาน
ค่ า สาธารณู ป โภค ระบบบั ญ ชี โ ครงการ คชก.
ระบบงานเงินสวัสดิการ ระบบบัญชี
2. เพื่อใช้ ในการบริ หารจัดการด้ านงานพัสดุ ได้ แก่ การ
จัด เก็ บ ข้ อมูล ครุ ภัณ ฑ์ วัส ดุ ยานพาหนะ การขอ
อนุมตั ิ งานสัง่ ซื ้อ/สัง่ จ้ าง งานประกาศ/สัญญา การ
แจ้ งเตือน ติดตาม ปรับปรุ งยอดเบิกจ่าย
เพื่ อ ใช้ ในการเก็ บ ข้ อ มูล ประวัติ แ ละรายละเอี ย ดของ Windows Server
บุค ลากรภายในกรมการค้ า ภายใน ประกอบไปด้ ว ย 2003
ประวัติบุคคล ระบบการเลื่อนขัน้ เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ประวั ติ ก ารปฏิ บั ติ ง านพิ เ ศษ การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ระบบงานเสริ มสร้ างวินัย
ระบบงานสวัสดิการ กองทุนสวัสดิการเงินกู้
1. เพื่อให้ มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นระบบ Windows Server
เดียวกันและรองรั บการเชื่ อ มโยงระบบสารบรรณ 2003
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ฐานข้ อมูล

Development Tool/
Language

ระดับของ
การใช้ งาน

สถานะการใช้ งาน

Oracle 10g

Oracle Form 10g

TPS/MIS

ใช้ งาน

Oracle 9i

Delphi

TPS/MIS

ใช้ งาน

MS SQL
Server2003

ASP.NET

TPS/MIS

ใช้ งาน
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ระบบงาน

หน้ าที่หลัก

ระบบปฏิบัตกิ าร
(Application
Server)

2. เพื่อให้ การเชื่อมโยงข้ อมูลในระดับกรม สํานัก/กอง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ สามารถ
เชื่อมโยงข้ อมูลผ่านระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้ านสารบรรณให้ มีความสามารถ
และมีแนวปฏิบตั เิ ดียวกัน สามารถปฏิบตั ทิ ดแทนกันได้
4. เพื่ อให้ มีระบบปฏิบัติงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ อื่ นๆ
ได้ แก่ ระบบจัดเก็บเอกสาร ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบหนั ง สื อ เวี ย น ระบบการจองห้ องประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบจองรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบฐานข้ อมู ล ส่ ง เสริ ม การ 1. เพื่อใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเรื่ องร้ องเรี ยนต่างๆ Windows Server
แข่งขันทางการค้ า
ที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันทางการค้ า
2000 sp2
2. เพื่อใช้ ในการดําเนินการนําเรื่ องร้ องเรี ยนที่ได้ รับมา
ติดตามเพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
3. เพื่ อ ใช้ ในการเก็ บ ข้ อมู ล ทางด้ านการแข่ ง ขั น ทาง
การค้ า เพื่ อ รวบรวมไว้ เป็ นฐานข้ อมู ล เพื่ อ นํ า มา
วิเคราะห์จัดทํารายงานสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริ หาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ฐานข้ อมูล

Oracle 9i

Development Tool/
Language

Oracle Form6i

ระดับของ
การใช้ งาน

EIS/TPS/MIS

สถานะการใช้ งาน

ใช้ งาน
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ระบบงาน

5. ระบบฐานข้ อมูลตรวจสอบและ
ปฏิบตั กิ ารและฐานข้ อมูลร้ อง
ทุกข์พิทกั ษ์ผลประโยชน์
ผู้บริ โภค

หน้ าที่หลัก

ระบบปฏิบัตกิ าร
(Application
Server)

ระบบฐานข้ อมูลส่งเสริ มแข่งขันทางการค้ าเป็ นระบบ
ที่ใช้ เก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องร้ องเรี ยนและรายนาม
ผู้ ประกอบการแยกตามประเภทต่ า งๆ โดยในระบบ
ฐานข้ อมูลจะมีข้อมูลพื ้นฐาน ได้ แก่ ข้ อมูลผู้ประกอบการ
ข้ อ มูล สินค้ าผลิตภัณ ฑ์ ข้ อมูลธุร กิจบริ การ บันทึกเรื่ อ ง
ร้ องเรี ยน
1. เพื่อรองรับเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับราคาสินค้ า เพื่อให้ Windows 2003
เจ้ าหน้ าที่ได้ การดําเนินการตรวจสอบความถูกต้ อง Server sp1
2. เพื่อติดตามสถานะเรื่ องร้ องเรี ยน
3. เพื่ อ จัด ทํ า รายงานสรุ ป การรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นเพื่ อ
นําไปวิเคราะห์
ระบบจัดทําขึน้ เพื่อรองรั บเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับราคา
สิ นค้ าเพื่ อ ดํ าเนิ นการตรวจสอบการราคาสิ นค้ า โดยมี
หน้ าที่การทํางานดังนี ้ รั บเรื่ องร้ องเรี ยนผ่านช่องทางการ
ร้ องเรี ยนต่างๆ เช่น GCC, จดหมาย, ตนเอง, ตู้คีย์ออส,
ตู้ปณ. 156, โทรศัพท์, โทรสาร, ระฆังห่วงใยจากใจนายก,
เว็บไซต์ และอีเมล์ 1569 แบบรับคําร้ องเรี ยน ผู้ใช้ สามารถ
บั น ทึ ก ข้ อมู ล แบบรั บ คํ า ร้ องเรี ยน พิ ม พ์ ร ายงานตาม
แบบฟอร์ มรับคําร้ องเรี ยน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ฐานข้ อมูล

Oracle

Development Tool/
Language

ASP.NET

ระดับของ
การใช้ งาน

TPS/MIS

สถานะการใช้ งาน

ใช้ งาน
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ระบบงาน

หน้ าที่หลัก

ระบบปฏิบัตกิ าร
(Application
Server)

การใช้ งานข้ อมู ล ธุ ร กิ จการค้ าและบริ การเพื่ อ การ
ตรวจสอบ การใช้ งานระบบฐานข้ อมู ล ตรวจสอบและ
ปฏิ บัติ การและฐานข้ อมูลร้ องทุกข์ พิ ทักษ์ ผลประโยชน์
ของผู้บริ โภค ในการควบคุมการขนย้ ายสินค้ าที่อยู่ในการ
ควบคุม
6. ระบบฐานข้ อมู ล ราคาสิ น ค้ า 1. เพื่ อ ให้ มี ร ะบบสํ า หรั บบริ หารจั ดการข้ อมู ล สิ นค้ า Windows 2003
อุปโภคบริ โภค
อุปโภคบริ โภค เพื่ อใช้ ในการกํ ากับ ดูแลราคาสิ นค้ า Server sp2
อุปโภคบริ โภค โดยการศึกษาและนําข้ อมูลต้ นทุนการ
ผลิต มาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
2. เพื่อให้ มีการพัฒนาระบบฐานข้ อมูลสํ าหรั บจัดเก็บ
โครงสร้ างต้ นทุนอย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ ซึ่งช่วยลดความซํา้ ซ้ อ นในการบันทึกจัดเก็บ
ข้ อมูล ทําให้ ปฏิบตั งิ านได้ รวดเร็ ว ถูกต้ องยิ่งขึ ้น
3. ให้ มี ร ะบบฐานข้ อมู ล ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยง หรื อ
แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ระหว่างหน่ว ยงานได้ เพื่ อ สร้ าง
รู ปแบบที่ใช้ เป็ นต้ นแบบสําหรั บการคาดการณ์ และ
ควบคุมราคาสินค้ าจากข้ อมูลทางด้ านต้ นทุน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ฐานข้ อมูล

MS SQL
SERVER2005

Development Tool/
Language

PHP

ระดับของ
การใช้ งาน

EIS/TPS/MIS

สถานะการใช้ งาน

ใช้ งาน
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ระบบงาน
7. ระบบรายงานข้ อ มูล ของศูน ย์ 1.
บริ หารจัดการแก้ ไขปั ญหาราคา
สินค้ า
8. ระบบฐานข้ อมูลนิตบิ คุ คลและ
งบการเงิน

1.

9. ระบบการนําเสนอข้ อมูลโดยใช้
โปรแกรมแผนที่ทางภูมิศาสตร์

1.

2.

2.

10. ระบบสํ า นัก งานระบบจัด เก็ บ 1.
ข้ อ มูล อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ
2.
e-Learning)
3.

ระบบปฏิบัตกิ าร
หน้ าที่หลัก
(Application
Server)
เพื่อรายงานข้ อมูลสินค้ าที่สําคัญ จากส่วนภูมิภาค Windows 2003
มายังส่วนกลาง ได้ แก่ ราคาสินค้ าเกษตร และราคา Server sp2
สินค้ าอุปโภคบริ โภค ข้ อมูลการรับจํานํา การประกัน
รายได้ ฯลฯ
เพื่อเก็บรายละเอียดข้ อมูลของนิติบุคคล เพื่อใช้ ใน Windows 2003
การตรวจสอบ
Server sp2
เพื่ อ จัด ทํารายงานรายละเอี ยดของนิ ติบุค คลและ
งบการเงิน
ให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารเพื่อใช้ ในการตัดสินใจสําหรับ Windows Server
ผู้บริ หาร
2003
ให้ บริ การข้ อมูลข่าวสารในรู ปแบบแผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS)
เพื่ อ จัด เก็ บ ข้ อมูล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้ สํ า หรั บ การ Windows Server
เรี ยนรู้ ภายในองค์กร
2003 sp1
เพื่ อใช้ ในการเรี ยนรู้ สํ าหรั บบุคลากรของกรมการค้ า
ภายใน
เพื่ อ จัด เก็ บ วี ดี โ อสํ า หรั บ การประชุม ทางไกลผ่ า น
ระบบเครื อข่ายจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาค

ฐานข้ อมูล

Development Tool/
Language

ระดับของ
การใช้ งาน

สถานะการใช้ งาน

MS SQL

ASP

EIS/TPS/MIS

ใช้ งาน

MS SQL

ASP

TPS/MIS

ใช้ งาน

MS SQL2005

ASP.NET

TPS/MIS

ใช้ งาน

TPS/MIS

ใช้ งาน

MS SQL Server ASP
2000

รู ปแบบของระบบ e-Learning จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน
คือ ส่วนที่เป็ นหน้ าเว็บไซต์ปกติที่บุคคลทัว่ ไปสามารถ
เข้ าไปดูได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกซึง่ จะมีข้อมูลข่าวสาร
ที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ กรมการค้ า ภายใน และส่ ว นที่ร วบรวม
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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ระบบงาน

หน้ าที่หลัก

หลักสูตรและเนื ้อหาในการเรี ยนโดยจะมีทงั ้ เนื ้อหาวิชา
ไฟล์วดิ ีโอการสอน ไฟล์วีดีโอการประชุม
11. ร ะ บ บ Internet แ ล ะ ร ะ บ บ 1. ให้ บริ การข้ อ มูลข่าวสารที่เกี่ ยวข้ อ งกับกรมการค้ า
ภูมิ สารสนเทศ เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ภายในให้ แก่ประชาชน
ความเป็ นธรรมแก่ผ้ บู ริ โภค
2. ให้ บริ การข้ อมู ล ข่ า วสารในรู ปแบบแผนที่ ท าง
ภูมิศาสตร์ (GIS)
12. ระบบงานและระบบฐานข้ อมูล 1. เพื่ อ เผยแพร่ ข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ สิ น ค้ า
ตามโครงการเผยแพร่
เกษตร
ประชาสัมพันธ์สินค้ าเกษตร
2. เพื่ อ เผยแพร่ ข้ อมู ล สิ น ค้ าเกษตร ได้ แก่ พื น้ ที่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพาะปลูก แหล่งผลิต ภาวะการผลิต ราคา ฯลฯ
13. ระบบแผนงานและสารสนเทศ 1. เป็ นระบบรองรับการปฏิบตั ิงานของสํานักชัง่ ตวงวัด
(ระบบงานชัง่ ตวงวัด)
ได้ แ ก่ การออกใบอนุญ าตนํ าเครื่ อ งชั่ง ตวงวัดออก
จากด่ า น การตรวจสอบเครื่ องชั่ ง ตวงวั ด ตาม
กําหนดเวลา ฯลฯ
2. เพื่ อ การดํ า เนิ น งานของเจ้ าหน้ าที่ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับงานชัง่ ตวงวัด
14. ระบบแผนงานและสารสนเทศ 1. เพื่อใช้ ในเก็บข้ อมูลจากระบบงานสารสนเทศต่างๆ
(Data Warehouse ระบบ
ของกรมการค้ าภายใน
คลังข้ อมูล)
2. เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริ หาร
15. ระบบสํารองข้ อมูล
ใช้ ในการสํารองข้ อมูลระบบของกรมการค้ าภายใน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ระบบปฏิบัตกิ าร
(Application
Server)

ฐานข้ อมูล

Development Tool/
Language

ระดับของ
การใช้ งาน

สถานะการใช้ งาน

Windows Server
2003

MS SQL Server ASP.NET
2005

EIS/TPS/MIS

ใช้ งาน

Windows Server
2003 sp1

SQL Server

ASP.NET

TPS/MIS

ใช้ งาน

Windows Server
2003 sp2

MS SQL
SERVER2005

ASP.NET

TPS/MIS

ใช้ งาน

Windows Server
2003 sp1

Hyperion

Tragit

EIS/TPS/MIS

ใช้ งาน

Windows

SQL Server

Bright Store

TPS

ใช้ งาน
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กรมการค้ าภายใน

ระบบงาน
16. ระบบงานตรวจสอบการขนย้ าย
นํ ้ามันปาล์ม
17. ฐานข้ อมูลระบบตลาด
คลังสินค้ า ไซโล และห้ องเย็น

ระบบปฏิบัตกิ าร
หน้ าที่หลัก
(Application
Server)
ระบบบริ หารและควบคุมการขนย้ ายนํ ้ามันปาล์ม
Windows 2003
Server sp1
1. เพื่อให้ บริ การข้ อมูลของตลาด คลังสินค้ า ไซโล และ Windows 2003
ห้ องเย็น
Server sp1
2. ระบบตลาด คลังสินค้ า ไซโล และห้ องเย็น แบ่งการ
แสดงข้ อมูลออกเป็ นหมวดหมูไ่ ด้ ดังนี ้
- ข้ อมู ล ตลาดกลาง เป็ นระบบที่ แ สดงข้ อมู ล
เกี่ ยวกับชื่อกิ จการตลาดกลาง เลขที่ใบอนุญาต
วันที่อนุญาต และทะเบียนนิติบคุ คล
- ข้ อมูลกิจการคลังสินค้ า เป็ นระบบที่แสดงข้ อมูล
เกี่ ย วกับ ชื่ อ กิ จ การคลัง สิ น ค้ า เลขที่ ใ บอนุญ าต
วัน ที่ อ นุญ าต และทะเบี ย นนิ ติ บุค คล ชื่ อ สิ น ค้ า
ความจุ พื ้นที่จดั เก็บ และพื ้นที่วา่ ง
- ข้ อมูล กิ จการไซโล เป็ นระบบที่แ สดงข้ อมูล
เกี่ ย วกับ ชื่ อ กิ จ การไซโล เลขที่ ใ บอนุญ าต วัน ที่
อนุญาต และทะเบียนนิติบคุ คล ชื่อสินค้ า ความจุ
พื ้นที่จดั เก็บ และพื ้นที่วา่ ง
- ข้ อมูลกิจการห้ องเย็น เป็ นระบบที่แสดงข้ อมูล
เกี่ยวกับชื่อกิจการห้ องเย็น เลขที่ใบอนุญาต วันที่
อนุญาต และทะเบียนนิติบคุ คล ชื่อสินค้ า ความจุ
โดยสามารถค้ นหากิ จ การห้ องเย็ น ที่ ต้ องการ
ตรวจสอบได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ฐานข้ อมูล

Development Tool/
Language

ระดับของ
การใช้ งาน

สถานะการใช้ งาน

MS SQL

ASP

EIS/TPS/MIS

ใช้ งาน

MS SQL
SERVER2005

.NET

EIS/TPS/MIS

ใช้ งาน
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กรมการค้ าภายใน

ระบบงาน

18. ระบบการจัดการเก็บข้ อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์
19. ระบบบริ หารและติดตามข้ อมูล
การขนย้ ายและครอบครอง
กระเทียม
20. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) กรมการค้ าภายใน
21. ระบบบริ หารจัดการข้ อมูล
ตลาดนัดชุมชน
22. ระบบฐานข้ อมูลราคาข้ าวจาก
โรงสี
23. ระบบฐานข้ อมูลค้ าปลีกค้ าส่ง
24. ระบบการแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ภาครัฐ (Statxchange)

หน้ าที่หลัก

ระบบปฏิบัตกิ าร
(Application
Server)

- ข้ อ มูล กิจการค้ า ข้ าว เป็ นระบบที่ แ สดงข้ อ มูล
เกี่ ย วกั บ กิ จ การค้ า ข้ าวเลขที่ ใ บอนุ ญ าต วัน ที่
อนุญ าต และทะเบี ย นนิ ติ บุค คล โดยสามารถ
ค้ นหากิจการค้ าข้ าวที่ต้องการตรวจสอบได้
ใช้ จดั เก็บข้ อมูลการเข้ าใช้ งาน web site และการเข้ าถึง Windows 2008
ข้ อมูลต่าง ๆ ในระบบตามพระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์ Server
ระบบบริ หารและติดตามข้ อมูลการขนย้ ายและครอบครอง CENTOS
กระเทียม
บริ การรับส่งจดหมายอิเลกทรอนิกส์

Windows Server
2003 Exchange
จัดเก็บข้ อมูลร้ านค้ าในตลาดนัดเพื่อจัดการข้ อมูลร้ านค้ า Windows Server
ชุมชน
2003 sp2
จัดเก็บราคาข้ าวเพื่อใช้ ในการประกาศราคาและประเมิน Windows Server
ราคาข้ าว
2003 sp2
จัดเก็บข้ อมูลผู้ประกอบการร้ านค้ าปลีกค้ าส่ง
Window 2003
Server
บริ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลภาครั ฐในส่วนของกรมการค้ า Window 2003
ภายใน
Server

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ฐานข้ อมูล

Development Tool/
Language

ระดับของ
การใช้ งาน

สถานะการใช้ งาน

SCOM

CCA Agent

TPS/MIS

ใช้ งาน

MY SQL

PHP

TPS/MIS

ใช้ งาน

Storage Group

Mail Exchange

TPS/MIS

ใช้ งาน

MS SQL
SERVER 2005
MS SQL
SERVER 2005
MS SQL 2005

ASP

TPS/MIS

ใช้ งาน

ASP

EIS/TPS/MIS

ใช้ งาน

C#

MIS

ใช้ งาน

MS SQL 2005

Ruby Onrail

MIS

ใช้ งาน
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กรมการค้ าภายใน

ระบบงาน
25. ระบบการควบคุมการขนย้ าย
สินค้ าโภคภัณฑ์
26. ระบบ Intranet กรมการค้ า
ภายใน
27. ระบบติดตามการปฏิบตั ิ
ราชการ

ระบบปฏิบัตกิ าร
หน้ าที่หลัก
(Application
Server)
ระบบติดตามความเคลื่อ นไหว และปริ มาณของสินค้ า Window 2003
ตาม พรบ. โภคภัณฑ์
Server
เผยแพร่ ข้ อมูล แก่ข้ าราชการภายในกรม และถ่ายทอด Window 2003
การประชุมของกรมการค้ าภายใน
Server
จัดเก็บโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/ตัวชี ว้ ัดของสํ านัก / Window 2008
กอง และให้ สํานัก/กอง รายงานผลเป็ นรายเดือน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ฐานข้ อมูล

Development Tool/
Language

ระดับของ
การใช้ งาน

สถานะการใช้ งาน

SQL 2000

ASP

TPS/MIS

ใช้ งาน

SQL 2005

PHP

TPS/MIS

ใช้ งาน

SQL SERVER
2008

C#

TPS/MIS

ใช้ งาน
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กรมการค้ าภายใน

2.2 ผลการวิเคราะห์ สถานภาพปั จจุบันด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการค้ าภายใน
จากการศึกษา สัมภาษณ์ และสํารวจสถานภาพปั จจุบันของกรมการค้ าภายใน สามารถนํามา
วิเคราะห์สถานภาพปั จจุบนั ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การดําเนินการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis สามารถสรุ ปผล
การวิเคราะห์ได้ 2 ส่วน ดังนี ้
 บทวิเคราะห์สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในกรมการค้ าภายใน
 บทวิเคราะห์ สถานภาพด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน
ที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานภายนอก
2.2.1 บทวิเคราะห์ สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะภายใน
หน่ วยงาน
องค์ ประกอบหลัก/ตัวแปร
จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ
จุดอ่ อน/ปั ญหา
 ปั จจัยด้ านอุปกรณ์ ซอฟต์แ วร์ แ ละ  อุปกรณ์ ที่ใช้ งานสามารถใช้ งานรองรั บ  โครงข่ายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ กั บ เ ท ค โ น โล ยี ใ นปั จ จุ บั นอ ย่ า ง มี
การสื่อสาร ของกระทรวงฯ มีการใช้
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
งานเป็ นจํ า นวนมาก ทํ า ให้ ช่ อ งทาง
 ซอฟต์ แ วร์ มี ห ลากหลายและสามารถ
การสื่ อ สารหนาแน่ น ไม่ เ พี ย งพอต่ อ
นํามาใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ งาน
 โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ  ยั ง ขาดการวางแผน บู ร ณาการ
สื่อสาร รองรับการปฏิบตั ิงานได้ รวดเร็ ว
การใช้ ทรั พยากรด้ านซอฟต์แ วร์ แ ละ
และมีเสถียรภาพ
ฮาร์ ดแวร์ ทํ า ให้ อุ ป กรณ์ ใ นแต่ ล ะ
หน่วยงานใช้ งานไม่เพียงพอ และไม่
เป็ นระบบ
 E-mail ของกระทรวง ฯ ยังมีปัญหา
การรับส่งที่ล่าช้ าและSpam mail
 ปั จจัยด้ านบุคลากร
 บุ ค ลากรด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ  บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้ าใจใน
และการสื่ อสารมีความรู้ ความสามารถ
การนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
พืน้ ฐานด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการสื่อสารมาใช้ ในการฏิบตั งิ าน
การสื่อสาร
 บุคลากร มีไม่เพี ยงพอต่องานด้ าน
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีนกั วิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรม
เป็ นผู้ กํ ากับภาพรวมและให้ คํ าปรึ กษา  บุคลากรปฏิ บัติงานด้ าน เทคโนโลยี
แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมได้ อย่างมี
สารสนเทศและการสื่ อ สารไม่ ไ ด้ รั บ
ประสิทธิภาพ
การจั ด สรรตํ า แหน่ ง และมี ค วามรู้
ความชํานาญในสาขาโดยตรง
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แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

