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บทสรุปผูบริหาร
ความนํา
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใชเ ทคโนโลยีดิจิทัล และใหทุก
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ นํามาชวย
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ให ทั ด เที ย มประเทศในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศสมาชิกจะมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ร ว มกั น อย า งเป น เอกภาพ อี ก ทั้ ง ป จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว มี ก ารใช เ ครื อ ข า ย
อิน เทอร เน็ ตอย างแพรห ลาย ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่งเดีย ว สงผล
กระทบตอการรับรูและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอ
ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และการใช
บริการตางๆ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย
กรมการคาภายในในฐานะหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการเสริมสรางประสิทธิภาพการคา
ภายในประเทศ โดยกํากับดูแลสงเสริมและพัฒนาการคาภายในประเทศ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและผูบริโภคไดรับการพิทกั ษประโยชน ดังนั้น จึงตองจัดเตรียม
โครงสรางพื้น ฐานหรือดํ าเนิ นการรว มกับ กระทรวงพาณิ ชย ทั้งในดานระบบเครือข าย ระบบคอมพิวเตอร
โปรแกรมหรื อ Application ที่ ทัน สมั ย สํา หรับ ใชเปนชองทางการใหบ ริการ การบริห ารจัดการ และการ
ดํ า เนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของกรม โดยจํ า เป น ตองมีการพัฒ นาบุคลากรควบคู กัน ไปดว ย เพื่ อใหเกิดการใช
ประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล เชน การรักษาความลับ
ขอมูล เพื่ อสรา งความเชื่ อมั่ น ให แก ผูป ระกอบการ ประชาชน และหนวยงานภายนอกที่ เกี่ยวของไดอยาง
มีเอกภาพ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
การจัดทํ า แผนพัฒ นาดิจิ ทัลเพื่ อเศรษฐกิจ การพาณิช ย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
วิสัยทัศน
“กรมการคาภายใน เปนองคกรอัจฉริยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”
พันธกิจ
1. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในการประยุกต
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
2. พัฒนาและบูรณาการการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในสวนที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกระบวนงาน
ในมิ ติ ต า งๆ ในด า นการบริ ห าร การบริ ก าร ระบบงาน และข อ มู ล สารสนเทศของ
ทุ กหน ว ยงานภายในกรมและระหวา งกรม เพื่ อการประสานการพั ฒ นาและตอบสนอง
ความตองการของผูใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว มีเอกภาพ
3. พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยสื่ อ สาร รองรั บ ระบบโครงสร า งพื้ น ฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศใหประชาชนเขาถึงไดงาย ทั่วถึง
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4. พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ มาตรการ และมาตรฐานที่ ส ง เสริ ม และ
เอื้ออํานวยตอการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส อยางมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร
5. ประชาชน หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน สามารถเข า ถึ ง และรั บ รู ข อ มู ล ด า นการค า
ภายในประเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ
ยุทธศาสตร
1. เสริ มสร างศั กยภาพบุ คลากร ให มีความรอบรู เข าถึ ง มีส วนร วมในการพั ฒนา และใช ร ะบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ
2. พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน และ
ผูประกอบการ ทั้งดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3. สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการสราง
มูลคาเพิ่ม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได
4. นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการขับเคลื่อนสู
ภาคปฏิบัติ
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัยรองรับการ
เชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน
แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง
(Citizen Centric) ซึ่ ง เป น มุ ม มองการให บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก ตอบสนองความต อ งการของผู ป ระกอบการและ
ประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการที่ทันสมัยหลากหลายชองทาง (Channel) โดยสราง
ความรวมมือกับกระทรวงพาณิชย ในการใชขอมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Supporting
Infrastructure) การพั ฒนาระบบใหบ ริ การ (Front Office) การพัฒนาระบบบริห ารจัด การภายใน (Back
Office) รวมทั้งการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ (Delivery & Presentation) รวมกัน ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของกรมการคาภายใน ใชสถาปตยกรรมที่สามารถจะ
เชื่อมโยงรวมกับกระทรวงพาณิชยได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง (Ministry Interface) ระดับกรม
(Department Interface) หรือระดับจังหวัด (Provincial Interface) ตามลําดับ รวมทั้งมีการใชสถาปตยกรรม
เชิ ง บริ ก าร (Service Oriented Architecture, SOA) ซึ่ ง มี ร ะบบการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ที่ ไ ด
มาตรฐานสากล เพื่อใหการใชขอมูลภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด สามารถที่จะ
ประมวลเป นสารสนเทศสํ าหรั บผู บ ริห าร (Executive Information System, EIS) ส งต อขอมูล ไปยั งระบบ
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกรม (Department Operation Center, DOC) ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกระทรวง (Ministry
Operation Center, MOC) และศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center,
PMOC) ตอไปไดอยางสะดวก รวมทั้งพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนดวยบริการแบบจุดเดียว
(Single Point Service) ระบบเว็บทาเพื่อประชาชน (Citizen Portal หรือ E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตร
ประชาชนอั จ ฉริ ย ะ (Citizen Smart Card) ผ า นระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ระบบเครื อ ข า ยไร ส าย