กรมการค้ าภายใน

องค์ ประกอบหลัก/ตัวแปร

 ปั จจัยด้ านงบประมาณ

 ปั จจัยด้ านการบริ หารจัดการ

 ปั จจัยด้ านข้ อมูลสารสนเทศหรื อ
องค์ความรู้

จุดแข็ง/ข้ อได้ เปรี ยบ

จุดอ่ อน/ปั ญหา
 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมัน่
ในระบบสารสนเทศ จึงเลือกที่จะส่ง
ข้ อมู ล ที่ สํ า คั ญ ผ่ า นทางเอกสาร
มากกว่า
 งบประมาณถูกตัดไม่สามารถบริ หาร
โครงการได้ ตามความต้ องการ และไม่
ต่อเนื่อง

 งบประมาณได้ รั บ การจั ด สรรตาม
โครงการทังทางด้
้
านอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์
โครงข่า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร ในบางส่วน เพื่อการพัฒนา
ต่อยอด
 มี ก ระบวนการทํ า งานที่ ชัด เจน ตาม  ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะ
ขันตอน
้
ลดความเสี่ยงในการทํางาน
กํากับดูแลเฉพาะในส่วนที่เป็ นการ
 ภายใต้ กรมการค้ าภายใน มี ศู น ย์
เชื่อมต่อด้ านเทคนิคและฮาร์ ดแวร์ /
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหน่วยงานที่
ซอฟต์แ วร์ และการเชื่ อมโยงข้ อ มูล
กํากับดูแลภาพรวม และให้ คําปรึ กษา
ในส่วนของข้ อมูลที่จดั เก็บ ลักษณะ
แก่หน่วยงานภายในกรม ซึ่ง ส่งผลดี
การเข้ าถึ ง ข้ อมู ล และการรั บ -ส่ ง
ต่ อ การบริ หารจั ด การเทคโนโลยี
ข้ อ มูล ไปยัง ระบบงานอื่ น ๆ จะถู ก
สารสนเทศของหน่วยงาน
กําหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระบบงานนัน้ ๆ ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะ
ไม่ได้ อ อกแบบมาเพื่ อ เชื่ อ มต่อ กับ
ระบบงานอื่นๆ ส่งผลให้ การบริ หาร
จัดการในภาพรวมของข้ อ มูล และ
การจัดเก็บข้ อมูลเป็ นไปได้ ยาก
 กรมการค้ าภายในมี กระบวนการทํา  ข้ อมูลของแต่ละสํานัก/กองยังมีการ
องค์ความรู้ ที่ดีอยู่แล้ ว
กระจาย ไม่ เชื่ อมโยงส่ งผลให้
เสี ยเวลาในการรวบรวมข้ อมูลเพื่ อ
 ข้ อมูลบางส่วนสามารถนํามาวิเคราะห์
การวิเคราะห์
และคาดการณ์ได้
 สามารถนําข้ อ มูลมาคาดการณ์ ได้
แต่ยงั ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
 เป็ นองค์กรที่มีการจัดทําองค์ความรู้
แต่ไม่สามารถเผยแพร่ องค์ความรู้
ได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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2.2.2 บทวิเคราะห์ สถานภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับหน่ วยงานภายนอก
7

องค์ ประกอบหลัก/ตัวแปร
 หน่วยงานภายนอกหรื อ
สภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง

โอกาส
ผลกระทบ
 พั ฒนาการ เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ หว่ าง  มี การประสานงานกั บ หน่ ว ยงาน
หน่วยงานให้ มีลักษณะมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้ องในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ร่ ว มกัน ทํ า ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยง
ดั ง กล่ า ว รวมทั ง้ การประสานงาน
และแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ระหว่ า ง
ร่ วมกั บ กระทรวงฯ ในการกํ า หนด
หน่วยงานได้ และเกิดบริ การของ
ภาพรวมของการ เชื่อมต่อดังกล่าว
รั ฐแบบ Single Window เพื่ อ
บรรลุยุทธศาสตร์ ที่ 4 ตามแผน
แม่บทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่ อ สารประเทศไทยฉบับ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ของแผนแม่บท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ ปี
2551- 2554
 ยุทธศาสตร์ การพัฒนากําลังคนด้ าน  พั ฒ นาและเพิ่ ม กํ า ลั ง คนด้ าน  มี ก ารกํ า หนดทัก ษะพื น้ ฐานทางด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารให้ มีปริ ม าณเพี ย งพอเพื่ อ
สําหรับบุคลากรทุกระดับและมีกลไกที่
สื่ อ สารและเสริ มสร้ างศั ก ยภาพ
ยกระดับ ความรู้ ความสามารถ
จะทําให้ เกิดการพัฒนาบุคลากร สร้ าง
ทรั พ ยากรบุค คล ด้ า นเทคโนโลยี
และคุณ วุฒิ ใ นการปฏิ บัติ ห น้ าที่
แรงจู ง ใจ ทุ น สนั บ สนุ น และโอกาส
สารสนเทศและการสื่อสารและการ
ตามภารกิจ
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่ รวมทัง้ การมี
เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่างเหมาะสม
 พัฒนาและปรั บปรุ งหลักสูตรการ
โอกาสใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ โ อเพนซอร์ ส
กับองค์กร
 ยุทธศาสตร์ ชาติการพัฒนากําลังคน
ฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ ้น
ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
และการสื่อสารให้ มีความทันสมัย
สื่อสาร
 พัฒ นาระบบงานบริ ห ารและงาน  พั ฒ น า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้  มี การ ศึ ก ษาค วาม เ ป็ นไ ปไ ด้ ข อ ง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
บริ ก ารด้ วย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โครงการใดๆ ของรั ฐ มี ก ารจั ด สรร
สื่อสารในองค์กรเพื่อให้ เกิดบูรณา
และการสื่อ สาร ยุทธศาสตร์ ด้าน
งบประมาณด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การในระบบข้ อมูล มีการพัฒนาสู่
การบริ หารจัดการระบบ เทคโนโลยี
และการสื่ อ สาร ให้ ส อดคล้ องกับ
มาตรฐานด้ านข้ อมู ล และการ
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ของ
ทิศทางและแนวทางที่กําหนดตามแผน
สื่อสาร
ประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล อิงตาม
แม่บท เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 2 ของแผนแม่ บ ท
สื่ อ สาร/มี การตรวจสอบและการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
ประเมินผลความสํ าเร็ จของโครงการ
สื่อสาร ประเทศไทยฉบับที่ 2
และการใช้ งบประมาณ
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องค์ ประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
ผลกระทบ
 บริ ห ารและพัฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย  พัฒนาระบบเครื อข่ายศูนย์ ข้อ มูล  ทําการเชื่ อมต่อเครื อข่ายระหว่างส่วน
สื่อสาร ให้ เชื่อมโยงกับส่วนราชการ
กลาง เพื่อใช้ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ราชการอื่ น และทํ า การแลกเปลี่ ย น
ที่เกี่ยวข้ องกับกรม
ข้ อมูลกันได้ อย่างมีเอกภาพและมี
ข้ อมูล โดยการกําหนดรู ปแบบข้ อมูลให้
ประสิทธิภาพ
เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน อย่ า งเป็ น
 สนับ สนุน ให้ ส่ ว นราชการพัฒ นา
รู ปธรรม
ระบบเครื อข่ า ยภายในแต่ ล ะ
หน่ วยงานแ ล ะส นั บ สนุ น การ
เชื่ อ มโยงระบบกั บ ส่ ว นราชการ
ต่างๆ ให้ ครอบคลุมในระดับกรม
 ขยายระบบการเชื่อมโยงเครื อข่าย
ภายในกั บ ส่ ว นราชการระดั บ
จัง หวัด เพื่ อ ประโยชน์ ก ารเข้ าถึ ง
ระบบฐานข้ อมูลของส่วนกลาง
 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  โอกาสในการปรับปรุ งระบบข้ อมูล  บริ การต่างๆ จะต้ องถูกพัฒนาใหม่ให้
สื่อสาร เพื่ อสนับสนุนการให้ บริ การ
ให้ ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
อยู่บนพื ้นฐานของมาตรฐานเปิ ด ที่ทกุ
ประชาชนอย่ า งมี ธรรมาภิ บ าล
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ผ่ า นทาง
หน่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ เป็ นมาตรฐาน
ยุท ธศาสตร์ ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี
ช่ อ งทาง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ร่ วมกันได้ และเกิดบริ การในลักษณะ
สารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
และการสื่ อ สาร พั ฒ นาระบบ
Single Window/ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์
สนับสนุนการสร้ างธรรมาภิบาลใน
บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์และการ
สจะมีการนํามาใช้ มากขึ ้น
การบริ การของภาครั ฐ อ้ างอิงตาม
สื่ อ สารให้ ประชาชน สามารถ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 ของแผนแม่ บ ท
เข้ าถึงได้ อย่างมีระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ประเทศไทยฉบับที่ 2 และ
ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 ของแผนแม่ บ ท
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ของกระทรวงพาณิ ช ย์
ปี 2551-2554
 การเพิ่มขีดความสามารถเทคโนโลยี  เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการ  ระบบต่ า งๆ ที่ ใช้ ในการให้ บริ การ
สารสนเทศและการสื่ อ สารของ

แข่ ง ขัน ให้ กับ ผู้ป ระกอบการของ

ประชาชนจะต้ องมี ก ารพั ฒ นาและ

กรมการค้ าภายใน ให้ มีความเหมาะสม

ไทยโดยใช้ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ดํ าเนิ นการให้ เป็ นไปตามแผนกลยุ ทธ์

รองรับสภาพความเปลี่ยนแปลงของ

เป็ นเครื่ องมือเพื่อประกอบธุรกิจ

IT2010

สังคมและเศรษฐกิจ

 นํ าระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่
ทัน สมั ย และช่ ว ยสนั บ สนุ น การ

และยุ ท ธศาสตร์ ข องแผน

แม่บทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวง

ทํา งาน ตามภารกิ จของกรมการ
ค้ าภายใน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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องค์ ประกอบหลัก/ตัวแปร
โอกาส
ผลกระทบ
 พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ านการบริ หาร  เตรี ยมพร้ อมรั บ สถานการณ์ ด้า น  ต้ อ งมี ก ารกํ า หนดนโยบายการเข้ า ใช้
ระบบความมั่นคงปลอดภัยข้ อ มูล

ความมั่ น คงปลอดภั ย ข้ อมู ล ใน

ข้ อมูล ในระดับ ชั น้ ต่ า งๆ และทํ า การ

สารสนเทศสมัยใหม่ ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร

องค์กร

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

เทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)ผู้บริ หาร  ศึ ก ษาความเปลี่ ย นแปลง ด้ าน
และผู้จัดการระบบเครื อ ข่ า ยและ

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

ความมัน่ คงปลอดภัยข้ อมูลสารสนเทศ

สารสนเทศในปั จจุบนั และอนาคต

ปลอดภั ย ข้ อมู ล ให้ กั บ เจ้ าหน้ าที่ ทุ ก
ระดับตามขอบเขตการใช้ งาน
 สนับสนุนให้ เกิดความรู้ ความเข้ าใจถึง

ระดับสูง (Chief Security Officer :  จัดทําระเบียบ / แนวปฏิบตั ิเพื่อให้

ภัย อั น ตรายซึ่ ง อาจเกิ ด ขึ น้ กั บ ระบบ

สอดคล้ องกั บ แนวปฏิ บั ติ ต าม

สารสนเทศ/นํ า มาตรการในพั ฒ นา

 ยุทธศาสตร์ ชาติ ตามนโยบายความ

กฎหมายด้ านความมั่นคงปลอดภัย

โครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มั่น คงและปลอดภั ย เทคโนโลยี

สาร ส นเ ทศ แ ล ะ ธุ ร กร ร ม ทาง

และการสื่ อ สาร มาใช้ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม

สารสนเทศและการสื่ อ สาร ของ

อิเล็กทรอนิกส์

เป้ าหมายของยุ ท ธศาสตร์ ของแผน

CSO)

ประเทศไทย อ้ างอิงจากแผนแม่บท

แม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ

IT Security แห่งชาติ

การสื่อสารของกระทรวง
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บทที่ 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมการคาภายใน

กรมการค้ าภายใน

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการค้ าภายใน
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมการค้ าภายใน
3.1.1 วิสัยทัศน์
“พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังองค์
้ การให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ น
เครื่ องมือสนับสนุนการพัฒนาการค้ าในประเทศ”
3.1.2 พันธกิจ
1) ยกระดับ องค์ ก รให้ เ ป็ นศูน ย์ ก ลางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศการค้ าในประเทศ
ที่ทนั สมัย
2) สร้ างระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพสูง
3) บูรณาการข้ อมูลกับหน่วยงานและดําเนิ นการสอดคล้ องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ
3.1.3 เป้าหมาย
1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพสูงรองรั บการขยายภารกิจและสนับสนุน
การดําเนินงาน
2) เสริ มสร้ างสมรรถนะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์กร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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3.2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ ของกระทรวงพาณิชย์ กับแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
ยุทธศาสตร์ ของแผนแม่ บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
ยุทธศาสตร์ 2 : การบริ หาร
จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
(National ICT Governance)
ยุทธศาสตร์ 5 : ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
รายได้ เข้ าประเทศ
ยุทธศาสตร์ 6 : การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ การค้ าไทย
ปี 2553-2558 / ยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์ ปี 2552-2554

ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์ 1: ปรับโครงสร้ างการ
ผลิต และกระตุ้นให้ เกิดการลงทุน
ยุทธศาสตร์ 2: พัฒนาการค้ าให้ เกิด
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และสร้ าง
ประสิทธิภาพกลไกการตลาด เพื่อ
เสถียรภาพราคาสินค้ าเกษตร
ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาระบบตลาด
และขยายช่องทางการค้ า
ยุทธศาสตร์ 6: เสริ มสร้ างพาณิชย์
ภูมิปัญญา
ยุทธศาสตร์ 7: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้ วยการค้ าภูมิภาคและค้ าชายแดน
ยุทธศาสตร์ 8: พัฒนาการค้ า
ระหว่างประเทศของไทยให้ ก้าวหน้ า
ยุทธศาสตร์ 10: รองรับและใช้
ประโยชน์การเข้ าสู่การเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ยุทธศาสตร์ 1: ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณา
การและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพทางการ
พาณิชย์ของประเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์ กรมการค้ าภายใน
ปี พ.ศ. 2552-2555
ยุทธศาสตร์ 5 :การพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการให้ มีความเป็ นเลิศ

ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมการค้ าภายใน
พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์ 1: ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล
เพื่ อ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิ ภาพทางการ
พาณิชย์ของประเทศ
กลยุทธ์ ท่ ี 1: พัฒนาฐานข้ อมูลสารสนเทศ
ทางการค้ า ให้ มี ม าตรฐาน เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ประสิทธิภาพการตลาดและความเป็ นธรรม
ทางการค้ า
กลยุ ท ธ์ ที่ 2: พั ฒ นาระบบงานแบบ
บูร ณาการอย่ า งเป็ นสากล เพื่ อ สนับ สนุน
ธรรมาภิ บ าลและการบริ ห ารงานภาครั ฐ
(e-Government) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย่างชาญฉลาด (Smart Government)
กลยุทธ์ ท่ ี 3 : เพิ่มศักยภาพการพาณิชย์
ด้ ว ย ก า ร ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในห่วงโซ่มลู ค่า
และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้ า
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ยุทธศาสตร์ ของแผนแม่ บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
ยุทธศาสตร์ 2 : การบริ หาร
จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
(National ICT Governance)
ยุทธศาสตร์ 4 : การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
สนับสนุนการสร้ างธรรมาภิบาลใน
การบริ หารและการบริ การของ
ภาครัฐ (e-Governance)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : พัฒนาระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐานที่มีความ
ทันสมัย ได้ มาตรฐานและ
ปลอดภัยเพื่อใช้ ร่วมกันทุก
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ การค้ าไทย
ปี 2553-2558 / ยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์ ปี 2552-2554

ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์ 4: เพิ่มขีดความสามารถ ยุทธศาสตร์ 2 : สร้ างเสริ มนวัตกรรม
ในการปรับตัวและการแข่งขันของ
บริ การและมุ่งสู่ภาคประชาชน
ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยเฉพาะ
SMEs
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5: สนับสนุนให้
องค์ประกอบทางการค้ าเอื ้อต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 9: สร้ างภูมิค้ มุ กัน
ด้ านการค้ าจากผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้ อม และวิกฤตภาวะโลกร้ อน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: พัฒนาโครงสร้ าง
พื ้นฐานเทคโนโ,ยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้ มีความทันสมัย มัน่ คง
ปลอดภัย ครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพไร้
รอยต่อ และอนุรักษ์พลังงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์ กรมการค้ าภายใน
ปี พ.ศ. 2552-2555

ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมการค้ าภายใน
พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์ 1 :การเสริ มสร้ าง
ยุทธศาสตร์ 2 : สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การ
ประสิทธิภาพการตลาดและระบบ
และมุ่งสู่ภาคประชาชน
ตลาดสินค้ าเกษตร
กลยุทธ์ ท่ ี1 : พัฒนาระบบบริ การด้ วย
ยุทธศาสตร์ 2 :การสร้ างความเป็ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออํานวย ความ
ธรรมด้ านราคา ปริ มาณ และมาตรฐาน
สะดวกแก่ประชาชน และสร้ างโอกาส
การชัง่ ตวงวัด
ทางการค้ า
ยุทธศาสตร์ 3 :การส่งเสริ มการแข่งขัน กลยุทธ์ 2: ส่งเสริ มและพัฒนาให้ ผ้ บู ริ โภคมี
ทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม
บทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรม
ยุทธศาสตร์ 4 :การพัฒนามาตรฐาน
ทางการค้ าด้ วยช่องทางสื่อสารแบบสองทาง
การให้ บริ การของผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์
กลยุทธ์ 3: พัฒนาสารสนเทศเพื่อส่งเสริ ม
ด้ านการตลาดภายในประเทศ
ขีดความสามารถทางการค้ าของภาค
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : การเสริ มสร้ าง
ยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาโครงสร้ างพื ้น ฐาน
ประสิทธิภาพการตลาดและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ มี
ตลาดสินค้ าเกษตร
ความทันสมัยมัน่ คงปลอดภัย ครอบคลุม มี
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : การสร้ างความเป็ น คุณภาพไร้ รอยต่อ และอนุรักษ์พลังงาน
ธรรมด้ านราคา ปริ มาณ และมาตรฐาน
กลยุทธ์ ท่ ี1: สร้ างความมัน่ คงปลอดภัย
การชัง่ ตวงวัด
สารสนเทศ (พ.ร.ฎ.กําหนดหลักเกณฑ์และ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : การพัฒนามาตรฐาน
วิธีการในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การให้ บริ การของผู้ให้ บริ การโลจิสติกส์
ภาครัฐ พ.ร.ฎ.กําหนดวิธีการแบบมัน่ คง
ด้ านการตลาดภายในประเทศ
ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์)
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ยุทธศาสตร์ ของแผนแม่ บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : การพัฒนา
กําลังคนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
บุคคลทัว่ ไปให้ มีความสามารถใน
การสร้ างสรรค์ ผลิตและใช้
สารสนเทศอย่างมีวจิ ารณญาณ
และรู้ เท่าทัน

ยุทธศาสตร์ การค้ าไทย
ปี 2553-2558 / ยุทธศาสตร์
กระทรวงพาณิชย์ ปี 2552-2554

ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: สร้ างวัฒนธรรม
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทังส่
้ งเสริ มการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ยุทธศาสตร์ กรมการค้ าภายใน
ปี พ.ศ. 2552-2555

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 :การพัฒนาระบบ
บริ หารจัดการให้ มีความเป็ นเลิศ

ยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกรมการค้ าภายใน
พ.ศ. 2555-2559
กลยุทธ์ ท่ ี 2: พัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพ
โครงข่ายการเชื่อมต่อและการเข้ าถึงของ
โครงข่ายแบบไร้ ตะเข็บ
กลยุทธ์ ท่ ี 3: จัดการโครงสร้ างพื ้นฐาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ ท่ ี 4: ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อม (Green Technology)
ยุทธศาสตร์ 4 : สร้ างวัฒนธรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้
ส่งเสริ มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ ท่ ี1: ยกระดับและสร้ างวัฒนธรรม
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ ท่ ี2: กําหนดให้ มีแรงจูงใจและ
ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสม
กลยุทธ์ ท่ ี3: การพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานความรู้ (ICT Skill Standard)
ของบุคลากรกรมการค้ าภายในทุกระดับ
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3.3

2

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน

3.3.1 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1: ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์
ของประเทศ
สาระยุทธศาสตร์ : การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้ านการพาณิชย์ให้ กบั ประเทศด้ วยข้ อมูลและระบบงานที่มกี ารบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล
ทังด้
้ านการปฏิบตั ิการ การบริ หารงาน และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
เป้าหมาย
 มีข้อมูลระบบงานที่มีการบูรณาการ มีมาตรฐานและ

ธรรมาภิบาล ด้ านการปฏิบตั กิ าร การบริ หารงานและ
การตัดสินใจ



ประยุกต์ใช้ งาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
ด้ านโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาระบบในการกระจายสินค้ า
ยกระดับการแข่งขันแก่ภาคประชาชน

กลยุทธ์

ตัวชีว้ ัด

 กลยุ ทธ์ ที่ 1: พั ฒนาฐานข้ อมู ลสารสนเทศ ทางการค้ าให้ มี  พัฒนาและมีระบบฐานข้ อมูลทางการพาณิชย์ที่ชาญฉลาด

มาตรฐาน เพื่ อ เสริ มสร้ างประสิ ท ธิ ภาพการตลาดและ
ความเป็ นธรรมทางการค้ า
 กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาระบบงานแบบบูรณาการอย่างเป็ นสากล
เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลและการบริ หารงานภาครัฐ
(e-Government) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด
(Smart Government)
 กลยุทธ์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการพาณิชย์ด้วยการยกระดับ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในห่วงโซ่มลู ค่า
และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้ า

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

(มีการบูรณาการข้ อมูลและเป็ นมาตรฐานสากล)
 มีแผนงานการบูรณาการระบบงานพื ้นฐาน
 มีระบบงานที่ใช้ งานร่ วมกันแบบบูรณาการภายใน
 มีกลไกควบคุมกระบวนการทํางาน บริ หารจัดการและสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้ องได้
 พัฒนาและมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้ า

3-5

กรมการค้ าภายใน

3.3.2 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2: สร้ างเสริมนวัตกรรมบริการและมุ่งสู่ภาคประชาชน
สาระยุทธศาสตร์ : การมุง่ เน้ นการให้ บริ การแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้ วยนวัตกรรม e-services การพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพและกระบวนการ
ทํางานโดยภาคประชาชนมีสว่ นร่ วมและการสร้ างองค์ความรู้ ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
เป้าหมาย


มีระบบ e-Service ที่ให้ บริ การภาคประชาชนอย่าง
เท่าเทียม



มีการปรับปรุ งคุณภาพและกระบวนงานโดยประชาชน
เป็ นส่วนร่ วม



มีองค์ความรู้ ด้านการพาณิชย์แก่ประชาชน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริ การด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน และสร้ างโอกาส
ทางการค้ า
 กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริ มและพัฒนาให้ ผ้ บู ริ โภคมีบทบาท
ในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้ าด้ วยช่องทาง
สื่อสารแบบสองทาง
 กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนาสารสนเทศเพื่อส่งเสริ มขีด
ความสามารถทางการค้ าของภาคประชาชน


แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ตัวชีว้ ัด
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
 อัตราการเข้ าใช้ งานของระบบ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ…ต่อปี
 จํานวนผู้เข้ าใช้ งานระบบ
 ร้ อยละ…ของข้ อเสนอแนะที่สามารถนําไปปรับปรุ งคุณภาพ

และกระบวนงาน

 มีประชาชนเข้ ามาใช้ สารสนเทศเพิ่มขึ ้น
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3.3.3 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3: พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารให้ มีความทันสมัย มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุม
มีคุณภาพไร้ รอยต่ อและอนุ รักษ์ พลังงาน
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ ตะเข็บ มีการรับประกันคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานด้ านความ
มัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่เป็ นสากลเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ พลังงานอย่างประหยัด มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน
เป้าหมาย
 มีการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานที่เชื่อมต่ออย่างไร้ ตะเข็บ

มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
และใช้ พลังงานอย่างประหยัด
 มีการรับประกันคุณภาพการให้ บริ การและความมัน่ คง

ปลอดภัยอย่างเป็ นสากล

กลยุทธ์
 กลยุทธ์ที่ 1: สร้ างความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (พ.ร.ฎ.

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ร.ฎ.กําหนดวิธีการแบบมัน่ คง
ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
 กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพโครงข่ายการ
เชื่อมต่อและการเข้ าถึงของโครงข่ายแบบไร้ ตะเข็บ

ตัวชีว้ ัด
 มีการนําแผนไปสู่การปฏิบตั ิ (จํานวนของการถูกบุกรุ กจู่โจม)

 มีการจัดทําข้ อตกลงคุณภาพการให้ บริ การเครื อข่ายระหว่าง

หน่วยงาน
 มีแผนการพัฒนาและมาตรฐานกลาง เพื่อรองรับการ

ติดต่อสื่อสารยุคใหม่
 มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็ นมิตร

กับสิ่งแวดล้ อมและใช้ พลังงานอย่างประหยัด

 กลยุทธ์ที่ 3 : จัดการโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยี

 มีการบูรณาการโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ
 กลยุทธ์ที่4 : ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม (Green Technology)

และการสื่อสารเพิ่มขึ ้น
 มีโครงการนําร่ องเรื่ องการลดการใช้ พลังงานและทรัพยากร
เช่น ลดจํานวนการใช้ กระดาษ ลดจํานวนเครื่ องแม่ข่าย เป็ นต้ น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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3.3.4 ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4: สร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้ ส่ งเสริมการจัดการทรั พยากรมนุษย์
สาระยุทธศาสตร์ : การจัดการโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นระบบ มีแรงจูงใจและการเจริ ญเติบโตในสายงานอาชีพการ
พัฒนาศักยภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุ ลากรของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร อย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
 มีวฒ
ั นธรรมการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลยุทธ์
 กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับและสร้ างวัฒนธรรมการใช้

ตัวชีว้ ัด

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ส่งเสริ มด้ านการสร้ างจริ ยธรรมในการ

อย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีจริ ยธรรมและ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เต็มประสิทธิภาพ
 มีการจัดการโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีอย่าง  กลยุทธ์ที่ 2: กําหนดให้ มีแรงจูงใจและความก้ าวหน้ าใน
 มีโครงสร้ างการบริ หารหน่วยงานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นระบบและสร้ างแรงจูงใจ
วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสม
และการสื่อสาร
 มีการพัฒนาศักยภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุ ลากร  กลยุทธ์ที่ 3: การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานความรู้
 มีมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
(ICT Skill Standard) ของบุคลากรกรมการค้ าภายในทุก
การสื่อสาร สําหรับบุคลากรของกรมการค้ าภายในทุกระดับ
 บุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทดสอบ
ระดับ
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้ านวิชาชีพที่ได้ รับการยอมรับ
ในระดับสากลเพิ่มขึ ้น
 บุคลากรของกรมการค้ าภายในได้ รับการฝึ กอบรมด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ ประโยชน์ในการทํางาน
และการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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บทที่ 4
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมการคาภายใน ป 2555-2559

กรมการค้ าภายใน

บทที่ 4
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ ของแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน ปี 2555-2559
การดําเนินงานเพื่อให้ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมการค้ าภายใน
ปี 2555-2559 จะสัมฤทธิ์ ผลตามกรอบระยะเวลา 5 ปี ของแผน ต้ องมีการแจกแจงรายละเอียดในแต่ละ
โครงการของยุทธศาสตร์ ทงั ้ 4 ด้ าน โดยมีคําอธิบายของแต่ละหัวข้ อหลักในตารางสรุ ปแผนงาน/โครงการ/
กิ จกรรมหลักของกรมการค้ าภายใน พร้ อมทัง้ ได้ ระบุห น่วยงานที่ รับผิ ด ชอบและเกี่ ยวข้ อง ซึ่ง หมายถึง
หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิ ชย์ ที่มีหน้ าที่ในการรั บผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนและดําเนินงาน
สําหรับแผนฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี ้
1. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.)
2. กรมการค้ าต่างประเทศ (คต.)
3. กรมการค้ าภายใน (คน.)
4. กรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ (จร.)
5. กรมทรัพย์สินทางปั ญญา (ทป.)
6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (พค.)
7. กรมส่งเสริ มการส่งออก (สอ.)
8. องค์การคลังสินค้ า (อคส.)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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4.1 โครงการหลักของกรมการค้ าภายใน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิ ภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ
สาระยุทธศาสตร์ : การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้ านการพาณิชย์ให้ กบั ประเทศด้ วยข้ อมูลและระบบงานที่มีการบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ทังด้
้ านการปฏิบตั ิการ
การบริ หารงานและการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
กลยุทธ์ ท่ ี 1 : พัฒนาฐานข้ อมูลสารสนเทศ ทางการค้ าให้ มีมาตรฐาน เพื่อเสริ มสร้ างประสิทธิ ภาพการตลาดและความเป็ นธรรมทางการค้ า
เป้าหมาย : เพิ่มศักยภาพและประสิทธิ ภาพทางการพาณิชย์ของประเทศโดยใช้ ฐานข้ อมูลทางการพาณิชย์ที่มีการบูรณาการและเป็ นมาตรฐานกลางสําหรับการวางแผนและ
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

กลุ่มโครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่ งเสริมระบบตลาด
1
ศึกษามาตรฐานและพัฒนา - เพื่อจัดทํามาตรฐานรหัสบริการ - ศึกษามาตรฐานรหัสบริ การ
- มีมาตรฐานรหัสบริ การ
ฐานข้ อมูลกลางรหัสบริ การ
รหัสสินค้ าอุปโภคบริ โภคและ
รหัสสินค้ าอุปโภคบริ โภคและ
รหัสสินค้ าอุปโภค
รหัสสินค้ าอุปโภคบริ โภค
สินค้ าเกษตร
สินค้ าเกษตรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
บริ โภคและสินค้ าเกษตร
และสินค้ าเกษตร
จากหน่
ว
ยงานที
เ
่
กี
่
ย
วข้
อ
ง
- เพื่อมีมาตรฐานรหัสอ้ างอิงและ
- จัดทําและพัฒนา
นําไปสูก่ ารพัฒนาระบบงานและ - จําแนกรายการของบริ การ
ระบบงานฐานข้ อมูล
สิ
น
ค้
า
อุ
ป
โภคบริ
โ
ภคและ
ฐานข้ อมูลที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
กลางรหัสบริการ
สิ
น
ค้
า
เกษตรทั
งหมด
้
รหัสสินค้ าอุปโภค
- เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้ อมูลกับ
วิ
เ
คราะห์
ออกแบบฐานข้
อ
มู
ล
บริ โภคและสินค้ าเกษตร
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กลางรหัสบริ การรหัสสินค้ า
อุปโภคบริ โภคและสินค้ าเกษตร
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ในการใช้ พฒ
ั นาระบบรายงาน
- พัฒนาฐานข้ อมูลกลางรหัส
บริ การรหัสสินค้ าอุปโภค
บริ โภคและสินค้ าเกษตรที่เป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

8 - ร้ อยละของ
โครงการที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- มีมาตรฐานรหัส
บริ การรหัสสินค้ า
อุปโภคบริ โภคและ
สินค้ าเกษตรที่
สามารถนําไปใช้
ปฏิบตั งิ านร่ วมกัน
- ร้ อยละความสําเร็ จ
ในการเชื่อมโยง
ข้ อมูลกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
สํานักจัดระบบ
ราคาและ
ปริ มาณสินค้ า/
สํานักส่งเสริ ม
การแข่งขันทาง
การค้ า/สํานัก
ส่งเสริ มการค้ า
สินค้ าเกษตร/
สํานักตรวจสอบ
และปฏิบตั กิ าร/
สํานักชัง่ ตวงวัด

4-2

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

2

โครงการ

พัฒนาระบบเตือนภัยเพื่อ
กําหนดมาตรการในการ
รักษาเสถียรภาพราคา
สินค้ าเกษตร

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ปรับปรุ งข้ อมูลที่มีอยูเ่ ดิมให้
เข้ าสูม่ าตรฐานใหม่ที่พฒ
ั นาขึ ้น
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ
- พัฒนาระบบเตือนภัย
- เพื่อปรับปรุ งระบบเตือนภัย
- ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือใน
เสถียรภาพราคาสินค้ าเกษตร
ข้ อมูลสินค้ าเกษตรหลักเพื่อ
การกําหนดมาตรการ
- เพื่อพัฒนามาตรการในการรักษา
จัดทําแบบจําลองในการเตือน
รักษาเสถียรภาพราคา
เสถียรภาพราคาสินค้ าเกษตร
ภัยสินค้ าเกษตร
สินค้ าเกษตร
- ออกแบบระบบเตือนภัยเพื่อ
กําหนดมาตรการในการรักษา
เสถียรภาพราคาสินค้ าเกษตร
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใน
การใช้ พฒ
ั นาระบบรายงาน
- พัฒนาและทดสอบระบบเตือน
ภัยเพื่อกําหนดมาตรการในการ
รักษาเสถียรภาพราคาสินค้ า
เกษตร
- ปรับปรุ งและเชื่อมโยงข้ อมูล
จากระบบงานเดิมให้ ไปสู่
ระบบงานใหม่
- จัดหาข้ อมูลสินค้ าการเกษตรที่
ต้ องใช้ ในระบบงาน
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจในระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

10 - ร้ อยละของโครงการ
ที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จได้
ตามเป้าหมาย
- มีระบบใช้ ในการ
เตือนภัยและรักษา
เสถียรภาพราคา
สินค้ าเกษตร
- ร้ อยละความสําเร็ จ
ในการนําระบบ
เตือนภัยไปใช้ ในการ
คาดการณ์ที่ถกู ต้ อง
แม่นยํา

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

สํานักส่งเสริ ม
การค้ าสินค้ า
เกษตร/กอง
กิจการงาน
ภูมิภาค/
สํานักงาน
การค้ าภายใน
จังหวัด

4-3

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

3

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ การผู้ประกอบการค้ าข้ าว

4

จัดตังศู
้ นย์เฝ้าระวังและ
แก้ ไขปั ญหาสินค้ าเกษตร
และสินค้ าอุปโภคบริ โภค

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ
- เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่
- ศึกษากระบวนการ ขันตอน
้
- พัฒนาระบบสารสนเทศ
ผู้ประกอบการค้ าข้ าวด้ านการขอ
ในการออกหนังสือรับรอง
เพื่อบริการผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการค้ าข้ าวในปั จจุบนั
หนังสือรับรองผู้ประกอบการค้ า
ค้ าข้ าว
- ศึกษารู ปแบบข้ อมูลหนังสือ
ข้ าวผ่านทางช่องทางออนไลน์
- เพื่อปรับปรุ งข้ อมูลหนังสืออนุญาต อนุญาตค้ าข้ าวที่ต้องการ
ปรับปรุ งรู ปแบบให้ รองรับ
ค้ าข้ าวให้ สามารถเชื่อมโยงข้ อมูล
National Single Window
สูก่ ารรองรับ National Single
- วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
Window ในอนาคต
สารสนเทศเพื่อการบริการ
ผู้ประกอบการค้ าข้ าว
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ในการใช้ พฒ
ั นาระบบรายงาน
- พัฒนาและทดสอบระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการ
ผู้ประกอบการค้ าข้ าว
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ
- ติดตามสถานการณ์ และความ
เคลื่อนไหวราคาที่ซื ้อขายจริงใน
ตลาดทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
ต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ

- วางระบบเชื่อมโยง รับ-ส่ง
และแลกเปลี่ยนข้ อมูลสําคัญ
ติดตามสถานการณ์และ
การเคลื่อนไหวราคา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

- จัดตังศู
้ นย์เฝ้าระวังและ
แก้ ไขปั ญหาสินค้ าเกษตร
และสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ที่สว่ นกลาง ณ กรมการ
ค้ าภายใน 1 แห่ง
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งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

6 - ร้ อยละของโครงการ
ที่สามารถดําเนินการ
สําเร็ จได้ ตาม
เป้าหมาย
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการ
ค้ าข้ าวต่อการขอ
หนังสืออนุญาต
ค้ าข้ าวผ่านทางสื่อ
ออนไลน์
- มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริการ
ผู้ประกอบการค้ า
ข้ าวที่สามารถ
รองรับการเชื่อมโยง
ข้ อมูลหนังสือ
อนุญาตค้ าข้ าวกับ
National Single
Window ได้

18 - มีศนู ย์เฝ้าระวัง
ที่สามารถติดตาม
สถานการณ์และ
คาดการณ์สง่
สัญญาณเตือนภัย

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

สํานักส่งเสริ ม
การค้ าสินค้ า
เกษตร/กอง
กิจการงาน
ภูมิภาค/
สํานักงานการค้ า
ภายในจังหวัด

สํานักสารสนเทศ
การค้ าในประเทศ
/สํานักบริ หาร
กิจการการค้ าใน
ภูมิภาค/

4-4

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

- ประเมินสถานการณ์ข้อเท็จจริง
ต่อผู้บริ หาร
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและ
ผู้บริ โภค
- ให้ คําแนะนํา รับเรื่ องร้ องเรี ยน
และแก้ ไขปั ญหาแก่เกษตรกรและ
ผู้บริ โภค
5

พัฒนาและปรับปรุ ง
ระบบงานชัง่ ตวงวัด

เป้าหมายโครงการ

- การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ - จัดตังศู
้ นย์เฝ้าระวังและ
ข้ อมูล
แก้ ไขปั ญหาสินค้ าเกษตร
และสินค้ าอุปโภคบริ โภค
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มี
ในภูมิภาค ณ สํานักงาน
ความรู้ ความเข้ าใจในระบบ
การค้ าภายในจังหวัด
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
จํานวน 76 จังหวัด
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ
พัฒนาและปรับปรุ ง
- ศึกษาแนวทางการออก
- เพื่อพัฒนาการประยุกต์
ระบบงานชัง่ ตวงวัด
ปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านของเจ้
า
หน้
า
ที
ง
่
าน
ระบบงานชัง่ ตวงวัดบนอุปกรณ์
ตรวจรับรอง
ไร้ สายให้ รองรับการปฏิบตั งิ าน
- ศึกษากระบวนการชําระเงิน
ของเจ้ าหน้ าที่งานตรวจรับรอง
ค่าธรรมเนียมของสํานัก และ
ทังแบบ
้
Online และ Offline ได้
ศึกษาแนวทางในการชําระเงิน
- เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ู
ผ่านธนาคารกับหน่วยงานราชการ
ติดต่อสํานักจากการปรับปรุ ง
- ศึกษากระบวนการในการ
ระบบงานชัง่ ตวงวัดให้ รองรับการ
ตรวจสอบภาพเครื่ องหมาย
ชําระค่าธรรมเนียมผ่านทาง
เฉพาะตัว
ธนาคาร
- ออกแบบระบบงานชัง่ ตวงวัด
- เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
เพื่อปรับปรุ งกระบวนการ
ดําเนินงานดังกล่าวที่ได้ ศกึ ษา
เจ้ าหน้ าที่ในการตรวจสอบภาพ
ข้ างต้ น
เครื่ องหมายเฉพาะตัวให้ มี
จั
ดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
ในการใช้ พฒ
ั นาระบบงาน
- พัฒนา ปรับปรุ งและทดสอบ
ระบบงานชัง่ ตวงวัด
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด
ได้ ตามแผน

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
สํานักงานการค้ า
ภายในจังหวัด

3 - ร้ อยละของโครงการ สํานักชัง่ ตวงวัด
ที่สามารถเนินการ
สําเร็ จได้ ตาม
เป้าหมาย
- มีระบบงานรองรับ
การปฏิบตั งิ านของ
เจ้ าหน้ าที่งานตรวจ
รับรองที่รองรับการ
ปฏิบตั งิ านทังแบบ
้
Online และ Offline ได้
- ความพึงพอใจของ
ผู้ชําระาธรรมเนียม
ผ่านธนาคาร
- ระดับความพึง
พอใจของ
เจ้ าหน้ าที่ในการ
ตรวจสอบภาพ
เครื่ องหมาย
เฉพาะตัวผ่าน
ระบบงาน