โทรศัพทเคลื่อนที่ และมีระบบ Call Center คอยใหความชวยเหลือ ซึ่งสามารถตอบสนองการพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) สําหรับหนวยงานภาครัฐ ที่ตองการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหวางหนว ยงานสวนกลาง หนวยงานระดับภูมิภ าค และหน วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวของไดอย างมีเ อกภาพ
ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 เทคนิคการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
การบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและกรมการคาภายใน จะใชหลักการเชื่อมโยงขอมูลเฉพาะ
บางส ว นที่ มี ก ารตกลงร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานเจ า ของข อ มู ล เท า นั้ น เพื่ อ ให มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย สู ง
ปราศจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน โดยที่หนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาที่บริหารจัดการ ปรับปรุง
แกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย
1. การบูรณาการเพื่อการใหบริการ (Front Office)
กรมการค า ภายในมุ ง เน น การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ก แ ละประชาชน
ผูประกอบการ ดานการกํากับดูแล สงเสริม และพัฒนาการคาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน โดยมีมาตรฐานการ
ใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลที่กรมการคาภายใน
ได เ ป ด ให บ ริ ก ารผ า นเว็ บ ไซต แ ละ Application มาทํ า การสอบทานความถู ก ต อ งข อ มู ล ร ว มกั น (Data
Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซึ่งสามารถที่จะนําสงเขาสูระบบ Open
Data ของศูนยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพื่อการใชประโยชนขอมูลรวมกัน (Share Data)
ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใชหลักการตามกรอบ
แนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพื่อการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบ
จัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management)
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2. การบูรณาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office)
กรมการคาภายในมุงเนนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการเชื่อมโยง
ขอมูล (ทั้งภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพื่อใชประโยชนจากขอมูลพื้นฐานในการ
บริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและสงผานไปสู
การจัด ทํ าสรุ ปรายงานต า งๆ การวิเ คราะหขอมูล เพื่อสนับ สนุน การตั ดสิน ใจของผู บริ ห าร ตลอดจนระบบ
ศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระดับกระทรวง (MOC) ไดโดยไมตองกรอกขอมูลซ้ําซอน
ขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน
1. การใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกส
ป จ จุ บั น กรมการค า ภายในได มีการใหบ ริการเผยแพรขอมูล ขาวสาร (Information) ผานทาง
เว็บไซต เพื่อการใหบริการผูประกอบการและประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
ให บ ริ ก ารผู ป ระกอบการและประชาชน ตามหลั กการ “ที่ เ ดีย ว ทั น ใด ทั่ ว ไทย ทุ กเวลา ทั่ ว ถึง เท า เที ย ม
และธรรมาภิ บ าล” ซึ่ ง เป น แนวทางการพั ฒ นาตามมาตรฐานเว็ บ ไซต ภ าครั ฐ (Government Website
Standard) รวมทั้งเพิ่มชองทางการใหบริการการเขาถึงผานอุปกรณเคลื่อนที่ (Smart device) และการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
2. การจัดทํามาตรฐานขอมูล
อ า งอิ ง จากกรอบแนวทางการเชื่ อ มโยงรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ห ง ชาติ หรื อ “Thailand
e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF)” ซึ่ ง ได จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมกันทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานที่มีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพื่อนําไปสูการสรางระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถใหบริการรวมกัน มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และบูรณาการเชื่อมโยงระบบ
ขอมูลของหนวยงานภาครัฐได ดวยการกําหนดมาตรฐานกลางและผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงโดยมีเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคใหเปน
มาตรฐานกลางของประเทศ ซึ่งสามารถนํามาใชเปนหลักเกณฑการพิจารณาได ดังนี้
1. มาตรฐานควรมีความหลากหลายและมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาอยางเทาเทียมกัน
2. มาตรฐานควรเปดกวางหรือไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3. ระบุสิทธิ์การใชอยางชัดเจนและไมเกิดปญหาการเรียกรองคาตอบแทนการใชสิทธิ์ในภายหลัง
4. มาตรฐานควรสงเสริมการแขงขันในตลาดโลกและสงเสริมเทคโนโลยีที่สามารถใชแทนกันได
3. การจัดทํา Open Data
อางอิงจากเว็บไซต Data.go.th ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ในการจัดทํา Open
Data เพื่ อ สนั บ สนุ น ให เ กิ ด การทํ า งานร ว มกั น (Interoperability) อย า งเป น รู ป ธรรม มี ห ลั ก การสํ า คั ญ
3 ประการ คือ
1. Availability and Access คื อ ข อ มู ล ที่ เ ป ด เผยต อ งสามารถใช ง านได ทั้ ง หมดและกรณี ที่ มี
คาใชจายจะตองไมมากไปกวาการทําสําเนา สําหรับการเผยแพรจะตองอยูในรูปแบบที่งายตอการ
ใชงานและสามารถแกไขได สามารถดาวนโหลดฟรีผานอินเทอรเน็ต
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน
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2. Re-use and Redistribution คือ ขอมูลที่เผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเงื่อนไข การอนุญาต
ใหนํามาใชใหมและเผยแพรได รวมถึงการใชชุดขอมูลรวมกับชุดขอมูลอื่น ๆ
3. Universal Participation คือ ทุกคนสามารถที่จะใชขอมูลได ไมวาจะเปนการนําไปใช การใชซ้ํา
การเผยแพร โดยไมติดเรื่องขอจํากัดใดๆ แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของขอมูล
นั้นๆ เชน หากเปนขอมูลที่ไมอนุญาตใหใชงานเชิงพาณิชย (Non-Commercial) จะไมสามารถ
นําไปใชในเชิงพาณิชยได หรือขอมูลนั้นอาจมีขอจํากัดในการใชงานเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง
เชน ใชในการศึกษาเทานั้น ก็จะไมสามารถนําขอมูลไปใชในการอื่นได
Data.go.th กําหนดระดับการเปดเผยขอมูล เพื่อใหสามารถพิจารณาถึงการนําไปใชงานไดสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น โดยสามารถพิจารณารูปแบบการเผยแพรขอมูลเพื่อใหผูใชสามารถนําไปใชได เรียงลําดับจาก 1–5 ดาว
ซึ่งระดับ 5 ดาวนั้นอยูในระดับการเปดเผยขอมูลแบบสูงสุด ดังนี้
ระดั บการเป ดเผย
★ (1 ดาว)