4-5

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

6

พัฒนาระบบฐานข้ อมูล
ตลาด คลังสินค้ า ไซโล
และห้ องเย็น

7

ที่ปรึกษาจัดทําระบบ
คาดการณ์และเตือนภัย
สินค้ าอุปโภคบริ โภค

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลตลาด - ศึกษาและวิเคราะห์ ระบบ
- พัฒนาระบบฐานข้ อมูล
คลังสินค้ า ไซโล และห้ องเย็น
ฐานข้ อมูลตลาด คลังสินค้ า
ตลาด คลังสินค้ า ไซโล
ไซโลและห้
อ
งเย็
น
และห้ องเย็น
- เพื่อบูรณาการระบบฐานข้ อมูล
ระบบบอร์ ดประชาสัมพันธ์ และ - ศึกษาแนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนการออกใบ
ฐานข้ อมูลกลางเกี่ยวกับใบรับ
ระบบประมูลตลาดออนไลน์ให้ มี
ประทวนทีม่ ีความ
ของคลังสินค้ าและประทวนสินค้ า น่าเชื่อถือและสนับสนุน
ความทันสมัยและสอดคล้ องกับ
เทคโนโลยีในปั จจุบนั
- ออกแบบและพัฒนาระบบ
การให้ สนิ เชื่อของ
ฐานข้
อ
มู
ล
ตลาด
คลั
ง
สิ
น
ค้
า
ธนาคาร
- เพื่อพัฒนาระบบการออกเอกสาร
ไซโล
และห้
อ
งเย็
น
ใบรับของคลังสินค้ าและประทวน
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
สินค้ า
ในการใช้ พฒ
ั นาระบบ
- ทดสอบระบบ
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ
- มีระบบคาดการณ์สนิ ค้ า
- เพื่อให้ ได้ รูปแบบการศึกษา
- วางแผนกรอบแนวทางการ
อุปโภคบริ โภคที่
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงของ
กําหนดรู ปแบบในการศึกษา
สอดคล้ องกับปั จจัย
ข้ อมูลตัวแปรและปั จจัยสําคัญที่
ผลกระทบของปั จจัยที่สําคัญ
สภาพแวดล้ อมทีเ่ ปลี่ยนไป
เกี่ยวข้ องกับสินค้ าอุปโภคบริ โภค
ในการผลิต การตลาด รู ปแบบ
และสามารถส่งสัญญาน
ที่สําคัญ และส่งผลกระทบต่อ
การค้ าและตัวแปรอื่น
เตือนได้
ราคาและปริ มาณ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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10

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

37 - ร้ อยละของโครงการ
ที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริ การข้ อมูล
จากบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์
และระบบประมูล
ตลาดออนไลน์
- ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริ การการ
ออกเอกสารใบรับ
ของคลังสินค้ าและ
ใบประทวนสินค้ า

กองส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
ตลาด/กอง
กิจการงาน
ภูมิภาค/
สํานักงาน
การค้ าภายใน
จังหวัด

8 - ร้ อยละของโครงการ
ที่สามารถดําเนินการ
สําเร็ จได้ ตาม
เป้าหมาย
- มีระบบคาดการณ์
สินค้ าอุปโภค

สํานักจัดระบบ
ราคาและ
ปริ มาณสินค้ า /
สํานักส่งเสริ ม
การแข่งขันทาง
การค้ า /กอง

4-6

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

8

โครงการ

พัฒนาระบบซื ้อขายสินค้ า
คุณภาพรู ปแบบใหม่

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

- เพื่อให้ สามารถวิเคราะห์ กําหนด
รู ปแบบของโครงสร้ างที่ทําให้
ราคาและปริ มาณสินค้ ามีการ
เปลีย่ นแปลงโดยส่งผลกระทบ
ต่อภาวะการผลิต การค้ าสินค้ า
อุปโภคบริ โภคและเศรษฐกิจ
โดยรวม
- เพื่อดําเนินการขันตอน
้
System
Analysis & Design ในส่วนของ
User Requirement เพื่อสร้ าง
แบบจําลองเชิงเศรษฐศาสตร์ ของ
ระบบสารสนเทศที่พฒ
ั นาในส่วน
ของการเตือนภัยสินค้ าอุปโภค
บริ โภครวม

- จัดทําระบบฐานข้ อมูลและ
โปรแกรมประยุกต์ในการ
กําหนดโครงสร้ างผลกระทบ
ของปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ า
อุปโภค บริ โภคที่สําคัญเพื่อ
คาดการณ์การเปลีย่ นแปลง
ของราคา
- จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่เกี่ยวข้ อง
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ

- เพื่อจัดทําโปรแกรมการประเมิน
ซื ้อขายสินค้ าเกษตรในลักษณะ
Mobile Unit
- เพื่อพัฒนายกระดับตลาดกลาง
สินค้ าเกษตรในความส่งเสริม
ของกรมการค้ าภายในให้ เป็ น
ศูนย์กลางซื ้อขายในรู ปแบบ
ประมูลที่เป็ นมาตรฐานในระดับ
สากล
- เพื่อเสริ มสร้ างกิจกรรมการซื ้อ
ขายในตลาดกลางฯ สินค้ า
เกษตรในตลาดกลางให้ มีความ
หลากกลายมากขึ ้น

- ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์
และจัดทําโปรแกรมสําเร็ จรู ปให้
มีความสามารถอย่างน้ อย
ดังนี ้ สามารถรับลงทะเบียน
สินค้ าเข้ าร่ วมประมูลได้ ไม่
จํากัดจํานวน ข้ อมูลสินค้ าที่
เข้ าร่ วมประมูลต้ องสามารถ
บันทึกข้ อมูล ชื่อ ราคา
รายละเอียดเจ้ าของสินค้ า
สามารถจัดลําดับสินค้ าที่เข้ า
ร่ วมประมูลได้ เป็ นต้ น
- จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่รองรับโปรแกรม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

- มีโปรแกรมสําเร็ จรู ป
สําหรับจัดประมูลสินค้ า
นอกสถานที่
- มีอปุ กรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
สําหรับจัดประมูลสินค้ า
นอกสถานที่
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งบประมาณ
(ล้ านบาท)

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
บริ โภคทีส่ อดคล้ อง กิจการงาน
ภูมิภาค /
กับปั จจัย
สํานักงานการค้ า
สภาพแวดล้ อม
ภายในจังหวัด
ที่เปลี่ยนไปและ
สามารถส่ง
สัญญานเตือนได้
- ร้ อยละความสําเร็จ
ในการนําระบบ
คาดการณ์และ
เตือนภัยสินค้ า
อุปโภคบริ โภคไป
ใช้ ในการคาดการณ์
ที่ถกู ต้ อง
ตัวชีว้ ัด

1 - ร้ อยละของโครงการ กองส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
ที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ ตลาด
ได้ ตามเป้าหมาย
- มีระบบงานที่
สามารถจัดประมูล
สินค้ านอกสถานที่
สนับสนุนสินค้ า
เกษตรได้
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ าร่ วมประมูล
สินค้ า

4-7

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ
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59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

- เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ นธรรมใน - รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
การซื ้อขายเพื่อให้ เกษตรกรและ
ผู้ค้าสินค้ าเกษตรได้ รับความเป็ น - ติดตาม ประเมินผลจากการ
ธรรมทังทางด้
้
านราคาและปริ มาณ ใช้ งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

4-8

กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิ ภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ
สาระยุทธศาสตร์ : การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้ านการพาณิชย์ให้ กบั ประเทศด้ วยข้ อมูลและระบบงานที่มีการบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ทังด้
้ านการปฏิบตั ิการ
การบริ หารงานและการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
กลยุทธ์ ท่ ี 2 : พัฒนาระบบงานแบบบูรณาการ อย่างเป็ นสากล เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลและการบริ หารงานภาครัฐ (e-Government) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด
เป้าหมาย : การบูรณาการระบบงานพื ้นฐานของกรมการค้ าภายใน มีระบบตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการของกรมการค้ าภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

กลุ่มโครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและสนับสนุนธรรมมาภิบาล
9
จัดทําระบบสารสนเทศ
- เพื่อปรับปรุ งระบบงานให้
- ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ - มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารจัดการแผนงาน
สามารถรองรับ ยุทธศาสตร์
สารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
เพื่อรองรับการ
โครงการตามยุทธศาสตร์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ดําเนินงานตาม
กรมการค้ าภายใน
ของกรมการค้ าภายใน
กรมการค้ าภายใน
ตัวชี ้วัดการพัฒนา
คุณภาพการบริ หาร
ออกแบบระบบสารสนเทศเพื
่
อ
การ
- เพื่อจัดทําระบบงานให้ หน่วยงาน
จัดการภาครัฐ
บริ
ห
ารจั
ด
การ
การวิ
เ
คราะห์
ค
วาม
สามารถรายงานเข้ ามาได้ ทวั่
(PMQA)
เสี่ยงในการบริ หารงานแผนงาน
ประเทศ
โครงการตามยุ
ท
ธศาสตร์
ก
รม
- ระบบต้ องสามารถ
- เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารสามารถ
การค้
า
ภายในและรองรั
บ
รองรับการปรับเปลี่ยน
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
การตรวจสอบภายในของฝ่
าย
ข้ อมูลระบบงานให้
บริ หารงาน
ตรวจสอบภายในของกรมฯ
เป็ นไปตามยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ที่เปลี่ยนแปลงได้
สามารถตรวจสอบการ
ในการใช้ พฒ
ั นาระบบงาน
โดยสะดวก
ดําเนินงานภายในกรมฯ ตาม
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ยุทธศาสตร์ ได้
บริ หารจัดการแผนงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ กรมการค้ า
ภายใน
- ทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารจัดการแผนงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ กรมการค้ าภายใน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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ปี งบประมาณ
56 57 58
4
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1

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชี ้วัด

9.15 - ร้ อยละของโครงการ
ที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จได้
ตามเป้าหมาย
- จํานวนแผนงาน
โครงการ กิจกรรม
ในระบบ
- ระดับความพึง
พอใจต่อระบบงาน
ของผู้ใช้ งานระบบ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
สํานักงาน
สารสนเทศ
การค้ าใน
ประเทศ/
ทุกสํานัก/
กอง

4-9

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารจัดการกิจการ
งานภูมิภาค

- เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศ
การบริ หารจัดการกิจการ
งานภูมิภาค
- เพื่อจัดทําระบบสํานักบริ หาร
กิจการการค้ าภายในภูมิภาค
แบบอิเล็กทอนิกส์

11

พัฒนาระบบเหมืองข้ อมูลเพื่อ
การบริ หารงานและตัดสินใจ
กรมการค้ าภายใน ( Data
Mining, Decision Support
System )

- เพื่อพัฒนาระบบเหมืองข้ อมูล
ของกรมการค้ าภายใน
- เพื่อพัฒนาระบบบริ หารงาน
และตัดสินใจกรมการค้ า
ภายใน

แนวทางการดําเนินงาน
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ
- ศึกษาแนวทางการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการกิจการงานภูมิภาค
- ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการกิจการงานภูมิภาค โดย
พิจารณาถึงการเชื่อมโยงข้ อมูล
กับระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ หารจัดการแผนงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ กรมการค้ า
ภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
ยุทธศาสตร์ ของกรมฯ
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ในการใช้ พฒ
ั นาระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ
- ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
เหมืองข้ อมูลเพื่อการบริ หารงาน
และตัดสินใจกรมการค้ าภายใน
- ออกแบบระบบเหมืองข้ อมูลเพื่อ
การบริ หารงานและตัดสินใจ
กรมการค้ าภายใน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

- เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลาง
สามารถติดตามและ
บริ หารจัดการกิจการ
งานภูมิภาคผ่าน
ระบบงานได้

- พัฒนาระบบเหมือง
ข้ อมูลเพื่อการ
บริ หารงานและ
ตัดสินใจกรมการค้ า
ภายใน
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ปี งบประมาณ
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59

2.5

2.5

1

5

5

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชี ้วัด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

6 - ร้ อยละของแผนงาน/ กองกิจการ
งานภูมิภาค
โครงการ/กิจกรรม
ที่สามารถดําเนินการ
ได้ ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ
- ระดับความพึงพอใจ
ต่อระบบงานของ
ผู้ใช้ งานระบบ
- จํานวนข้ อมูลที่
เชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริ หารจัดการ
แผนงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์
กรมการค้ าภายใน

10 - ร้ อยละของโครงการ
ที่สามารถดําเนินการ
สําเร็ จได้ ตาม
เป้าหมาย
- จํานวนรายงาน
สําหรับผู้บริ หาร

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/
สํานัก/กองที่
เกี่ยวข้ อง

4-10

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

12

โครงการ

พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายของกรมการค้ า
ภายในแบบลดการใช้ กระดาษ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ในการใช้ พฒ
ั นาระบบงาน
- พัฒนาระบบเหมืองข้ อมูลเพื่อการ
บริ หารงานและตัดสินใจกรม
การค้ าภายใน
- ทดสอบระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ

เป้าหมายโครงการ

- ศึกษาถึงแนวทางในการเชื่อมโยง - ผู้บงั คับบัญชา
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สามารถติดตามและ
ข้ อมูลจากระบบงานสารบรรณ
สารสนเทศสําหรับการติดตาม
ประเมินผลการ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของงาน
และประเมินความก้ าวหน้ า
ปฏิบตั งิ านตาม
ที่ดาํ เนินการอยู่
ของงานภายในกรม
นโยบายของกรม
- ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
- เพื่อเป็ นแนวทางในการใช้
การค้ าภายในจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริ หาร ติดตามและประเมินผลปฏิบตั ิ
เจ้ าหน้ าที่ใต้ บงั คับ
งานตามนโยบายของกรม
ความก้ าวหน้ าของงานและลด
บัญชาได้ โดยลดการ
การค้ าภายใน
การใช้ กระดาษ
ใช้ กระดาษ
- ออกแบบระบบติดตามและ
ประเมินผลปฏิบตั งิ านตาม
นโยบายของกรมการค้ าภายใน
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใน
การใช้ พฒ
ั นาระบบงาน
- พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลปฏิบตั งิ านตาม
นโยบายของกรมการค้ าภายใน
- ทดสอบระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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ปี งบประมาณ
56 57 58

59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชี ้วัด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริ หารต่อ
ระบบงาน

10

3

13 - ร้ อยละของโครงการ
ที่สามารถดําเนินการ
สําเร็ จได้ ตาม
เป้าหมาย
- ระดับความพึงพอใจ
ต่อระบบงานของ
ผู้ใช้ งานระบบ
- จํานวนการใช้
กระดาษที่ลดลง

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/
ทุกสํานัก/
กอง

4-11

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชี ้วัด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ
13

พัฒนาการเชื่อมโยงข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
National Single Window

- วิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการ - พัฒนาการเชื่อมโยง
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ในการออกใบรับรองตาม
ผ่านระบบ National
มาตรฐานของระบบ National
Single Window โดย
Single Window
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
- ศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย พ.ร.บ.
ระเบียบ และประกาศ ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งระบบ
ระหว่างหน่วยงาน
และเสนอแนะแนวทางแก้ ไข
ฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ให้ สามารถ
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง
กฎหมาย
รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลีย่ น
เพื่อลดขันตอนและ
้
ข้ อมูลของระบบ National
- จัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยง
ต้ นทุนการบริ หาร
Single Window ที่จะจัดทําขึ ้น
ข้ อมูล
จัดการในการ
- เพื่อจัดหาอุปกรณ์
- พัฒนา และปรับปรุ งระบบ
ปฏิบตั งิ านระหว่าง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่จะทํา
ฐานข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ สามารถ
หน่วยงานราชการ
การเชื่อมโยงข้ อมูล ให้ รองรับ
เชื่อมโยงข้ อมูลผ่านระบบ
หน่วยงานเอกชนและ
การปฏิบตั งิ านของระบบ
National Single Window
ภาคประชาชน
- จัดหาลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้รับบริ การ
(Digital Signature) จากผู้
- สามารถติดตาม
ให้ บริ การ
รายงานการนําเข้ า
- จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และ
ส่งออกสินค้ าและ
อุปกรณ์ เพื่อรองรับการทํางาน
ใบอนุญาต ให้ รองรับ
ของระบบ
ระบบ National
- จัดฝึ กอบรมผู้เกี่ยวข้ อง
Single Window
- เพื่อวางระบบเชื่อมโยงข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการ
ให้ บริ การเบ็ดเสร็ จจุดเดียว
ตามนโยบายการพัฒนาระบบ
National Single Window

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

5.7

7

6

6

3

27.7 - ร้ อยละของ
โครงการที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- จํานวนข้ อมูลของ
ใบอนุญาต/
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถเชื่อมโยง
ผ่านระบบ
National Single
Window

สํานักชัง่ ตวง
วัด/สํานัก
ตรวจสอบและ
ปฏิบตั กิ าร/
สํานักส่งเสริ ม
การค้ าสินค้ า
เกษตร/กอง
ส่งเสริ มและ
พัฒนาระบบ
ตลาด/
กองนิตกิ าร/
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4-12

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ
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59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชี ้วัด

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

4-13

กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิ ภาพทางการพาณิชย์ ของประเทศ
สาระยุทธศาสตร์ : การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้ านการพาณิชย์ให้ กับประเทศด้ วยข้ อมูลและระบบงานที่มีการบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ทังด้
้ านการปฏิ บัติการ
การบริ หารงานและการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
กลยุทธ์ ท่ ี 3 : เพิ่มศักยภาพการพาณิชย์ ด้วยการยกระดับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในห่วงโซ่มูลค่าและรักษาเสถียรภาพราคาสินค้ า
เป้าหมาย :
ประยุกต์ใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในด้ านโลจิ สติกส์ เพื่อพัฒนาระบบในการกระจายสินค้ า ยกระดับการแข่งขันแก่ภาคประชาชน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

14

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกระจายสินค้ าและ
รักษาเสถียรภาพราคา
สินค้ า

- เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กระจายสินค้ าและรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้ า (E-Logistic) ของกรม
การค้ าภายใน
- เพื่อจัดทําแผนงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
กระจายสินค้ าและรักษาเสถียรภาพ
ราคาสินค้ า (E-Logistic) ของกรม
การค้ าภายใน
- เพื่อจัดทําแผนที่การค้ าที่แสดงถึง
แหล่งกําเนิดสินค้ าด้ านอุปโภคบริ โภค
และสินค้ าเกษตร
- เพื่อจัดทําระบบการกระจายสินค้ า
เพื่อสร้ างสมดุลของห่วงโซ่มลู ค่า
- เพื่อศึกษาความต้ องการด้ านข้ อมูล
สารสนเทศต่อโครงการประกันรายได้
เกษตรกรและสินค้ าเกษตร
- เพื่อจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศ
รองรับโครงการประกันรายได้ เกษตรกร
และสินค้ าเกษตร

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- การกระจายสินค้ ามี
- ศึกษาและประยุกต์ใช้ งาน
ความสมดุลจากต้ น
โปรแกรมแผนที่ภมู ิศาสตร์
ทางไปยังปลายทาง
(GIS)กับระบบการกระจายสินค้ า
ของห่วงโซ่มลู ค่า
โดยเชื่อมโยงข้ อมูลด้ านแผนที่
ภูมิศาสตร์ กบั ระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อเสริ มสร้ างความ
เป็ นธรรมแก่ผ้ บู ริ โภคของกรมฯ
- ออกแบบระบบการกระจาย
สินค้ าทีแ่ สดงถึงปริ มาณสํารอง
ของสินค้ าและข้ อมูลที่สําคัญที่
มีความจําเป็ นต่อการควบคุม
การไหลของปริ มาณสินค้ า
พร้ อมฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
ในการพัฒนา
- พัฒนาระบบการกระจายสินค้ า
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ปี งบประมาณ
55 56 57 58 59
2 5 5

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชี ้วัด

12 - ร้ อยละของ
โครงการที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- ระยะเวลาที่ใช้ ใน
การให้ คําแนะนําใน
การกระจายสินค้ า
ที่ลดลง
- ระดับความพึงพอใจ
จากผู้ใช้ งานระบบ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
สํานักจัดระบบ
ราคาและปริ มาณ
สินค้ า/กองส่งเสริ ม
และพัฒนาระบบ
ตลาด/กองกิจการ
งานภูมิภาค /
สํานักงานการค้ า
ภายในจังหวัด

4-14

กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 :

สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การและมุ่งสู่ภาคประชาชน

สาระยุทธศาสตร์ : การมุ่งเน้ นการให้ บริ การแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้ วยนวัตกรรม e-services การพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน
มีส่วนร่ วมและการสร้ างองค์ ความรู้ ด้ านการพาณิชย์ แก่ภาคประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ท่ ี 1: พัฒนาระบบบริ การด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน และสร้ างโอกาสทางการค้ า
เป้าหมาย :

มีระบบที่ให้ ประชาชนสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปรั บปรุ งคุณภาพการให้ บริ การของกรมการค้ าภายในตามแนวทางรัฐบาลเปิ ด (Open Government)

ปี งบประมาณ
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
55 56 57 58 59 (ล้ านบาท)
กลุม่ โครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาช่องทางการให้ บริ การของกรมการค้ าภายในต่อภาคประชาชนเพื่อส่งเสริ มการกํากับดูแลการประกอบธุรกิจการค้ าในประเทศให้ มีการแข่งขันทางการค้ าที่เป็ นธรรม

ลําดับ

โครงการ

1

พัฒนาระบบฐานข้ อมูล
การตรวจสอบและ
ปฏิบตั กิ ารและระบบ
ฐานข้ อมูลร้ องทุกข์
พิทกั ษ์ ผลประโยชน์
ของผู้บริ โภค