รายละเอี ยด
เผยแพรขอมูล ในทุ กรูป แบบบนเว็บ ไซต

★★ (2 ดาว)

เผยแพรขอมูล ในรู ปแบบ Structured data
ที่เ ครื่ องสามารถอานได (MachineReadable) เชน ข อมูล อยูในรูป แบบไฟล
Excel
เผยแพรขอมูล ในรู ปแบบ Non-Proprietary
Format เชน ขอมูล ในรู ปแบบ CSV แทน
รูปแบบ Excel
ใช URI (Uniform Resource Identifier)
ในการระบุตัวตนของทรัพยากร (ข อมูล) และ
ชี้ไปยังตําแหนงของทรั พยากรนั้ น
ข อมูล มีการเชื่ อมโยงไปสูแหลงขอมูล อื่น ๆ ใน
บริบ ทที่ เกี่ยวข องกัน ได

★★★ (3 ดาว)
★★★★ (4 ดาว)
★★★★★ (5 ดาว)

ประเภทข อมูล
PDF, DOC, TXT,
TIFF, JPEG
XLS

CSV, ODS, XML,
JSON, KML, SHP,
KMZ
RDF (URIs)
RDF (Linked Data)

*ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายงานสั มมนา Open Government Data Conference 2015 วั นที่ 26 พฤษภาคม 2558
**ดู คํา อธิ บ ายชุ ดข อ มู ล ได ที่ data.go.th/Faq.aspx

การเผยแพรชุดขอมูลบน Data.go.th ควรจะกําหนดรูปแบบขอมูลที่จะเผยแพรอยางนอยระดับ 3
ดาว ซึ่งหมายถึง ขอมูลจะตองอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญาต Open License เครื่อง
สามารถอานได (Machine-Readable) และไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์ (Non-Proprietary) นั่นคือรูปแบบ
ของ Comma-Separated Value (CSV) หรือ Open Document Spreadsheet (ODS) เปนอยางนอย
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4. การพัฒนาบุคลากร
การพั ฒ นาบุ คลากรให มี ความรู ความเข าใจในเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ตลอดจนบริ ห ารจัด การทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอตอการกํากับ ควบคุม และดูแลงานเทคโนโลยีดิจิทัลได ควรใชแนวทางการฝกอบรม ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ควรอบรมตามหลักความจําเปนที่ตองรู (Need-toKnow Training) ซึ่งจะมีการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Analysis) สําหรับ
บุคลากรในแตละสวน เพื่อใหการฝกอบรมตรงกับความตองการและการนําไปใชปฏิบัติงานมากที่สุด
2. การฝกอบรมหรือสัมมนาดานการบริหารจัดการ การวางแผนและการกํากับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยาง
เหมาะสม และสามารถนํามาประยุกตใชกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การฝ กอบรมด า นการบริ การและการกํากับ ดูแลดานเทคโนโลยีดิจิทัล ควรจัดสงบุคลากรเขา
ฝกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานที่มีการใหบริการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะใหเกิดความเชี่ยวชาญเชิงลึก มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อใหเกิดความรอบรูและกาวทันตอความกาวหน าทางเทคโนโลยีและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีการกําหนดเปนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใหหนวยงานมีการดําเนินงานและปฏิบัติได
อย า งถู ก ต อ งครบถ ว นตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดและเป น ไปตามมาตรฐาน โดยแบ ง ออกเป น การฝ ก อบรม
แตละสวน ดังนี้
3.1 การอบรมเทคนิคขั้นสูงสําหรับผูดูแลระบบ เปนการฝกอบรมเทคนิคขั้นสูงใหกับบุคลากรผูดูแล
ระบบ เพื่อใหมีความรู ความชํานาญในการกํากับดูแลและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศที่มี
อยูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย
- ดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย
- ดานระบบฐานขอมูล
- ดานระบบรักษาความปลอดภัย
3.2 การฝกอบรมบุคลากรดานการพัฒนาระบบงาน เปนการฝกอบรมดานการพัฒนาระบบงาน
ทั้งในสวนของเทคนิคการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานของกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนา
ระบบงาน ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการทดสอบระบบงาน เพื่อใหบุคลากรสามารถ
กํากับดูแลและควบคุมการพัฒนาระบบงานสารสนเทศที่วาจางไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 การอบรมบุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เปนการเพิ่มทักษะและความชํานาญใหแก
บุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เพื่อใหสามารถใหบริการแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของได
อยางถูกตองและรวดเร็ว ทั้งในสวนของการสนับสนุนดานระบบงาน และการสนับสนุนดาน
ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบเครื อ ข า ย โดยมุ ง เน น ให บุ ค ลากรสามารถนํ า ความรู แ ละ
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย มาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม คุมคา และกาวทันการพัฒนา
ของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การสงเสริมบุคลากรตามสายงานใหมีความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Multi-Disciplinary)
นอกเหนือจากการฝกอบรมเฉพาะสายงานที่จําเปน เพื่อใหบุคลากรสามารถใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลตางๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใหบุคลากรตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไมถูกตอง หรือผิดวัตถุประสงค ทั้งนี้โดยอาศัยบุคลากรทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องเฉพาะทางเทคนิคเปนดานๆ ไป
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5. หลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก
5.1 ดานระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัย สําหรับบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
5.2 ดานระบบฐานขอมูล สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
กลุมงานพัฒนามาตรฐานขอมูลสารสนเทศ
5.3 ดานพัฒนาระบบงาน สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
5.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบุคลากรในกลุมงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ผูบริหารของสํานักสารสนเทศฯ และผูบริหารของแตละกลุมงาน
5. การเสนอของบประมาณ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน มีการ
กําหนดยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการตางๆ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ.
2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ดังนั้น การเสนอของบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการตางๆ ควรมีการอางอิงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งเปนประเด็นที่รัฐบาล
ให ค วามสํ า คั ญ เพื่ อ ให เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และการบู ร ณาการระดั บ ชาติ ไ ด อ ย า งเป น รู ป ธรรม
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมไดรับงบประมาณตามที่กําหนดไว ควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ทบทวนเหตุผลความจําเปนที่จะตองดําเนินการ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และ
เสนอขออีกครั้งในปงบประมาณตอไป
2. กรณีของกรม ใหพิจารณาความเกี่ยวของกับการดําเนินโครงการในระดับกระทรวง หากโครงการ
มีลักษณะเดียวกัน ใหขอดําเนินงานรวมกับกระทรวงตอไป
แผนงานในภาพรวม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน ไดวางแผนงาน
โครงการตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานตามแนวทางการบูรณาการขางตน โดยมี
เปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองตามภารกิจและเปาหมายของกรมการคาภายใน ซึ่งประกอบดวยแผนงานและ
โครงการที่ใชในการขับเคลื่อน แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
• ระยะสั้น พ.ศ. 2560-2561
• ระยะกลาง พ.ศ. 2562-2563
• ระยะยาว พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใช
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้
• เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหมีความเขมแข็งดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• โครงการพัฒนาบุคลากรกระบวนการดานการบริหารจัดการธุรกรรมรูปแบบดิจิทัล
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
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แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้
• พัฒนาระบบบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน
และผูประกอบการ ทั้งดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
• พั ฒ นาศู น ย บ ริ ก ารเสมื อ นจริ ง (Virtual Service Enterprise) ใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ดํ า เนิ น กิ จ กรรมบนเครื อ ข า ยที่ เ สมื อ นจริ ง และสร า งนวั ต กรรมบริ ก าร (service
innovation) (ระยะสั้น-ระยะกลาง)
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเรื่องรองเรียนและการแกไขราคา
สินคาเกษตร ราคาสินคาอุปโภคบริโภค และการคา (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• * พัฒนาขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจการคา การตลาด สินคาเกษตร ใหกับ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผูประกอบการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
แผนงานที่ 2 ประชาสัมพันธและเผยแพรภารกิจ
• พัฒนาระบบประชาสัมพันธ กิจกรรมรูปแบบอิเล็กทรอนิกสใหกับกลุมเปาหมาย
(ระยะสั้น - ระยะยาว)
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและโอกาสใน
การสรางมูลคาเพิ่ม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน
สามารถแขงขันได มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการเศรษฐกิจการคา
• จางที่ปรึกษาที่เปนผูเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการสารสนเทศและฐานขอมูล
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
• การจัดทํามาตรฐานขอมูลตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• บูรณาการระบบงานฐานขอมูลเศรษฐกิจการคาสินคาเกษตรในการวิเคราะหพยากรณ
สถานการณ (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• บูรณาการขอมูลขาวสารดานความเคลื่อนไหวสินคาเกษตรจากเว็บไซตภายในประเทศ
และกลุมประเทศ AEC (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• สอบทานและปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล (Data cleansing) ร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานในสั ง กั ด
กระทรวงพาณิชย (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ สินคาเกษตร
อุปโภคบริโภค (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบ National Single Window
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พัฒนาระบบการคาขาว (ระยะสั้น-ระยะยาว)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน
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• พัฒนาเกษตรกรใหเปนผูประกอบการ (ธุรกิจชุมชน) หนึ่งหมูบาน หนึ่งกลุมเกษตรกรให