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

- ศึกษาและวิเคราะห์ ระบบ
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้ อมูลการ
ตรวจสอบและปฏิบตั กิ ารที่รองรับ
ฐานข้ อมูลการตรวจสอบและ
การตรวจสอบย้ อนกลับระหว่าง
ปฏิบตั กิ ารและระบบฐานข้ อมูล
ราคาปลายทางกับราคาต้ นทาง
ร้ องทุกข์พิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของ
ผู้บริ โภค
และระบบฐานข้ อมูลร้ องทุกข์
พิทกั ษ์ ผลประของผู้บริ โภค
- ออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลการตรวจสอบและ
- เพื่อจัดทําระบบรายงานออนไลน์
ปฏิบตั กิ ารที่รองรับการ
สําหรับเจ้ าหน้ าที่สายตรวจในพื ้นที่
ตรวจสอบย้ อนกลับระหว่าง
ราคาปลายทางกับราคาต้ นทาง
และระบบฐานข้ อมูลร้ องทุกข์
พิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของผู้บริ โภค
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใน
การใช้ พฒ
ั นาระบบ
- ทดสอบระบบ
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

- พัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลการ
ตรวจสอบและ
ปฏิบตั กิ ารและระบบ
ฐานข้ อมูลร้ องทุกข์
พิทกั ษ์ ผลประโยชน์
ของผู้บริ โภค

3.5

4.5 2.5

3

13.5

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

สํานักตรวจสอบ
- ร้ อยละของ
โครงการที่สามารถ และปฏิบตั กิ าร
ดําเนินการสําเร็ จได้
ตามเป้าหมาย
- ระดับความพึง
พอใจจากผู้ใช้ งาน
ระบบ

4-15

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบเว็บท่า เพื่อ - เพื่อพัฒนาระบบเว็บท่าให้ มีความ
การเข้ าถึงระบบสารสนเทศ
ทันสมัยสอดรับกับแนวโน้ มการ
แบบบูรณาการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช่น Web 3.0
- เพื่อจัดทําช่องทางการเข้ าถึงระบบ
สารสนเทศของกรมแบบบูรณาการ

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ
- ศึกษาแนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบเว็บท่า
ปรับปรุ งเว็บไซต์
ของกรมการค้ าภายใน
- ออกแบบเว็บไซต์ให้ สอดรับกับ - มีช่องทางการเข้ าถึง
แนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงด้ วย
ระบบสารสนเทศของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
กรมแบบ
บูรณาการ
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
เพื่อรองรับการปรับปรุ งเว็บไซต์
- พัฒนาปรับปรุ งเว็บไซต์
- ทดสอบเว็บไซต์ให้ มีความ
ถูกต้ องครบถ้ วนทังในด้
้ านข้ อมูล
และการทํางาน
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

3

5

59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

8

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

- ร้ อยละของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยี
ที่สามารถดําเนินการ สารสนเทศ
สําเร็ จได้ ตาม
เป้าหมาย
- ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งานระบบ
เว็บท่า
- จํานวนผู้เข้ าใช้ งาน
ระบบเว็บท่า

4-16

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ
3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้ าน - เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านกิจกรรม
และรายงานสภาพราคาสินค้ า
กิจกรรมและรายงาน
สภาพราคาสินค้ าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social
Media)
พัฒนาระบบ Internet
และระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อเสริ มสร้ างความเป็ น
ธรรมแก่ผ้ บู ริ โภค

- เพื่อพัฒนาระบบ Internet และ
ระบบภูมิสารสนเทศ
- เพื่อสร้ างระบบโปรแกรมประยุกต์
ภูมิสารสนเทศบนเครื อข่าย
Internet สําหรับส่วนกลาง และ
สํานักงานการค้ าภายในจังหวัด

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุ งเว็บไซต์
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ

- กรมฯ มีช่องทาง
ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อประชาชน

55

6.5
- ศึกษา ออกแบบและจัดทําระบบ - กรมฯมีระบบ
Internet และระบบ
ฐานข้ อมูลกลางของข้ อมูล
ภูมิสารสนเทศที่
ผู้ประกอบการเชิงพื ้นที่
ทันสมัย
- สร้ างระบบโปรแกรมประยุกต์
- เจ้ าหน้ าทีม่ ี
ภูมิสารสนเทศบนเครื อข่าย
ความสามารถใช้ งาน
- ปรับปรุ งรู ปแบบการนําเสนอ
ระบบภูมิสารสนเทศ
ของเว็บไซต์กรมทังภาษาไทย
้
ในการบริ หารจัดการ
และภาษาอังกฤษ
ข้ อมูลผู้ประกอบ
- จัดฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ของกรม
การค้ าเชิงพื ้นที่
ทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ของกรม
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ปี งบประมาณ
56 57 58
1
1 1

59
1

งบประมาณ
(ล้ านบาท)
4

ตัวชีว้ ัด
- จํานวนผู้เข้ าชม
สื่อประชาสัมพันธ์
ที่เพิ่มขึ ้น
- จํานวนสมาชิกสังคม
ออนไลน์ที่เพิ่มขึ ้น

3.5

2

12 - ร้ อยละของโครงการ
ที่สามารถดําเนินการ
สําเร็ จได้ ตาม
เป้าหมาย
- จํานวนผู้เข้ าใช้ งาน
ระบบ Internet และ
ระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อเสริ มสร้ างความ
เป็ นธรรมแก่ผ้ บู ริ โภค

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
สํานัก
สารสนเทศ
การค้ าใน
ประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ /
สํานัก / กองที่
เกี่ยวข้ อง

4-17

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

5

พัฒนาระบบฐานข้ อมูล
การกํากับการแข่งขัน
ทางการค้ า

- เพื่อบูรณาการระบบงาน
ฐานข้ อมูลการกํากับดูแล
การแข่งขันทางการค้ า
- เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลกับกรมพัฒนา
ธุรกิจ กรมศุลกากร และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เพื่อปรับปรุ งเว็บไซต์สง่ เสริ มการ
แข่งขันทางการค้ าให้ รองรับการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎระเบียบ
และองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับ
กฎหมายการแข่งขันทางการค้ า

6

จัดทําระบบฐานข้ อมูล
เครื อข่ายธงฟ้าเพื่อลด
ภาระค่าครองชีพ
ประชาชน

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้ อมูล - ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ - พัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลเครื อข่ายสมาชิก
เครื อข่ายสมาชิกธงฟ้าเพื่อลดค่า
ฐานข้ อมูลเครื อข่าย
ธงฟ
้
า
ประกอบด้
ว
ย
การจั
ด
เก็
บ
ครองชีพประชาชนให้ ทนั สมัย
สมาชิกธงฟ้าเพื่อลด
ข้ อมูลสมาชิกในรู ปแบบที่
ครอบคลุมกระบวนงาน
ค่าครองชีพประชาชน
สามารถค้ นหาได้ โดยง่ายโดยใช้
- เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ระบบ GIS ร่ วมด้ วยการตรวจสอบ
สมาชิกธงฟ้า
ประวัตขิ ้ อมูลสมาชิกธงฟ้าและ
การตรวจสอบมาตรฐาน
ผู้ประกอบการ
- ออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้ อมูลสมาชิกธงฟ้าและ

- ศึกษาแนวทางการพัฒนา
- พัฒนาฐานข้ อมูล
ฐานข้ อมูลการกํากับการแข่งขัน
การกํากับการแข่งขัน
ทางการค้ า
ทางการค้ า
- ออกแบบฐานข้ อมูลการกํากับ
- พัฒนาปรับปรุงระบบ
การแข่งขันทางการค้ า
ฐานข้ อมูลนิตบิ คุ คล
- จัดหาฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์
แวร์ ในการใช้ พฒ
ั นาระบบรายงาน และงบการเงิน
- พัฒนาและทดสอบฐานข้ อมูล
- พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
การกํากับการแข่งขันทางการค้ า
ส่งเสริ มการแข่งขัน
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
ทางการค้ า เพื่อ
จากระบบ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
กฎระเบียบ และองค์
ใช้ งานระบบ
ความรู้ ที่เกี่ยวข้ อง
กับกฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้ า อันนําไปสู่
การส่งเสริ มการแข่งขัน
ทางการค้ าเสรี และ
เป็ นธรรม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

55
1.8

5

ปี งบประมาณ
56 57 58
2

59
2

2

งบประมาณ
(ล้ านบาท)
5.8

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

- ร้ อยละของโครงการ สํานักส่งเสริ ม
ที่สามารถดําเนินการ การแข่งขัน
สําเร็ จได้ ตาม
ทางการค้ า
เป้าหมาย
- จํานวนข้ อมูล
ภายนอกที่สามารถ
เชื่อมโยงมายัง
ระบบงาน

7 - ร้ อยละของ
โครงการที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- จํานวนครัง้ ในการ
จัดงาน
- มูลค่าค่าครองชีพ
ของประชาชน
ที่ลดลงจากการ
จัดงาน

กองพัฒนา
ระบบการค้ า/
สํานักชัง่ ตวง
วัด/สํานักงาน
การค้ าภายใน
จังหวัด
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กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน
การออกรายงานวิเคราะห์
จากระบบที่ง่ายต่อการใช้ งาน
- ทดสอบระบบและประชาสัมพันธ์
การใช้ ระบบฐานข้ อมูลสมาชิก
ธงฟ้า
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 :

สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การและมุ่งสู่ภาคประชาชน

สาระยุท ธศาสตร์ : การมุ่งเน้ นการให้ บริ การแก่ ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้ วยนวัตกรรม e-services การพัฒนาปรั บ ปรุ งคุณ ภาพและกระบวนการทํางาน
โดยภาคประชาชนมีส่วนร่ วมและการสร้ างองค์ ความรู้ ด้ านการพาณิ ชย์ แก่ ภาคประชาชนเพื่ อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุท ธ์ ท่ ี 2 : ส่งเสริ ม และพัฒนาให้ ผ้ ูบริ โภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้ าด้ วยช่องทางสื่อ สารแบบสองทาง
เป้าหมาย :
ลําดับ

มีระบบที่ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการปรั บ ปรุ งคุณภาพการให้ บริ การของกรมการค้ าภายในตามแนวทางรั ฐบาลเปิ ด (Open Government)
โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

กลุม่ โครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้ ผ้ บู ริ โภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้ า
- ศึกษาแนวทางการประเมินการ
7 พัฒนากลไกการมีสว่ นร่ วม - เพื่อจัดทําระบบการประเมิน
ให้ บริ การภาครัฐ
ระหว่างภาครัฐและ
การให้ บริ การของกรม
- วิเคราะห์ ออกแบบระบบ
ภาคธุรกิจเพื่อปรับปรุ ง
- เพื่อใช้ ประโยชน์ในการ
การประเมินการให้ บริ การภาครัฐ
บริ การกรมการค้ าภายใน
ปรับปรุ งคุณภาพการให้ บริ การ
เพื่อใช้ ในการปรับปรุ งคุณภาพ
ของกรม
การให้ บริ การภาครัฐ พร้ อม
- เพื่อให้ มีกลไกการมีสว่ นร่วม
ฮารด์แวร์ และซอฟต์แวร์ รองรับ
ระหว่างกรมและภาคธุรกิจ
การพัฒนา
- เพื่อให้ กรมและภาคธุรกิจมี
- พัฒนาระบบการประเมินการ
ส่วนร่ วมในการพัฒนาปรับปรุ ง
ให้ บริ การภาครัฐ
- ทดสอบระบบการประเมินการ
บริ การภาครัฐ
ให้ บริ การภาครัฐให้ มีความ ถูกต้ อง
- เพื่อมุ่งเน้ นการบริ การ
ครบถ้ วนทังในด้
้ านระบบและข้ อมูล
ประชาชน ปรับเปลี่ยน
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
วัฒนธรรมการทํางาน ปรับปรุ ง
จากระบบ
การดําเนินการ และเสริ มสร้ าง
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
ให้ กระบวนการทํางานมี
งานระบบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ
มีระบบการประเมินการ
และการจัดเก็บผลการ
ประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาการให้ บริ การ
ของกรมต่อไป
กรมและภาคธุรกิจมีสว่ น
ร่ วมในการพัฒนา
ปรับปรุ งบริ การภาครัฐ
อย่างเป็ นรูปธรรม

55

ปี งบประมาณ
56 57 58
4

3

งบประมาณ
59 (ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

7 - ร้ อยละของ
โครงการที่
สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- ระดับความพึง
พอใจในการรับ
บริ การจากผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียกับ
ระบบงาน
- จํานวนผู้มีสว่ นร่ วม
ที่เพิ่มขึ ้น

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
สํานัก
สารสนเทศ
การค้ าใน
ประเทศ
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กรมการค้ าภายใน

ลําดับ
8

โครงการ
พัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐานข้ อมูลราคาและ
โครงสร้ างต้ นทุนการผลิต
สินค้ าอุปโภคบริ โภค

วัตถุประสงค์
- พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้ อมูล
ราคาสินค้ าอุปโภคบริ โภคให้
ทันสมัยครอบคลุมและ
ตอบสนองความต้ องการที่เพิม่
มากขึ ้นในการกํากับควบคุมดูแล
ราคาสินค้ าอุปโภคบริ โภค
- พัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้ อมูล
ราคาสินค้ าอุปโภคบริ โภค
โดยการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อความรวดเร็ ว
และอํานวยความสะดวก
ต่อเจ้ าหน้ าที่
- พัฒนาระบบตรวจสอบและ
รายงานให้ มีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องในการนําไปใช้ ในการ
กํากับดูแลราคาสินค้ าอุปโภค
บริ โภค

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ปรับปรุ งระบบราคาสินค้ าอุปโภค - พัฒนาปรับปรุงระบบ
บริ โภคให้ สามารถรองรับการรับแจ้ ง
ฐานข้ อมูลราคาสินค้ า
ราคาสินค้ า การนําเข้ าข้ อมูลราคา
อุปโภคบริ โภค
สินค้ า การเรี ยกดูรายงานสินค้ า
อุปโภคบริ โภค
- ปรับปรุ งระบบราคากลางสินค้ า
ให้ สามารถตรวจสอบราคาสินค้ า
และการสืบค้ นราคาสินค้ า
- ปรับปรุ งระบบแจ้ งสินค้ าและบริ การ
- ปรับปรุ งระบบฐานข้ อมูลราคาและ
โครงสร้ างต้ นทุนการผลิตสินค้ า
อุปโภคบริ โภคให้ สามารถคํานวณ
ราคาต้ นทาง ปลายทางที่สมั พันธ์
กับระยะทางโดยการเชื่อมโยง
กับระบบ GIS ได้
- จัดหาเครื่ องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 เครื่ อง
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ของกรมเรื่ องการ
ใช้ งานระบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้ งาน
ระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ปี งบประมาณ
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
55 56 57 58 59 (ล้ านบาท)
5.5 3.5
2.5
11.5 - ร้ อยละของ
โครงการที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- ร้ อยละความสําเร็ จ
ในการนําระบบมา
ใช้ ในการคํานวณ
ราคาต้ นทางและ
ปลายทางที่
ใกล้ เคียงกับความ
เป็ นจริ ง

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
สํานักจัดระบบ
ราคาสินค้ า
และปริ มาณ
สินค้ า/สํานัก
ตรวจสอบและ
ปฏิบตั กิ าร/
กองกิจการงาน
ภูมิภาค/
สํานักงาน
การค้ าภายใน
จังหวัด
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 :

สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การและมุ่งสู่ภาคประชาชน

สาระยุทธศาสตร์ : การมุ่งเน้ นการให้ บริ การแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้ วยนวัตกรรม e-services การพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน
มีส่วนร่ วมและการสร้ างองค์ ความรู้ ด้ านการพาณิชย์ แก่ภาคประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ท่ ี 3 : พัฒนาสารสนเทศเพื่อส่งเสริ มขีดความสามารถทางการค้ าของภาคประชาชน
เป้าหมาย :
ลําดับ

มีสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ ทางการพาณิชย์ ต่อภาคประชาชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ปี งบประมาณ
งบประมาณ
55 56 57 58 59 (ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

กลุม่ โครงการประเภท : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถทางการค้ าของภาคประชาชน
9

พัฒนาระบบส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ด้ านการค้ าภายในประเทศ
แก่ภาคประชาชน

- เพื่อพัฒนาระบบสื่อการเรี ยน
การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้ านการค้ าภายในประเทศ
แก่ประชาชนที่สนใจ

- ศึกษาและวิเคราะห์ ระบบ
- เพิ่มช่องทางในการเข้ าถึง
สื่อการเรี ยนการสอนทาง
หลักสูตร การเรี ยนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
ของกรมฯ สําหรับภาค
ประชาชน
- พิจารณาหลักสูตร การเรี ยน
การสอนของกรมฯที่จําเป็ นต่อ
ประชาชน
- ดําเนินการจัดซื ้อระบบสื่อการ
เรี ยนการสอนและพัฒนา
เนื ้อหาหลักสูตร
- ทดสอบระบบ
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจในระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

5

2

7 - ร้ อยละของ
โครงการที่
สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- จํานวนหลักสูตร
ที่บรรจุในระบบ
- จํานวนผู้สนใจ
เข้ าเข้ ารับการ
ฝึ กอบรมผ่าน
ระบบงาน
- จํานวนผู้จบ
หลักสูตร

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/
สํานัก/กองที่
เกี่ยวข้ อง
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กรมการค้ าภายใน

ลําดับ
10

โครงการ
จัดทําระบบการแจ้ งและ
ตรวจสอบราคาสินค้ าด้ วย
ระบบสแกนบาร์ โค้ ดผ่าน
อุปกรณ์พกพาไร้ สาย

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

- สํารวจ รวบรวมรหัสบาร์ โค้ ด
สําหรับสินค้ าอุปโภคและ
บริ โภคที่สนใจ
- วิเคราะห์ ออกแบบฐานข้ อมูล
สําหรับเชื่อมโยงราคาสินค้ า
กลางกับรหัสบาร์ โค้ ดในสินค้ า
- กรมฯได้ รับราคาสินค้ าจาก
แต่ละชนิด
ประชาชนโดยตรง ทําให้ ได้ รับ
- จัดหาเครื่ องแม่ข่าย
ราคาสินค้ าที่ทนั สมัย รวมทังลด
้
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่ อง
ภาระในการตรวจสอบราคา
- พัฒนาโปรแกรมฝั่ งอุปกรณ์
สินค้ าจากเจ้ าหน้ าที่
พกพาไร้ สายสําหรับการแสกน
บาร์ โค้ ดและส่งรายละเอียด
ด้ านราคา สถานที่มายังเครื่ อง
แม่ข่าย
- พัฒนาระบบงานตรวจสอบ
จัดเก็บ ประมวลผล และแจ้ ง
เตือนผลจากการเปรี ยบเทียบ
ราคาสินค้ าแต่ละประเภท
- ทดสอบระบบงาน
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ

- เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการแจ้ งและ
ตรวจสอบราคาสินค้ าผ่านการ
ใช้ ฟังก์ชนั่ การแสกนบาร์ โค้ ด
จากอุปกรณ์พกพาไร้ สาย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ
- ประชาชนสามารถซื ้อสินค้ า
ในราคาที่ยตุ ธิ รรมจากการ
ตรวจสอบราคาจากกรมฯ
- เจ้ าหน้ าที่สามารถนําข้ อมูล
ราคาสินค้ าจากประชาชน
มาใช้ ในการตรวจสอบความ
ผิดปกติด้านราคาสินค้ าได้

ปี งบประมาณ
งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
55 56 57 58 59 (ล้ านบาท)
3
3 - ร้ อยละของ
โครงการที่
สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- จํานวนผู้แจ้ งและ
ตรวจสอบราคา
สินค้ า
- จํานวนร้ านค้ า
ที่จําหน่ายสินค้ า
เกินกว่าราคา
กลางทีก่ ําหนด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/
สํานัก/กองที่
เกี่ยวข้ อง

4-23

กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ มีความทันสมัย มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุม มีคุณภาพไร้ รอยต่อและอนุรักษ์ พลังงาน
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ ตะเข็บมีการรั บประกันคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานด้ านความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศที่เป็ นสากล เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ พลังงานอย่างประหยัด มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน
กลยุทธ์ ท่ ี 1: สร้ างความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ (พรฎ.กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, พรฎ.กําหนดวิธีการแบบมั่นคงปลอดภัย
ในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
เป้าหมาย : มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการบริ หารความเสี่ยงของระบบฐานข้ อมูลและสารสนเทศตามมาตรฐานที่ได้ กําหนดไว้
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุม่ โครงการประเภท : กฎระเบียบและกฎหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 จัดทําระบบควบคุมคุณภาพ - เพื่อตรวจสอบและควบคุม
ระบบสารสนเทศ (IS Audit)
คุณภาพระบบงานของกรม
ให้ ได้ มาตรฐานสากล
- เพื่อสร้ างเอกสารควบคุม
คุณภาพของระบบงานตาม
มาตรฐานสากล
- เพื่อตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพระบบรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรม
ให้ มีความสามารถในการ
ดําเนินการตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภาพระบบ
สารสนเทศ ตามแนวทาง
ของมาตรฐานสากล