เปน SMART Group (ระยะสั้น-ระยะยาว)
แผนงานที่ 2 แผนบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีดิจิทัล
• พัฒนาระบบบริ หารจั ดการคลังสินคา ไซโล ห องเย็น และสินค าคงคลัง (Warehouse
and Inventory Management) (ระยะกลาง-ระยะยาว)
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงานชั่งตวงวัด ครบวงจร (ระยะสั้น-ระยะกลาง)
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบสินคาและพิทักษผลประโยชนผูบริโภค 1569
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตลาดการคาภายในประเทศ ตลาดกลางสินคาเกษตร
และตลาดตามนโยบาย รูปแบบ Digital Market (ระยะสั้น-ระยะยาว)
ยุทธศาสตรที่ 4 : นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการขับเคลื่อน
สูภาคปฏิบัติ มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพัฒนากระบวนการบริการ จัดการระบบงานภายในกรม (Back Office)
• บู ร ณาการระบบ Back office กระบวนการบริ ห ารงาน การปฏิ บั ติ ง าน และบริ ก าร
ใหเปนระบบมีการทํางานที่เชื่อมโยงกระบวนงานระหวางกันดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(ระยะกลาง)
• การพั ฒนา/ปรั บปรุ งระบบเชื่ อมโยงแลกเปลี่ ยนข อ มู ลระหว างหน ว ยงานภายในกรม
การคาภายใน ผานระบบ Web services (ระยะกลาง-ระยะยาว)
• จั ด หาระบบ Search engine โปรแกรมที่ ช ว ยในการสื บ ค น ข อ มู ล โดยเฉพาะข อ มู ล
บนอินเทอรเน็ต โดยครอบคลุมทั้งขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• ตอยอดการพัฒนาระบบงานชั่งตวงวัดบน Mobile Devices (ระยะสั้น-ระยะกลาง)
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัยรองรับ
การเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง
• จัดหาเทคโนโลยี คลาวดคอมพิวติ้ง เพื่อนําเสนอบริการทางดานซอฟตแวร แบบจายเทาที่
ใช(Software as a Service) เปนการนํารองการสรางสรรคนวัตกรรมใหกรมการคา
ภายใน (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• การติดตามและประมวลผลและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
แผนงานที่ 2 ตอยอดโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับเทคโนโลยีดิจิทัล
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบเครือขาย (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณ (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธ ในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (ระยะกลาง-ระยะยาว)
• จัดหาระบบ Single Sign On (ระยะกลาง)
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แผนการลงทุนและงบประมาณรายจาย
แผนการลงทุ น และงบประมาณรายจ า ยเพื่ อ ดํ า เนิ น งานตามแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ
การพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน จําแนกเปนงบประมาณการลงทุนตามยุทธศาสตรตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 สรุปดังนี้
รวม
ปงบประมาณ (ลานบาท)
ยุทธศาสตร
2560 2561 2562 2563 2564 (ลานบาท)
ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 เสริ มสร างศั ก ยภาพบุ ค ลากร 0
0
5
4
4
13
ให มีความรอบรู เ ขา ถึง มีส วนร วมในการพัฒ นา
และใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 2 พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ก า ร 0
4.8
24
17
17
62.8
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Services) ภายใต ค ว าม
ต อ งการของประชาชน และผู ป ระกอบการ
ทั้ ง ด า นข อ มู ล ข า วสาร และบริ ก ารธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมขีดความสามารถในการ 3
13.5 31
32
22
101.5
นําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและโอกาส
ในการสรา งมู ล ค า เพิ่ม เศรษฐกิ จ การค า สิน คา
เกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 นํ า ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี เ ป น 5.4 5.9
12
11
10
44.3
เครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากร
ในการขับเคลื่อนสูภาคปฏิบัติ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 5 พั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานดา น 7.2 6.7
42
39
47
141.9
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให มี เ สถี ย รภาพ มั่ น คง
ปลอดภัยรองรับการเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ
งบประมาณรวม 15.6 30.9 114 103 100
363.5
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บทที่ 1
บทนํา
จากสภาพการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยาง
แพรหลายที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่งเดียว สงผลกระทบตอการรับรูและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอความเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วิถีชีวิตและสังคมที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการใชบริการตางๆ ซึ่งรวมถึง
รูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย กรมการคาภายใน ในฐานะหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวกับการ
เสริมสรางประสิ ทธิภาพการคาภายในประเทศโดยกํากั บดูแลสงเสริมและพัฒ นาการคาภายในประเทศให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและผูบริโภคไดรับการพิทักษ
ประโยชน จึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
กรมการคาภายใน ไดมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือ
สําคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และการใหบริการ บุคลากรของหนวยงาน ผูประกอบการ ประชาชน
และหน ว ยงานภายนอกที่ เ กี่ ย วข อ ง แต เ นื่ อ งจากเทคโนโลยี กั บ สภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมมี ค วาม
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบดังกลาวขางตน กรมการคาภายในจึงจําเปนตองพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถตอบสนองการบริหารจัดการและการใหบริการไดอยางรวดเร็ว
ทันสมัย และสงเสริมใหมีรูปแบบการใหบริการเชิงรุกไดอยางมีคุณภาพ
กรมการคาภายในจึงมีการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใช
เปนกรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เชน
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทัล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม แผนพัฒ นารั ฐ บาลดิ จิทัล เป น ตน รวมทั้ งการศึก ษาวิ เคราะห
สภาพแวดล อมภายใน เช น โครงสร า งหน ว ยงาน ภารกิจ หลัก ยุท ธศาสตร พัน ธกิจ ของแตล ะหนว ยงาน
เพื่อนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตร และแผนงานโครงการที่สามารถบูรณาการและการใชงานรวมกันทั้งสวน
ของโครงสรางพื้นฐานและขอมูลไดอยางคุมคา มีความถูกตอง ปลอดภัย และเชื่อถือได
การนําเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
ฉบับนี้ แบงออกเปน 6 บท ซึ่งในแตละบทมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
นําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร โครงสรางองคกร และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจน
โครงสรางการนําเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
ในเบื้องตน
บทที่ 2 สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน
นําเสนอสถานภาพปจจุบันและผลการวิเคราะหดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งภายในและภายนอกของ
กรมการค า ภายในรวมทั้ งการวิ เ คราะห จุ ดแข็ง จุดอ อน โอกาส และอุป สรรคหรือขอจํากัด ซึ่งเปน ปจ จั ย
ภายนอกดวย
บทที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมการคาภายใน
นําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคา
ภายในตลอดจนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนงานระดับชาติ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
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บทที่ 4 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกรมการคาภายใน
นําเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย เพื่อใหการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน สามารถใหบริการขอมูลดิจิทัล (Digital Content) หรือสราง
นวัตกรรมการใหบริการแกภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐ โดยการมีพัฒนาอยางยั่งยืน
และตอเนื่ อง รองรั บการบูร ณาการและการใหบ ริการขอมูล ดว ยการรักษาความมั่น คงปลอดภัย ในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักวิชาการ สอดคลองตอระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนประโยชนตอการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา
บทที่ 5 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
นําเสนอวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัด เปนรายแผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน รวมทั้ง
ตารางสรุปงบประมาณเปนรายยุทธศาสตร
บทที่ 6 การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล
นํ าเสนอโครงสร างการบริ ห ารจั ดการ กระบวนการบริห ารจัดการ และการติด ตามประเมิ น ผลที่
เหมาะสมตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
1.1.