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ - ระบบงานของกรมได้ รับการ
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบและควบคุม
- ดําเนินการตรวจประเมินระบบ
คุณภาพระบบสารสนเทศ
รักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ตามมารฐานสากลและ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเอกสารประกอบการ
ของกรม
ดําเนินงานทีได้ มาตรฐาน
เพื่อเตรี ยมพร้ อมเข้ ารับการ
- จัดทําข้ อเสนอแนะพร้ อม
อุดช่องโหว่ที่เกิดของระบบ
ตรวจสอบจากหน่วยงาน
- ดําเนินการอบรมและให้
ภายนอก
ความรู้ เกี่ยวกับกระบวนการ
- บุคลากรของกรมมีความรู้
ตรวจสอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบและ
- ระบบสารสนเทศและ
ควบคุมคุณภาพระบบ
การรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ
ของระบบคอมพิวเตอร์ และ
เครื อข่ายแก่บคุ ลากรของกรม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

55

ปี งบประมาณ
56 57 58
3

59
3

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

6 - มีกระบวนการ ศูนย์เทคโนโลยี
ตรวจสอบและ สารสนเทศ
ควบคุมคุณภาพ
ระบบสารสนเทศ
ตามแนวทาง
มาตรฐานสากล

4-24

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

2

พัฒนาระบบการควบคุมการ
เข้ าถึงเครื อข่าย (Network
Access Control)

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์ควบคุมการ
เข้ าถึงเครื อข่าย
- เพื่อเพิ่มความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของกรม

- ศึกษาแนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการควบคุมการ
ระบบการควบคุมการเข้ าถึง
เข้ าถึงเครื อข่าย
เครื อข่าย (NAC)
- ออกแบบและกําหนดรายละเอียด
ด้ านเทคนิคการควบคุม
- การเข้ าถึงเครื อข่าย (NAC)
- พัฒนาระบบการควบคุมการ
เข้ าถึงเครื อข่าย (NAC)

3

การบริ หารจัดการด้ านความ
ปลอดภัยสารสนเทศ

- เพื่อจัดหาระบบพิสจู น์ตวั ตน
ในการใช้ งานเครื อข่าย
(Authentication) เพื่อสามารถ
ระบุตวั ตนผู้ที่เข้ าใช้ งานระบบ
เครื อข่ายกรมการค้ าภายใน
- เพื่อปรับปรุ งระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์

3.5
- ศึกษาแนวทางการบริ หาร
- ข้ อมูลสารสนเทศและระบบ
จัดการด้ านความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์ กรมการค้ า
สารสนเทศ
ภายใน มีความมัน่ คงปลอดภัย
จาก ภัยคุกคามด้ านเทคโนโลยี
- ออกแบบและกําหนดรายละเอียด
ด้ านเทคนิคการบริ หารจัดการ - มีระบบพิสจู น์ตวั ตนในการใช้
ด้ านความปลอดภัยสารสนเทศ
งานเครื อข่าย (Authentication)
เพื่อสามารถระบุตวั ตนผู้ที่เข้ า
- พัฒนาระบบการบริ หาร
ใช้ งานระบบเครื อข่าย เพื่อ
จัดการด้ านความปลอดภัย
ความมัน่ คงปลอดภัยของ
สารสนเทศ
กรมการค้ าภายใน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

55

ปี งบประมาณ
56 57 58
3

3

59

3

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

3 - ระบบมีความ
มัน่ คงและความ
พร้ อมใช้ ตาม
มาตรฐานของ
การให้ บริ การ
ทางด้ าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารของ
กรมการค้ า
ภายใน
9.5 - มีการบริ หาร
จัดการและ
สามารถพิสจู น์
ตัวตนการใช้ งาน
เครื อข่ายตาม
พรบ.ว่าด้ วยการ
กระทําความผิด
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กรมการค้ าภายใน

ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ มีความทันสมัย มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุม มีคุณภาพไร้ รอยต่อและอนุรักษ์ พ ลังงาน
สาระยุท ธศาสตร์ : พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานในการบริ การเพื่อการเชื่ อมต่ออย่างไร้ ตะเข็ บมีการรั บประกันคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานด้ านความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศที่เป็ นสากล เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ พ ลัง งานอย่างประหยัด มีความทัน สมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน
กลยุท ธ์ ท่ ี 2 : พัฒนาและปรั บปรุ งคุณภาพโครงข่าย การเชื่ อมต่อและการเข้ าถึงของโครงข่ายแบบไร้ ตะเข็ บ
เป้าหมาย : มีการพัฒนาไปสู่โครงสร้ างพื น้ ฐานสารสนเทศและการสื่อ สารยุคใหม่ (NGN) เพื่อการเชื่ อมต่อโครงข่ายได้ อย่างไร้ ตะเข็ บ และมีการรั บประกันคุณภาพ
มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

กลุม่ โครงการประเภท :เทคโนโลยีโครงสร้ างพื ้นฐานและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
4
ปรับปรุ งประสิทธิภาพและ - เพื่อปรับปรุ งประสิทธิภาพ
การเชื่อมต่อ Firewall
Firewall ของกรมให้ สงู ขึ ้น
กรมการค้ าภายใน
รองรับตามเทคโนโลยี
- เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อ
ของ Firewall เข้ าสูโ่ ครงข่าย
หลักกระทรวงพาณิชย์
5

จัดหาและพัฒนาระบบ
บริ หารคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
และลูกข่าย

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

ศึกษาเทคโนโลยีของ Firewall - มี Firewall ที่มีประสิทธิภาพ
และผลิตภัณฑ์ Firewall
สูงสามารถรองรับการใช้ งาน
ตามความเร็วของเครื อข่าย
จัดหา Firewall เพื่อเชื่อมต่อ
หลักกระทรวงพาณิชย์
กับโครงข่ายหลัก
อบรมการใช้ งาน Firewall

- เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและลูกข่าย

- ศึกษาระบบบริ หาร คอมพิวเตอร์ - มีระบบบริ หารคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและลูกข่าย รวมทัง้
แม่ข่ายและลูกข่าย
ประเมิ
น
ความต้
อ
งการ
- เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ บริ หาร
- มีเครื่ องมือในการบริ หาร
จัดการคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและ - จัดหาระบบบริ หาร
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ แม่
คอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยและ
ลูกข่าย
ข่ายและลูกข่าย
ลูกข่าย เพื่อใช้ ในการบริ หาร - พัฒนาระบบบริ หาร
ทรัพยากร คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยและ
แม่ข่ายและลูกข่ายของกรม
ลูกข่าย
- ออกแบบและพัฒนา
รายละเอียดในการออก
รายงานเพื่อติดตาม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

2

5

59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

2 - มีระบบ Firewall ศูนย์
ตามที่กรมกําหนด เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ดําเนินการแล้ ว
เสร็ จตามระยะ
เวลาที่กําหนด
ศูนย์
5 - มีระบบบริ หาร
ทรัพยากรคอมพิว เทคโนโลยี
เตอร์ แม่ข่ายและ สารสนเทศ
ลูกข่ายภายใน
กรมการค้ า
ภายใน
- ระยะเวลาการ
บริ หารจัดการ
ทรัพยากรคอม
พิวเตอร์ ลดลง

4-26

กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

ประเมินผลทรัพยากร
คอมพิวเตอร์ แม่ขา่ ยและ
ลูกข่าย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

4-27

กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ มีความทันสมัย มัน่ คงปลอดภัย ครอบคลุม มีคุณภาพไร้ รอยต่อและอนุรักษ์ พลังงาน
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ ตะเข็บมีการรับประกันคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานด้ านความมัน่ คงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศที่เป็ นสากล เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ พลังงานอย่างประหยัด มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน
กลยุทธ์ ท่ ี 3 : จัดการโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ
เป้าหมาย : มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมและใช้ พลังงานอย่างประหยัด
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

กลุม่ โครงการประเภท :เทคโนโลยีโครงสร้ างพื ้นฐานและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
- สํารวจความต้ องการ และ
6
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และ
- เพื่อปรับปรุ งและทดแทน
อุปกรณ์สําหรับสนับสนุน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พยากรณ์ความต้ องการ
งานบริ การและงาน
ที่เก่าและเสื่อมประสิทธิภาพ
ด้ านอุปกรณ์ เทคโนโลยี
อํานวยการ
- เพื่อให้ อปุ กรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เพิ่มขึ ้นใน
สารสนเทศมีจํานวนเพียงพอ
อนาคต โดยพิจารณา
ต่อการใช้ งาน
ลักษณะงานและแผนของ
โครงการในอนาคตเป็ น
สําคัญ
- จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

55

ปี งบประมาณ
56
57
58

59

31.878 22.866 15.105 5.238 5.761
- อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอต่อการ
ใช้ งาน
- ทํางานได้ อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

80.848 - ร้ อยละของจํานวน ศูนย์
เทคโนโลยี
อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพและ สารสนเทศ
เพียงพอต่อการ
ใช้ งาน
- ร้ อยละของจํานวน
โปรแกรมที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม
ต่อการใช้ งาน

4-28

กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 :

สร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทังส่
้ งเสริ มการจัดการทรั พยากรมนุษย์

สาระยุทธศาสตร์ : การจัดการโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นระบบ มีแรงจูงใจและการเจริ ญเติบโตในสายงานอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรของกรมการค้ าภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิ ภาพ
กลยุทธ์ ท่ ี 1 : ยกระดับและสร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิ ภาพ
เป้าหมาย :
ลําดับ
1

มีวฒ
ั นธรรมการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิ ภาพ
โครงการ

จัดทําระบบสารสนเทศทาง
กฎหมายการค้ าในประเทศ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อจัดทําระบบสํานักงาน
กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ ด้ าน
การค้ าในประเทศ
- เพื่อจัดทําระบบฐานข้ อมูล
ด้ านกฎหมายและการ
ดําเนินการให้ เป็ นไปตาม
บทบัญญัตขิ องกฎหมายที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการค้ าภายใน
- เพื่อประมวลผล
ประสิทธิภาพของการบังคับ
ใช้ กฎหมายโดยเชื่อมโยง
ข้ อมูลไปยังสํานัก/กองที่
เกี่ยวข้ องกับการยกร่ าง
กฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมายและการดําเนินคดี
ตามกฎหมาย

- ศึกษารวบรวมข้ อมูลที่ต้องการ
จัดเก็บและเชื่อมโยงในระบบ
- ออกแบบและพัฒนา ระบบ
สารสนเทศทางกฎหมายการค้ า
- จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่
เกี่ยวข้ องในการพัฒนาระบบ
- ทําการแปลงและบันทึกเอกสาร
ที่มีอยู่ในรู ปแบบกระดาษเข้ าสู่
ระบบงาน
- ทดสอบระบบสารสนเทศทาง
กฎหมายการค้ าในประเทศ
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ ประโยชน์
จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการใช้
งานระบบ

มีระบบสํานักงานกฎหมาย
การค้ าในประเทศแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการพัฒนา
กฎหมายอย่างเป็ นระบบ
รวมถึงการยกร่างกฎหมาย
การบังคับใช้ และการ
ดําเนินคดีตามกฎหมายของ
เจ้ าหน้ าที่สว่ นกลางและส่วน
ภูมิภาค ให้ มีความถูกต้ อง
ตามกฎหมาย รวดเร็ ว สร้ าง
ความเป็ นธรรมให้ ประชาชน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

55
2.5

ปี งบประมาณ
56 57 58

59
1.5

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง

4 - ร้ อยละของโครงการที่ กองนิตกิ าร/
สามารถดําเนินการ สํานัก/กองที่
สําเร็ จได้ ตาม
เกี่ยวข้ อง
เป้าหมาย
- จํานวนกฎหมาย กฎ
ระเบียบ นิตกิ รรม
สัญญา ข้ อมูลทางคดี
คําวินิจฉัยและ
ความเห็นทาง
กฎหมายที่รวบรวม
ในระบบ
- จํานวนหน่วยงาน
ที่เชื่อมโยงข้ อมูลกับ
ระบบงาน
- จํานวนประวัตริ ู ปแบบ
แนวทางการบังคับใช้
กฎหมาย นิตกิ รรม
สัญญา และการ
ดําเนินคดีที่ปรากฎ
ในระบบ

4-29

กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 :

สร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทังส่
้ งเสริ มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาระยุทธศาสตร์ : การจัดการโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นระบบ มีแรงจูงใจและการเจริ ญเติบโตในสายงานอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุ ลากรของกรมการค้ าภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิ ภาพ
กลยุทธ์ ท่ ี 3 : การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานความรู้ (ICT Skill Standard) ของบุคลากรกรมการค้ าภายในทุกระดับ
เป้าหมาย :
ลําดับ

มีการกําหนดมาตรฐานความรู้ และพัฒนาความสามารถทางด้ าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเจ้ าหน้ าที่กรมการค้ าภายในให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับ
ตําแหน่งงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน/การดําเนินงานทังสมรรถนะหลั
้
กและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency)
โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

59

1.5

1.5

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หมายเหตุ

กลุม่ โครงการประเภท : เสริ มสร้ างประสิทธิภาพการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
2

ฝึ กอบรมความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้ กบั บุคลากร
ของกรมการค้ าภายใน

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้
และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของบุคลากรของกรมทังใน
้
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมนํา
ความรู้ ทไี่ ด้ รับการอบรม
ไปพัฒนางานในองค์กร

- จัดอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
- อบรมบุคลากรภายในและ
ภายนอก ศึกษาดูงานทังใน
้
ประเทศและต่างประเทศ

- เสริ มสร้ างศักยภาพ ทักษะ
และเพิ่มพูนความรู้ ทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้ กบั บุคลากร
ภายในกรม

1.66

1.5

1.5

7.66 - จํานวนผู้เข้ ารับ
การอบรมและ
จํานวนผู้ผ่าน
การประเมิน

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

- ส่งเจ้ าหน้ าที่เข้ ารับอบรมและ
ศึกษาดูงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ร่ วมกับหน่วยงานภายนอกทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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กรมการค้ าภายใน

ลําดับ
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

พัฒนาระบบสารสนเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการสร้ างฐานความรู้และ
เพื่อการสร้ างฐานความรู้และ
การจัดการฐานความรู้ (KM)
การจัดการฐานความรู้ ตอ่
ยอดจากระบบงานเดิม
- เพื่อให้ มีสารสนเทศในการ
แลกเปลีย่ นและประยุกต์ใช้
ความรู้ ภายในกรม เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการทํางาน

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ศึกษาระบบฐานความรู้ ที่มีอยู่ - พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการสร้ างฐานความรู้และ
เดิม
การจัดการฐานความรู้
- ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการสร้ าง
ฐานความรู้ และการจัดการ
ฐานความรู้ ใหม่ที่ตอ่ ยอดจาก
ระบบงานเดิม โดยเพิ่ม
ความสามารถในส่วนของการ
ค้ นหาเนื ้อหาความรู้ ที่ง่าย
ยิ่งขึ ้น การวิเคราะห์คําตอบ
จากคําถามที่ผ้ ใู ช้ งานระบุ
การนําคําถามที่สอบถามบ่อย
มาจัดทําคําถามที่ถามบ่อย
(FAQS) ในแต่ละกลุม่ คําถาม
รวมไปถึงความสามารถ
ในการสร้ าง Blog สําหรับ
การเผยแพร่ ความรู้ รายบุคคล
ได้
- ทดสอบระบบงาน
- ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในระบบ
- รณรงค์ ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากระบบ
- ติดตาม ประเมินผลจากการ
ใช้ งานระบบ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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ปี งบประมาณ
56 57 58
10

59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

10 - ร้ อยละของ
โครงการที่สามารถ
ดําเนินการสําเร็ จ
ได้ ตามเป้าหมาย
- จํานวนผู้เข้ าใช้
งานระบบ
- จํานวนข้ อมูลองค์
ความรู้ ที่บรรจุ
ในระบบ
- ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้ งานระบบ

หมายเหตุ
สํานักงาน
เลขานุการ
กรม/ทุก
สํานัก/กอง
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กรมการค้ าภายใน

ลําดับ
4

โครงการ
ที่ปรึกษาด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- เพื่อให้ การศึกษา วิเคราะห์ หรื อ - จัดทําขอบเขตการดําเนินการ - มีการบริ หารจัดการด้ าน
คุณลักษณะ เฉพาะของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ น
กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
คอมพิวเตอร์ ในโครงการที่
มาตรฐานและมีการพัฒนา
โครงการต่าง ๆ สอดคล้ องกับ
เกี
่
ย
วกั
บ
เทคโนโลยี
ส
ารสนเทศ
ระบบการให้ บริการ ด้ าน
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ควบคุมโครงการด้ านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การจัดทํา
ให้ สามารถรองรับการใช้ งาน
สารสนเทศ ของกรม
คุณลักษณะเฉพาะครุ ภณ
ั ฑ์
- แนะนําและพัฒนาความรู้ ด้าน ภายในหน่วยงานหรื อร่ วมกับ
ที่ต้องจัดหาแต่ละโครงการ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องได้ อย่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ แก่
มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ
บุคคลากรของกรม
รวดเร็ ว
- เพื่อให้ การกําหนดแนวทางการ
บริ หารจัดการ การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบงานฐานข้ อมูลเหมาะสม
และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ตามภารกิจของเจ้ าหน้ าที่และ
การบริ หารงานของผู้บริ หารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ แนวทางการพัฒนา
ระบบเครื อข่ายการเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศระหว่าง
กรมการค้ าภายในกับหน่วยงาน
ในกระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานภายนอก ตลอดจน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรมการค้ าภายใน
ให้ มีศกั ยภาพเพิม่ ขึ ้น

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หมายเหตุ

5 - มีที่ปรึกษาในการ ศูนย์
ดําเนินงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- การดําเนินงาน
ตามแผนงานของ
ที่ปรึกษาฯ
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กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ
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ปี งบประมาณ
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59

งบประมาณ
(ล้ านบาท)

ตัวชีว้ ัด

หมายเหตุ

- เพื่อให้ มีที่ปรึกษาร่ วมในการ
เสนอแนะในการจัดทําเอกสาร
ประกอบการประเมินตัวชี ้วัด
การบริ หารความเสี่ยง
การประเมินสมรรถนะ
ข้ อกําหนดและข้ อปฏิบตั คิ วาม
มัน่ คงปลอดภัยด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
หรื อเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ของกรมการค้ าภายใน

หมายเหตุ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้ าทีใ่ ห้ การสนับสนุนและมีสว่ นร่วมในการรับผิดชอบดําเนินโครงการทุกโครงการทังหมด
้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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กรมการค้ าภายใน

ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์
ปี งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ทางการพาณิชย์ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การและมุง่ สู่
ภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้ มีความ
ทันสมัย มัน่ คงปลอดภัย ครอบคลุม
มีคณ
ุ ภาพไร้ รอยต่อและอนุรักษ์
พลังงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 สร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้
ส่งเสริ มการจัดการทรัพยากรมนุษย์
รวม
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งบประมาณรวม
(ล้ านบาท)

55
22.35

56
47

57
41.5

58
40

59
18

22.3

19.5

16.5

10.5

10

35.378 36.866 17.105

5.238

11.761

2.5

2.5

4

26.66

77.61

58.24

43.76

380.66

5.16

12.5

85.19 115.87

168.85

78.8
106.348

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

กรมการค้ าภายใน

4.2 โครงการร่ วมบูรณาการระดับกระทรวง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 :
สาระยุทธศาสตร์ :

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ
การเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันด้ านการพาณิชย์ให้ กบั ประเทศด้ วยข้ อมูลและระบบงานที่มีการบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาล ทังด้
้ านการปฏิบตั ิการ
การบริ หารงานและการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
กลยุทธ์ ท่ ี 1 : พัฒนาฐานข้ อมูลด้ านการพาณิชย์ให้ มมี าตรฐาน เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ของกระทรวงแบบบูรณาการ
เป้าหมาย : เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศโดยใช้ ฐานข้ อมูลทางการพาณิชย์ที่มีการบูรณาการและเป็ นมาตรฐานกลางสําหรับการวางแผนและตัดสินใจ
อย่างชาญฉลาด
ลําดับ
1.

โครงการ
การพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศการค้ า
และการประชาสัมพันธ์
(GIS)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ กระทรวงพาณิชย์
มีฐานข้ อมูลภูมิสารสนเทศ
การค้ าที่สามารถใช้ งาน
ร่ วมกัน โดยทางสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็ นผู้
จัดหาแผนที่ฐานและซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- เพื่อจัดทําระบบ e-Logistics
สนับสนุนงานการค้ าของ
กระทรวงพาณิชย์ เช่น การ
กระจายสินค้ า การขนส่ง
สินค้ า คลังสินค้ า เป็ นต้ น

แนวทางการดําเนินงาน
- นําแผนที่ฐาน และซอฟต์แวร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
- ศึกษา และวิเคราะห์ ความ
ต้ องการด้ าน Logistics
- ศึกษา และวิเคราะห์แนว
ทางการนําแผนที่ฐานที่
กระทรวงจัดไว้ ให้ เพื่อนําไป
พัฒนาระบบ e-Logistics
ตามภารกิจของหน่วยงาน
- ออกแบบและพัฒนาระบบ
e-Logistics เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

กระทรวงพาณิชย์มีระบบ
- มีระบบภูมิสารสนเทศ
ภูมิสารสนเทศการค้ า เพื่อให้
การค้ าที่ทกุ หน่วยงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนําไปพัฒนา
ภายใต้ กระทรวงสามารถ
ต่อยอดงานด้ าน e-Logistics
นําไปใช้ งานร่ วมกันได้
สําหรับสนับสนุนงานตามภารกิจ - มีระบบ e-Logistics
สนับสนุนงานตามภารกิจ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
สป. คน. ทป. พค. สอ.
อคส
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กรมการค้ าภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

2.