วิสัยทัศนของกรมการคาภายใน
“เศรษฐกิจการคาในประเทศมีความเขมแข็ง เปนธรรม ขยายตัวไดไมนอยกวารอยละ 5 ตอป”

1.2.

คานิยมของกรมการคาภายใน
“เปนธรรมโปรงใส ใสใจบริการ ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์อุทิศเพื่อสวนรวม”

1.3.

พันธกิจของกรมการคาภายใน
1) ส ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค า ระบบและกลไกการตลาด เพื่ อ สร า งโอกาสและยกระดั บ
ขีดความสามารถในการแขงขันใหเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ
2) สงเสริ มและพั ฒ นาเกษตรกร สถาบัน เกษตร วิส าหกิจ ชุมชนเปน ผูป ระกอบการที่มีศักยภาพ
เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจทองถิ่น
3) ดูแลราคา ปริมาณ และการแขงขันในสินคาและบริการใหอยูในระดับที่เหมาะสมเปนธรรม
4) พัฒนามาตรฐานการชั่งตวงวัดใหเทียบเทาสากลและเปนผูนําในอาเซียน
5) เสริมสรางความรูใหแกประชาชนในการบริโภคสินคาและบริการ รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน
ของตนเอง
6) สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดวยนวัตกรรม และเทคโนโลยี
7) บริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพบนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และพัฒนาให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
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1.4.