การจัดทํามาตรฐานข้ อมูล
การค้ าไทย

- เพื่อการกําหนดมาตรฐาน
ข้ อมูลด้ านการพาณิชย์
ให้ มีมาตรฐานเดียวกัน
ทังกระทรวงพาณิ
้
ชย์
- เพื่อตรวจสอบปรับปรุง
ข้ อมูลด้ านการพาณิชย์ให้ มี
ความถูกต้ อง และลดความ
ซํ ้าซ้ อนของข้ อมูล โดย
อาศัยข้ อมูลจากการทํา
พจนานุกรมข้ อมูลกระทรวง
พาณิชย์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- จัดจ้ างผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดทํา - ข้ อมูลด้ านการพาณิชย์
มีมาตรฐานเดียวกัน
พจนานุกรมข้ อมูลมาดําเนินการ
โดยทางนักวิชาการพาณิชย์และ - ข้ อมูลด้ านการพาณิชย์
มีความถูกต้ องและไม่ซํ ้าซ้ อน
ผู้ดแู ลระบบต้ องให้ ความร่ วมมือ
กับผู้จดั ทําพจนานุกรมข้ อมูล
ในการให้ ข้อมูลด้ านการพาณิชย์
เพื่อให้ ข้อมูลด้ านการพาณิชย์
เป็ นมาตรฐานเดียวกันทังกระทรวง
้
- ผลักดันองค์กรให้ ใช้ ข้อมูลตาม
มาตรฐานที่ได้ กําหนดไว้
- จัดจ้ างผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อมูลเข้ ามา
ช่วยดําเนินการ โดยอาศัย
พจนานุกรมข้ อมูลมาใช้ อ้างอิง
ดําเนินการ
- จัดทํารายงานข้ อเสนอแนะ
การปรับปรุ งมาตรฐานข้ อมูลด้ าน
การพาณิชย์ (Data Cleansing)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ตัวชี ้วัด
- มีมาตรฐานของข้ อมูล
ด้ านการพาณิชย์
- จํานวนฐานข้ อมูลที่ได้ รับ
การตรวจสอบ แก้ ไข และ
มีความถูกต้ อง
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

3.

การจัดทําโครงข่าย
สารสนเทศด้ านการ
พาณิชย์ (Information
Network) ที่เกี่ยวข้ อง
กับกระทรวงพาณิชย์

- ศึกษาข้ อมูลสารสนเทศที่จําเป็ น - เป็ นการดําเนินงานเพื่อจัดทํา
เพื่อเชื่อมโยงข้ อมูลที่จําเป็ น
ฐานข้ อมูลสําหรับสนับสนุน
ด้ านการพาณิชย์ที่ได้ จาก
ด้ านการพาณิชย์ของประเทศ
การตัดสินใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับกระทรวง
และเก็บรวบรวมไว้ ที่กระทรวง
และนําไปวิเคราะห์ วางแผน
- ทําการรวบรวมข้ อมูลจากหน่วยงาน - มีข้อมูลเพียงพอสําหรับ
และตัดสินใจ นําไปสูค่ ลังข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องไว้ ที่กระทรวง เพื่อเป็ น การตัดสินใจสําหรับคลังข้ อมูล
กลางที่มีประสิทธิภาพและ
ข้ อมูลศูนย์กลางด้ านการพาณิชย์ กลางที่มีประสิทธิภาพ
มีความถูกต้ อง
- เชื่อมโยงโครงข่ายสารสนเทศ
เข้ ากับคลังข้ อมูลกลาง

จํานวนหน่วยงานที่มีการ
เชื่อมโยงระบบโครงข่าย
ข้ อมูลกับกระทรวงพาณิชย์

4.

การพัฒนาระบบศูนย์
ข้ อมูลการค้ าไทย และ
คลังข้ อมูลการค้ า
(Data Warehouse)

เพื่อพัฒนา/ปรับปรุ งระบบ
คลังข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการใช้ ข้อมูลด้ าน
การพาณิชย์ที่เพิ่มมากขึ ้น
โดยอาศัยข้ อมูลจากการ
ตรวจสอบและแก้ ไขข้ อมูล
แล้ วนัน้ นํามาใช้ สําหรับ
ระบบรายงานสําหรับผู้บริ หาร

จํานวนข้ อมูลในระบบ
คลังข้ อมูลกลางของ
กระทรวงพาณิชย์

- จัดทําคลังข้ อมูลกลางมาพัฒนา
ต่อยอดจากการจัดทํามาตรฐาน
ข้ อมูลการค้ าไทย และ
การปรับปรุ งมาตรฐาน
การค้ าไทย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

มีคลังข้ อมูลที่ได้ มาตรฐานถูกต้ อง
ครบถ้ วน สําหรับนํามาใช้
วิเคราะห์วางแผนกับระบบ
รายงานสําหรับผู้บริ หาร
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 :
สาระยุทธศาสตร์ :

ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย์ของประเทศ
การเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันด้ านการพาณิชย์ให้ กบั ประเทศด้ วยข้ อมูลและระบบงานที่มีการบูรณาการ มาตรฐานและธรรมาภิบาลทังด้
้ านการปฏิบตั กิ าร
การบริ หารงานและการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

กลยุทธ์ ท่ ี 2 : พัฒนาระบบงานแบบบูรณาการ อย่างเป็ นสากล เพื่อสนับสนุนธรรมาภิบาลและการบริ หารงานภาครัฐ (e-Government) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาด
(Smart Government)
เป้าหมาย :

การบูรณาการระบบงานพื ้นฐานของกระทรวงพาณิชย์ / มีระบบตรวจสอบธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการของกระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.

การพัฒนาระบบ
ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้ าราชการ
กระทรวงพาณิชย์

- เพื่อให้ การประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ซึง่ ได้ แก่การประเมินผล
ตัวชี ้วัดรายบุคคล (KPI) และการ
ประเมินผลสมรรถนะ มีประสิทธิภาพ
ถูกต้ อง เที่ยงตรง รวดเร็ ว เป็ นธรรม
และมีมาตรฐานเดียวกันผ่านทาง
ระบบประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของข้ าราชการ กระทรวงพาณิชย์
- เพื่อเป็ นระบบตรวจสอบการปฎิบตั ิ
ราชการของผู้บงั คับบัญชา ซึง่
สามารถตรวจสอบจากผลการ
ปฏิบตั งิ านตามตัวชี ้วัดรายบุคคล
(KPI) ของผู้ใต้ บงั คับบัญชาได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็ นข้ อมูลสําหรับผู้บริ หาร
ระดับสูงและระดับสํานัก/กอง
ของกระทรวงพาณิชย์ในการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล (One Page
Decision Making) ภายในหน่วยงาน

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ออกแบบพัฒนาและระบบประเมินผล - ผู้บริ หารระดับสูงมีข้อมูลใน
การปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
ดําเนินการดังนี ้
ของกระทรวงพาณิชย์
- ศึกษา วิเคราะห์ระบบการประเมินผล - สามารถประมวลผล
การปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงาน
สมรรถนะหลักขององค์กร
ต้ นแบบ เพื่อทําการพัฒนาต่อยอด
ที่สง่ ผลต่อกลยุทธ์หลัก
ระบบดังกล่าวให้ สามารถประเมินผล
ขององค์กร
การปฏิบตั ริ าชการ (ประเมินผลใน
ส่วน ผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี ้วัด
รายบุคคล (KPI) และสมรรถนะ)
ของข้ าราชการกระทรวงพาณิชย์
- สํารวจรู ปแบบ/วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตั ริ าชการตามที่สํานักงาน ก.พ
กําหนด
- กําหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
และจัดทํารายงานตามแบบฟอร์ มการ
ประเมินผลการปฎิบตั ริ าชการทัง้ 6
แบบฟอร์ ม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ตัวชี ้วัด
มีระบบประเมิน
สมรรถนะของกระทรวง
พาณิชย์
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ลําดับ

6.

โครงการ

การศึกษาและจัดทํา
สถาปั ตยกรรมองค์กร
(Enterprise
Architecture)

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

- เพื่อนําข้ อมูลผลการปฎิบตั ริ าชการ
ไปใช้ ในการวางแผนการพัฒนา
สมรรถนะข้ าราชการแต่ละรายของ
กระทรวงพาณิชย์ อย่างเป็ นระบบ
ครบถ้ วน และต่อเนื่อง ทังในส่
้ วนผู้ที่
มีสมรรถนะตํ่ากว่าที่คาดหวัง หรื อ
พัฒนาสมรรถนะผู้ที่มีขีดสมรรถนะ
สูง โดยมีการกําหนดวิธีการ และ
หลักสูตรในการพัฒนาสมรรถนะ
ข้ าราชการแต่ละรายอย่างเหมาะสม
รวดเร็ ว และตอบสนองต่อความ
ต้ องการของผู้บงั คับบัญชา

- ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน โดย
มีระบบป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลส่วน
บุคคล เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้ รับ
อนุญาตเข้ าถึงข้ อมูลของบุคลากร
ของกระทรวงโดยไม่ได้ รับอนุญาต

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

- ศึกษากระบวนการทํางาน และ
- มีสถาปั ตยกรรมองค์กรระยะ - มีรายงานผล
เพื่อศึกษากระบวนการทํางานและ
การส่
ง
ผ่
า
นข้
อ
มู
ล
ของกระทรวง
ต่างๆ และมีแนวทางในการ
การออกแบบ
การส่งผ่านข้ อมูลของกระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
ดําเนินงาน
สถาปั ตยกรรมองค์กร
สําหรับการบูรณาการระบบสารสนเทศ
ที่สามารถใช้ เป็ นกรอบ
- วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ - มีการเชื่อมโยงระบบข้ อมูล
การดําเนินงานได้ จริง
ทํางานและการส่งผ่านข้ อมูลระดับ
ระดับกระทรวงด้ านทะเบียน
กระทรวง โดยออกแบบสถาปั ตยกรรม
นิตบิ คุ คลและงบการเงิน
- ลดระยะเวลาการ
ออกเป็ นระยะสัน้ ระยะกลาง และ
ตรวจสอบข้ อมูล
ระยะยาว
ของหน่วยงานสังกัด
- นําเสนอข้ อเสนอแนะในการดําเนินงาน
กระทรวงพาณิชย์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง นอกเหนือจากการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาการเชื่อมโยงระบบข้ อมูล
ภายในกระทรวง (MOC Enterprise
Service Bus) โดยจัดทําระบบนํา
ร่ องกับข้ อมูลด้ านทะเบียนนิติ
บุคคลและงบการเงิน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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ลําดับ
7.

โครงการ
การขยายประสิทธิภาพ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์
(e-Saraban)

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ ง/พัฒนาระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ 6 ระบบย่อยได้ แก่
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบจองห้ องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบจองรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ เป็ นศูนย์กลางการดําเนินการรับ-ส่ง
เอกสารของบุคลากรในกระทรวง
พาณิชย์ และเชื่อมต่อกับทุกหน่วยงาน
ภายในกระทรวง

แนวทางการดําเนินงาน
- ศึกษาระบบสารสนเทศ โครงสร้ าง
ข้ อมูลจากระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
- ออกแบบพัฒนา/ปรับปรุงระบบและ
ฐานข้ อมูลให้ มีความทันสมัย
- เชื่อมโยงโครงข่ายสารสนเทศเข้ ากับ
คลังข้ อมูลกลาง เพื่อให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น ข้ อมูลสถิติ ลําดับ
การทํางาน เป็ นต้ น

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

ลดการดําเนินงาน
ด้ านเอกสารเพื่อนําไปสู่
ระบบงานด้ าน
อิเล็กทรอนิกส์และมุ่ง
ไปสูก่ ารทํางานแบบ
e-Government

มีระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
เป็ นศูนย์กลางการ
ดําเนินการในกระทรวง
พาณิชย์
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ทป. พค. สอ. อคส.

- เชื่อมโยงระบบเข้ ากับกรมอื่นๆ โดย
ให้ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เป็ นศูนย์กลางในการทํางาน
- ผู้บริ หารผลักดันให้ เกิดการใช้ งาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 :

สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การและมุง่ สูภ่ าคประชาชน

สาระยุทธศาสตร์ :

การมุง่ เน้ นการให้ บริ การแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้ วยนวัตกรรม e-services การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน
มีสว่ นร่วมและการสร้ างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ ท่ ี 1: พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการให้ บริ การสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์
เป้าหมาย :

ส่งเสริ มการให้ บริ การของกระทรวงพาณิชย์ผา่ นบริ การอิเล็กทรอนิกส์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

1.

การพัฒนาระบบการ
ให้ บริ การแบบบูรณาการ
ของกระทรวงพาณิชย์ด้วย
Enterprise Service Bus

เพื่อพัฒนาระบบการให้ บริการ
กระทรวงพาณิชย์แบบบูรณาการโดย
นําการศึกษาสถาปั ตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture) ทังในเรื
้ ่ อง
กระบวนการทํางานและการส่งผ่าน
ข้ อมูลมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนา
Enterprise Service Bus

- ศึกษาผลการศึกษาการจัดทํา
สถาปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise
Architecture)
- วิเคราะห์และออกแบบระบบการ
ส่งผ่านข้ อมูลสารสนเทศ
ของกระทรวงพาณิชย์
- พัฒนาระบบ Enterprise Service
Bus
- จัดฝึ กอบรม
- ประชาสัมพันธ์ภายในกระทรวง

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

มีการแลกเปลีย่ นข้ อมูล
มีระบบการแลกเปลี่ยน
ภายในกระทรวงตาม
ข้ อมูลสารสนเทศของ
กระทรวงทีเ่ ป็ นมาตรฐาน มาตรฐานที่ได้ กําหนดไว้
เดียวกันและให้ ข้อมูลอย่าง
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
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ปี งบประมาณ
56 57 58 59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สอ. อคส.
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 :

สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การและมุง่ สูภ่ าคประชาชน

สาระยุทธศาสตร์ :

การมุง่ เน้ นการให้ บริ การแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้ วยนวัตกรรม e-services การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน
มีสว่ นร่วมและการสร้ างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ ท่ ี 2 : พัฒนาช่องทางการสือ่ สารกับภาคประชาชนแบบสองทาง
เป้าหมาย :
ลําดับ
2.

มีระบบที่ให้ ประชาชนสามารถเข้ ามามีสว่ นร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริ การของกระทรวงพาณิชย์ตามแนวทางรัฐบาลเปิ ด (Open Government)
โครงการ

การพัฒนาระบบการ
ให้ บริ การเบ็ดเสร็ จ
ในจุดเดียว (One Stop
Services)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการให้ บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อแบบเบ็ดเสร็ จ
ในจุดเดียว และเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบต่างๆ ภายในกระทรวง และ
ตอบสนองนโยบาย e-Government

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

- ศึกษาความต้ องการการใช้ บริ การ
ของประชาชน
- ศึกษา ออกแบบ และปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานการให้ บริการ
ให้ มีความทันสมัย รวดเร็ วมาก
ยิ่งขึ ้น
- จัดทําระบบให้ บริ การเบ็ดเสร็ จ
ในจุดเดียว (One Stop Services)
เชื่อมโยงกับระบบให้ บริ การของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ตามที่ได้ ศกึ ษาความ
ต้ องการใช้ งานของประชาชน

- ประชาชนได้ รับความ
ประทับใจการบริการที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- เจ้ าหน้ าที่สามารถให้ บริ การ
ประชาชนได้ แบบเบ็ดเสร็ จ
ด้ วยระบบการให้ บริ การ
ของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
กระทรวงผ่านทาง
อินเทอร์ เน็ต

มีระบบการให้ บริ การ
เบ็ดเสร็ จในจุดเดียว
เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ปี งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
55 56 57 58 59
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สอ. อคส.
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 :

สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การและมุง่ สูภ่ าคประชาชน

สาระยุทธศาสตร์ :

การมุง่ เน้ นการให้ บริ การแก่ภาคประชาชนอย่างเท่าเทียมด้ วยนวัตกรรม e-services การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการทํางานโดยภาคประชาชน
มีสว่ นร่วมและการสร้ างองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์แก่ภาคประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ ท่ ี 3 : พัฒนาสารสนเทศเพื่อส่งเสริ มขีดความสามารถทางการค้ าของภาคประชาชน
เป้าหมาย :
ลําดับ
3.

มีสารสนเทศที่เป็ นประโยชน์ทางการพาณิชย์ตอ่ ภาคประชาชน
โครงการ

การพัฒนาศูนย์บริ การ
ข้ อมูลการค้ าภาครัฐ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการให้ บริการข้ อมูล
ด้ านการพาณิชย์แก่ประชาชน
ตามการร้ องขอ (On-Demand)
ผ่านเว็บท่าของกระทรวงพาณิชย์
(MOC Portal)

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลด้ านการ
พาณิชย์ที่จําเป็ นสําหรับประชาชน
- วิเคราะห์และออกแบบระบบการ
ให้ บริ การข้ อมูล และรู ปแบบข้ อมูล
ที่ให้ บริ การประชาชน โดยรู ปแบบ
ข้ อมูลที่ออกแบบควรรองรับ
รู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ้ รู ้ องขอ
สามารถนําไปใช้ งานต่อได้ เช่น
รู ปแบบ XML เป็ นต้ น
- พัฒนาระบบการให้ บริ การข้ อมูล
(e-Service)

ประชาชนได้ รับข้ อมูลด้ านการ
พาณิชย์ที่สามารถนําข้ อมูลไปใช้
ประโยชน์หรื อนําไปวิเคราะห์
ข้ อมูลต่อไปได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ตัวชี ้วัด
จํานวนประชาชน
ที่เข้ ามาใช้ บริการ

ปี งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
55 56 57 58 59
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สอ. อคส.
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กรมการค้ าภายใน

ลําดับ
4.

โครงการ

วัตถุประสงค์

การพัฒนาระบบห้ องสมุด พัฒนาระบบห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) แก่กระทรวงพาณิชย์ องค์กรประชาชน
และผู้สนใจทัว่ ไป ผ่านเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

- จัดจ้ างพัฒนาระบบห้ องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับรายการ
หนังสือในห้ องสมุดภายในกระทรวง
เพื่อจัดเก็บข้ อมูลหนังสือ สิง่ พิมพ์
ตลอดจนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการสืบค้ นผ่านเครื อข่าย
อิเล็กทรอนิกส์
- จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตอ่ พ่วงที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาระบบ
ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
- รวบรวมเอกสารและแหล่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ โดยคํานึงถึง
ปั จจัยทางลิขสิทธิ์ของเอกสารร่วมด้ วย
- ประชาสัมพันธ์และจัดการฝึ กอบรม
เจ้ าหน้ าที่และผู้ใช้ งานที่เกี่ยวข้ อง

ผู้เกี่ยวข้ องสามารถเข้ าถึงแหล่ง
รวบรวมเอกสาร บทความวารสาร
ที่อยู่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
รวมทังสามารถใช้
้
ระบบ e-Library
ในการค้ นหา ยืม หนังสือที่อยู่ใน
ห้ องสมุดของกระทรวงพาณิชย์ได้

มีผ้ มู าใช้ บริ การห้ องสมุด
และสามารถเข้ าถึง
เอกสารที่ต้องการได้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ปี งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
55 56 57 58 59
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สอ. อคส.
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 :
สาระยุทธศาสตร์ :
กลยุทธ์ ท่ ี 1:
เป้าหมาย :

พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้ มคี วามทันสมัย มัน่ คงปลอดภัย ครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพไร้ รอยต่อและอนุรักษ์ พลังงาน
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ ตะเข็บมีการรับประกันคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานด้ านความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่เป็ นสากล เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ใช้ พลังงานอย่างประหยัด มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน
สร้ างความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
มีแผนความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์ ที่มีเนื ้อหาสอดคล้ องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Security แห่งชาติ

ลําดับ

โครงการ

1.

ระบบสํารองข้ อมูล (DR
Site) และการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
ฐานข้ อมูลและสารสนเทศ
กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําศูนย์สํารองข้ อมูล
สารสนเทศกระทรวงพาณิชย์
สําหรับรองรับกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
ฉุกเฉิน

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

เพื่อสร้ างศูนย์สํารองข้ อมูลกระทรวง
พาณิชย์ นอกสถานที่กระทรวง
พาณิชย์ โดยมีการดําเนินการสําคัญ
อย่างน้ อย ดังนี ้
- ปรับปรุ งสถานที่และจัดทําห้ อง
ศูนย์สํารองข้ อมูลของกระทรวง
พาณิชย์
- พัฒนาระบบ Disaster Recovery
Site (DR Site) ทําให้ ข้อมูลและ
ระบบงานสารสนเทศที่ให้ บริการ
ผ่านเครื อข่ายสารสนเทศมีความ
ปลอดภัยไม่ตํ่ากว่า 99.99%
- พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานของ
ระบบ Service Re-location
เพื่อให้ ระบบงานสารสนเทศ
ที่ให้ บริ การผ่านเครื อข่ายมี High
Availability ที่มีความรวดเร็ ว
ปลอดภัย และสร้ างความเชื่อมัน่
ในการใช้ บริ การ

เพื่อสร้ างระบบ Disaster Recovery
Site (DR Site) และ Backup Link
เพื่อให้ บริ การผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างต่อเนื่อง
(Business Continuing
Management) และ
มีความมัน่ คงปลอดภัย
(Information Security) เป็ นที่
น่าเชื่อถือของผู้ใช้ บริ การ ทําให้
ข้ อมูลและระบบงานสารสนเทศ
ที่ให้ บริ การผ่านเครื อข่ายสารสนเทศ
มีความปลอดภัยไม่ตํ่ากว่า 99.99%

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ปี งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
55 56 57 58 59
สป. คต. คน. จร. ทป.
- มีศนู ย์สํารองสารสนเทศ
พค. สอ. อคส.
กระทรวงพาณิชย์ที่มี
ความปลอดภัย
ไม่ตํ่ากว่า 99.99%
- ความสามารถของ
ระบบในการรองรับ
เหตุการฉุกเฉิน
ตัวชี ้วัด
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 :
สาระยุทธศาสตร์ :

พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้ มคี วามทันสมัย มัน่ คงปลอดภัย ครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพไร้ รอยต่อและอนุรักษ์ พลังงาน
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ ตะเข็บมีการรับประกันคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานด้ านความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่เป็ นสากล เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ใช้ พลังงานอย่างประหยัด มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน

กลยุทธ์ ท่ ี 2 : พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโครงข่าย การเชื่อมต่อและการเข้ าถึงของโครงข่ายแบบไร้ ตะเข็บ
เป้าหมาย : มีการพัฒนาไปสูโ่ ครงสร้ างพื ้นฐานสารสนเทศและการสือ่ สารยุคใหม่ (NGN) เพื่อการเชื่อมต่อโครงข่ายได้ อย่างไร้ ตะเข็บ และมีการรับประกันคุณภาพ มีความทันสมัยและ
เพียงพอต่อการใช้ งาน
ลําดับ

โครงการ

2.

วงจรสื่อสัญญาณและ
ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตสําหรับ
เป็ นวงจรสื่อสัญญาณสํารอง
(Backup Link) ของ
กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

ระบบเครื อข่ายสื่อสารมีประสิทธิภาพ อัตราการล่มของระบบ
- ศึกษาแนวโน้ มการจัดซื ้ออุปกรณ์
เช่าใช้ วงจรสื่อสัญญาณและ
เครื อข่ายลดลง
ระบบเครื อข่ายสื่อสารและจัดหาระบบ และความมีพร้ อมใช้ งานได้ อย่าง
บริ การอินเทอร์ เน็ตสําหรับเป็ น
ต่
อ
เนื
่
อ
ง
เครื อข่ายสํารองจากปี ที่ผ่านมา
วงจรสื่อสัญญาณสํารอง
- เช่าใช้ บริ การวงจรสื่อสัญญาณ
(Backup Link) ของกระทรวง
สํารอง (Backup Link) ที่มี
พาณิชย์ และให้ บริ การระบบ
ประสิทธิภาพและทันสมัย เทียบเท่า
เครื อข่ายสํารองกรณีที่เครื อข่าย
วงจรหลักของกระทรวงพาณิชย์
หลัก และ/หรื อศูนย์ข้อมูลหลัก
โดยไม่เป็ นผู้ให้ บริ การรายเดียวกัน
ไม่สามารถใช้ งานได้ เพื่อให้
กับปั จจุบนั
DR Site พร้ อมใช้ งาน

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ปี งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
55 56 57 58 59
สป.
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 :

พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้ มคี วามทันสมัย มัน่ คงปลอดภัย ครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพไร้ รอยต่อและอนุรักษ์ พลังงาน

สาระยุทธศาสตร์ :

พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ ตะเข็บมีการรับประกันคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานด้ านความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่เป็ นสากล เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ใช้ พลังงานอย่างประหยัด มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน

กลยุทธ์ ท่ ี 3 : จัดการโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอย่างบูรณาการ
เป้าหมาย :
ลําดับ
3.

ลดความซํ ้าซ้ อนของทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โครงการ

การพัฒนาการเช่าวงจร
สื่อสัญญาณและเช่าใช้
บริ การอินเทอร์ เน็ตของ
กระทรวงพาณิชย์แบบ
บูรณาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อบูรณาการการให้ บริการระบบ
อินเทอร์ เน็ตของกระทรวงพาณิชย์
ให้ มีเครื อข่ายความเร็ วสูง รองรับ
การให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ และ
มีคณ
ุ ภาพการใช้ งานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดําเนินงาน
เช่าใช้ วงจรสื่อสัญญาณและบริ การ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงสําหรับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ทังส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

- ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตที่รองรับ
การให้ บริ การอิเล็กทรอนิกส์ของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์
- ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตสําหรับ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ทงส่
ั ้ วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค

อัตราการล่มของ
ระบบเครื อข่าย
ลดลง

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
สป.
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารให้ มคี วามทันสมัย มัน่ คงปลอดภัย ครอบคลุม มีคณ
ุ ภาพไร้ รอยต่อและอนุรักษ์ พลังงาน
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานในการบริ การเพื่อการเชื่อมต่ออย่างไร้ ตะเข็บมีการรับประกันคุณภาพการให้ บริ การและมาตรฐานด้ านความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
ที่เป็ นสากลเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ใช้ พลังงานอย่างประหยัด มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้ งาน
กลยุทธ์ ท่ ี 4:
เป้าหมาย:

ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม (Green Technology)
ลดการใช้ พลังงานและทรัพยากร

ลําดับ

โครงการ

4.

การปรับปรุ งประสิทธิภาพ
และระบบความปลอดภัย
ของศูนย์ข้อมูลและ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
(Data Center)

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

ปรับปรุ งและพัฒนาระบบรักษา - ศึกษาวิเคราะห์ความต้ องการและ
ช่องโหว่ของระบบความปลอดภัย
ความปลอดภัย และระบบ
ของห้ อง Data Center
Monitoring ที่ให้ ผ้ ดู แู ลระบบ
สามารถตรวจสอบสถานะ
- พัฒนาบุคลากรสําหรับดูแลระบบ
ได้ ตลอดเวลา เพื่อให้ มีประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของห้ อง Data Center
และความปลอดภัยสูงขึ ้น
- ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ภายใน
ห้ อง และเสนอแนะการทดแทน
อุปกรณ์หรื อเทคโนโลยี เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ตามมาตรฐานความมัน่ คงปลอดภัย
ทางกายภาพและสิง่ แวดล้ อม

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

ศูนย์ข้อมูลและเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวนผู้บกุ รุ กที่
สามารถตรวจจับได้
(Data Center) มีความมัน่ คง
ปลอดภัยทังด้
้ านโครงสร้ างทาง
กายภาพและระบบรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากล

ปี งบประมาณ
55 56 57 58 59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
สป.
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 :

สร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมทังส่
้ งเสริ มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาระยุทธศาสตร์ :

การจัดการโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นระบบ มีแรงจูงใจและการเจริ ญเติบโตในสายงานอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุ ลากรของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารอย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ท่ ี 1 : ยกระดับและสร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :

วัฒนธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

1.

การรณรงค์เพื่อให้ เกิดความ
ตระหนักและสร้ างวัฒนธรรม
ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมี
จริ ยธรรมและเต็ม
ประสิทธิภาพ

เพื่อให้ เกิดความตระหนักและ
สร้ างวัฒนธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ
เต็มประสิทธิภาพ

- กําหนดนโยบายในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้
สอดคล้ องกับลักษณะการใช้ งาน
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวง
- กําหนดรายละเอียดกิจกรรมใน
โครงการเพื่อเสริ มสร้ างวัฒนธรรม
ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เช่น การประชาสัมพันธ์
การจัดสัมมนา และการประกวดการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็ นต้ น
- กระตุ้นบุคลากรให้ เกิดวัฒนธรรมใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

มีวฒ
ั นธรรมในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมี
จริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ตัวชี ้วัด
จํานวนกิจกรรมที่มี
การรณรงค์เสริ มสร้ าง
วัฒนธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ปี งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
55 56 57 58 59
สป. คต. คน. จร.
ทป. พค. สอ. อคส.
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กรมการค้ าภายใน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 :

สร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารรวมทังส่
้ งเสริ มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาระยุทธศาสตร์ :

การจัดการโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นระบบ มีแรงจูงใจและการเจริ ญเติบโตในสายงานอาชีพ การพัฒนาศักยภาพด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บคุ ลากรของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
อย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ท่ ี 2 : กําหนดให้ มีแรงจูงใจและความก้ าวหน้ าในวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่เหมาะสม
เป้าหมาย :

มีการกําหนดโครงสร้ างการบริ หารหน่วยงาน และความก้ าวหน้ าทางสายวิชาชีพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

2.

การปรับปรุ งโครงสร้ างการ
บริ หารงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์
- เพื่อกําหนดโครงสร้ างการ
บริ หารงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงพาณิชย์
- เพื่อกําหนดสายอาชีพด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวง
พาณิชย์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

- ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพ
- มีโครงสร้ างการบริ หารงาน
ปั จจุบนั ของโครงสร้ างการบริ หารงาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเหมาะสมกับ
การสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์
ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์
- จัดสัมมนาระดมความคิดในการ
- มีการกําหนดสายอาชีพด้ าน
ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
จัดการ และสายอาชีพด้ านเทคโนโลยี
การสือ่ สารและมีแรงจูงใจแก่
สารสนเทศและการสื่อสาร
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
- จัดทําเอกสารเสนอแนะการจัดการ
อย่างเหมาะสม
โครงสร้ างบริ หารงานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงพาณิชย์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ตัวชี ้วัด
- มีโครงสร้ างการ
บริ หารที่เหมาะสม
กับการบริ หาร
จัดการด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ของกระทรวง
พาณิชย์
- มีบคุ ลากรด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม
กับภารกิจด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ปี งบประมาณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
55 56 57 58 59
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สอ. อคส.
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 :

สร้ างวัฒนธรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารรวมทังส่
้ งเสริ มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาระยุทธศาสตร์ :

การจัดการโครงสร้ างการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ นระบบ มีแรงจูงใจและการเจริ ญเติบโตในสายงานอาชีพ การพัฒนาศักยภาพด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บคุ ลากรของกระทรวงพาณิชย์เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
อย่างมีจริ ยธรรมและเต็มประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ ท่ ี 3 : การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานความรู้ (ICT Skill Standard) ของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ทกุ ระดับ
เป้าหมาย :

มีการกําหนดมาตรฐานความรู้และพัฒนาความสามารถทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของเจ้ าหน้ าที่กระทรวงพาณิชย์ให้ เหมาะสมสอดคล้ องกับตําแหน่ง
งานเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน/การดําเนินงานทังสมรรถนะหลั
้
กและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency)

ลําดับ

โครงการ

3.

การจัดจ้ างที่ปรึกษาจัดทําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวง
พาณิชย์ (ICT Master Plan)

วัตถุประสงค์
จัดหาที่ปรึกษาจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2560-2564

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

จัดจ้ างที่ปรึกษาจัดทําแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงพาณิชย์

มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564

มีแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กระทรวงพาณิชย์

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

ปี งบประมาณ
55 56 57 58 59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สอ. อคส.
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ลําดับ
4.

โครงการ
การพัฒนาระบบ
e-Learning
เพื่อพัฒนาบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

- เพื่อพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ อง
กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็ นการผสานกันระหว่างเทคโนโลยี
และการเรี ยนรู้
- เพื่อให้ บคุ ลากรของกระทรวงพาณิชย์
สามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง โดย
ปราศจากขอบเขตหรื อข้ อจํากัด
ของเวลาและสถานที่
- เพื่อให้ บคุ ลากรกระทรวงพาณิชย์
ทุกระดับ ได้ รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและตลอดเวลาโดยไม่มี
ขีดจํากัด ในเรื่ องจํานวนคน จํานวน
งบประมาณ เหมือนกับการอบรม
ในห้ องเรี ยน
- เพื่อเพิ่มช่องทางในการพัฒนา
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะ
บุคลากรในส่วนภูมิภาคและ
ในต่างประเทศนอกเหนือจากการ
อบรมในห้ องเรี ยน
- เพื่อพัฒนาระบบ e-Learning
ของสถาบันกรมพระจันทบุรี
นฤนาถในด้ านโปรแกรม (Software)
ให้ เป็ นมาตรฐานสากล โดยที่กรมต่างๆ
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์สามารถใช้
โปรแกรมดังกล่าว เป็ นการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุด

จัดจ้ างบริ ษัทภาคเอกชนที่มีความ
ชํานาญและเชี่ยวชาญด้ านระบบ
e-Learning ดําเนินการพัฒนาระบบ
e-Learning ของสถาบันกรมพระ
จันทบุรีนฤนาถให้ เป็ นตามมาตรฐาน
Sharable Content Object
Reference Model (SCORM)
เพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
และสะดวกต่อการใช้ งาน รวมทังกรม
้
ต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์สามารถ
ใช้ ระบบ e-Learning ของสถาบัน
กรมพระจันทบุรีนฤนาถได้ ทังในเรื
้ ่ อง
โปรแกรม (Software) และหลักสูตร
(Courseware) ดังนี ้
- ศึกษา วิเคราะห์ ระบบ e-Learning
ของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างการพัฒนา
ต่อยอดระบบ e-Learning ของ
สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ
และ การจัดทําระบบ e-Learning
ระบบใหม่ และ Package เฉพาะ
ของกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่ อง
วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา
ดําเนินการ จํานวนเงินงบประมาณ
ปั ญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

- บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ จํานวนหลักสูตร
ทีพ่ ฒ
ั นาเข้ าสู่
มีการปฏิบตั งิ านอย่างมี
ระบบ e-Learning
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น และ
สามารถเรี ยนรู้ ได้ ตลอดเวลา
และต่อเนื่อง ทังในและ
้
นอกเวลาปฏิบตั ริ าชการ
- กระทรวงพาณิชย์มีการ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลหลักสูตร
(Courseware) เพื่อเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างกรม
ต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงพาณิชย์พฒ
ั นาสูก่ าร
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
(Learning Organization) โดย
บุคลากรกระทรวงพาณิชย์เป็ นผู้
ใฝ่ หาความรู้ จากการเข้ าเรี ยน
ใน ระบบ e-Learning ทังของ
้
กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงาน
อื่นที่มีระบบ e-Learning
- ลดระยะเวลาในการเดินทาง
และประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการ
พัฒนาบุคลากรกระทรวง
พาณิชย์ โดยเฉพาะบุคลากร
ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค และใน
ต่างประเทศ

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สอ. อคส.
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ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แนวทางการดําเนินงาน

เป้าหมายโครงการ

ตัวชี ้วัด

55

ปี งบประมาณ
56 57 58

59

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และเกี่ยวข้ อง

- จัดทําโปรแกรม (Software)
- เพื่อจัดทําหลักสูตร (Courseware)
ที่สามารถรองรับการใช้ งาน
ซึง่ มีเนื ้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับกับ
ของกรมต่างๆ ในกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงพาณิชย์และ
รวมทังมี
้ ระบบ
เป็ นหลักสูตรทัว่ ไป ที่บคุ ลากร
จากทุกกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ - อบรมเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
สามารถเข้ าอบรมได้
ให้ สามารถบริ หารจัดการระบบ
e-Learning ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้ อมทังให้
้ คําแนะนําตลอด
ระยะเวลาที่เปิ ดระบบ e-Learning
ให้ บคุ ลากรในกระทรวงพาณิชย์
เข้ าเรี ยน และ จัดทําคูม่ ือในการ
บริ หารจัดการระบบ e-Learning
- จัดทําหลักสูตร ( Courseware)
ตามมาตรฐาน SCORM 1.2
หรื อ SCORM 2004 4th Ed

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้ าภายใน พ.ศ. 2555-2559
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บทที่ 5
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
5.1 การบริหารจัดการ
ตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบในหลักการเรื่ อง การแต่งตังผู
้ ้ บริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และสํานักงาน
ก.พ. ได้ กําหนดแนวทางปฏิบัติ หน้ าที่ความรั บผิดชอบ และคุณสมบัติของตําแหน่งผู้บริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ ดงั นี ้
1. การแต่งตังผู
้ ้ บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศในกระทรวง หรื อ กรม ให้ หวั หน้ าส่วนราชการแต่งตัง้
และมอบหมายให้ ร องหัวหน้ าส่วนราชการ (รองปลัดกระทรวง หรื อ รองอธิ บ ดี หรื อ รอง
หัว หน้ า ส่ว นราชการ) ตํ า แหน่ ง ใดตํ าแหน่ ง หนึ่ ง ให้ ดูแ ลรั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของส่วนราชการในระดับกระทรวง หรื อ ระดับกรม
2. รองหัวหน้ าส่วนราชการผู้ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาท
หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการกํ ากับ ดูแ ลการดํ าเนิ น งานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ด้ านการวางระบบเชื่อมโยงข้ อมูลภายในส่วนราชการ ระหว่างส่วนราชการ และการเชื่อมโยง
ข้ อมูลกับระบบข้ อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครั ฐ และการดําเนิ นงานตามกฎหมายข้ อมูล
ข่าวสาร รวมตลอดถึงให้ ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงหรื ออธิบดีมอบหมาย
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•

การจัดโครงสร้ างการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง

รู ปที่ 5-1 โครงสร้ างคณะกรรมการบริ หารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงพาณิชย์
คณะกรรมการบริ หารและจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงพาณิ ชย์ ประกอบด้ วย
ปลัด กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นประธาน รองปลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ (ด้ านบริ ห าร) ซึ่ง เป็ นผู้บริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจํากระทรวงพาณิชย์ เป็ นรองประธาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง
พาณิ ช ย์ ที่ ป ลัด กระทรวงพาณิ ช ย์ ม อบหมาย เป็ นรองประธาน ผู้บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ระดับ สู ง ของส่ ว นราชการ เป็ นกรรมการ และผู้ อํ า นวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
ดังนี ้

คณะกรรมการบริ หารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงพาณิ ชย์ มีอํานาจหน้ าที่
(1) พิจารณากลัน่ กรองและให้ ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของส่วนราชการ
(2) เสนอแนะแนวทางบูรณาการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ในภาพรวมของ
กระทรวง
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(3) กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) เชิญเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องมาให้ ความเห็นและให้ ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้
(5) แต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการหรื อคณะทํางานได้ ตามความเหมาะสม

5.2 เกณฑ์ การประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 : ดัช นี ชี ว้ ัด “ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารแบบบู ร ณาการและ
มี ธ รรมาภิ บ าลเพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพและประสิ ท ธิ ภ าพทางการพาณิ ช ย์ ข อง
ประเทศ”
 พัฒนาและมีระบบฐานข้ อมูลทางการพาณิชย์ที่ชาญฉลาด
(มีการบูรณาการข้ อมูลและเป็ นมาตรฐานสากล)
 มีแผนงานการบูรณาการระบบงานพื ้นฐาน
 มีระบบงานที่ใช้ งานร่ วมกันแบบบูรณาการภายใน
 มีกลไกควบคุมกระบวนการทํางาน บริ หารจัดการและสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้ องได้
 พั ฒ นาและมี ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการรั ก ษาเสถี ย รภาพ
ราคาสินค้ า
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 : ดัชนีชี ้วัด “สร้ างเสริ มนวัตกรรมบริ การและมุง่ สูภ่ าคประชาชน”
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
 อัตราการเข้ าใช้ งานของระบบ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ…ต่อปี
 จํานวนผู้เข้ าใช้ งานระบบ
 ร้ อยละ…ของข้ อเสนอแนะที่สามารถนําไปปรับปรุ งคุณภาพ และ
กระบวนงาน
 มีประชาชนเข้ ามาใช้ สารสนเทศเพิ่มขึ ้น
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 : ดัชนี ชีว้ ัด “พัฒนาโครงสร้ างพื น้ ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ มี ค วามทัน สมัย มั่น คงปลอดภัย ครอบคลุม มี คุณ ภาพไร้ รอยต่ อ และ
อนุรักษ์ พลังงาน”
 มีการนําแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ิ (จํานวนของการถูกบุกรุ กจู่โจม)
 มีการจัดทําข้ อตกลงคุณภาพการให้ บริ การเครื อข่ายระหว่างหน่วยงาน
 มีแผนการพัฒนาและมาตรฐานกลาง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารยุคใหม่
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 มี ก ารบู ร ณาการโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารเพิ่มขึ ้น
 มี โ ครงการนํ า ร่ อ งเรื่ อ งการลดการใช้ พลั ง งานและทรั พ ยากร เช่ น
ลดจํานวนการใช้ กระดาษ ลดจํานวนเครื่ องแม่ข่าย เป็ นต้ น
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 : ดัช นี ชี ว้ ัด “สร้ างวัฒ นธรรมการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
รวมทังส่
้ งเสริ มการจัดการทรัพยากรมนุษย์”
 ผลสัม ฤทธิ์ ข องโครงการที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า นการสร้ างจริ ย ธรรมในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 มีโครงสร้ างการบริ ห ารหน่วยงานทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
 มีมาตรฐานความรู้ ความสามารถด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร สําหรับบุคลากรของกรมการค้ าภายในทุกระดับ
 บุคลากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทดสอบผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้ านวิชาชีพที่ได้ รับการยอมรับในระดับสากลเพิ่มขึ ้น
 บุ ค ลากรของกรมการค้ า ภายในได้ รั บ การฝึ กอบรมด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ ประโยชน์ในการทํางานและการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้น
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