ยุทธศาสตรของกรมการคาภายใน
1) การพัฒนาตลาดและระบบการคาสินคาเกษตรใหมีประสิทธิภาพ
2) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจทองถิ่น
3) การสรางความเปนธรรม อํานวยความสะดวกทางการคา และพิทักษผลประโยชนของผูบริโภค
4) การยกระดับมาตรฐานการชั่งตวงวัดไทยสูมาตรฐานสากล
5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคการ
1.5. โครงสรางหนวยงานของกรมการคาภายใน
ตามกฎกระทรวง “การแบงสวนราชการกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2556” กําหนดให
กรมการคาภายในมีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพการคาภายในประเทศ โดยกํากับ ดูแล สงเสริม
และพัฒนาการคาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรี
และผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน โดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยราคาสินคาและบริการ กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา
กฎหมายวาดวยการควบคุมโภคภัณฑ กฎหมายวาดวยการคาขาว กฎหมายวาดวยมาตราชั่งตวงวัด
กฎหมายวาดวยคลังสินคา ไซโล และหองเย็น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2) จัดทําและประสานแผนปฏิบัติราชการของกรมใหเปนไปตามนโยบายและแผนปฏิบัติการของ
กระทรวง รวมทั้งเร งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติร าชการกรม
และดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและประมวลผล พัฒนาระบบ และใหบริการขอมูลสารสนเทศ
การคาภายในประเทศ
3) จัดระบบ สงเสริม และพัฒนาการคา การตลาด และตลาดภายในประเทศใหเกิดประสิทธิภาพ
และมีความเปนธรรม
4) จัดระเบียบและสงเสริมระบบการคาเพื่อรักษาระดับราคาสินคาเกษตร
5) สงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเปนธรรมและปองกันการผูกขาดตัดตอนทางการคา
6) จัดระบบราคาสินคาและปริมาณสินคาใหเกิดความเปนธรรม รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูบริโภค
ใหมีบทบาทในการพิทักษประโยชนของตนเอง
7) จัดระบบและพัฒนาการชั่งตวงวัดในเชิงพาณิชย
8) จัดระเบียบเกี่ยวกับการคาและการตลาด รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมการประกอบธุรกิจ
9) พัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ รวมทั้งดําเนินการเพื่อสงเสริมการคาใหเปนธรรม
10) ปฏิ บัติการอื่ นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่รัฐ มนตรีห รือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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รูปที่ 1-1 โครงสรางการบริหารของกรมการคาภายใน
1.6.

1-4

หนาที่ความรับผิดชอบของกรมการคาภายใน
สวนราชการในสังกัดกรมการคาภายใน
ก. ราชการบริหารสวนกลาง
1) กลุมตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาที่
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(2) ปฏิ บั ติงานร ว มกั บหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
2) กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีอํานาจหนาที่
(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดี เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(3) ประสานและดํ าเนินการเกี่ย วกับการพั ฒนาระบบราชการรวมกับหนว ยงานกลาง
ตาง ๆ และหนวยงานในสังกัด
(4) ปฏิ บั ติงานร ว มกั บหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่น ที่เกี่ย วของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
3) สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่
(1) ปฏิบัตงิ านสารบรรณของกรม
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานชวยอํานวยการ งานประชุม งานประสานราชการ
และงานเลขานุการของกรม
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(3) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ การพั ส ดุ อาคารสถานที่
และยานพาหนะของกรม
(4) ดําเนินการจัดระบบงาน บริหารงาน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัย ดําเนินการทางวินัย การรักษาระบบคุณธรรม
และงานสวัสดิการบุคลากรของกรม
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองจริยธรรมของกรมและรับผิดชอบในการบังคับการให
เปนไปตามประมวลจริยธรรม
(7) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
4) กองนิติการ มีอํานาจหนาที่
(1) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานด า นกฎหมายตามกฎหมายว า ด ว ยราคาสิ น ค า และบริ ก าร
กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา กฎหมายวาดวยการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
กฎหมายว า ด ว ยการควบคุมโภคภั ณฑ กฎหมายวา ดว ยการคาขาว กฎหมายวาดว ย
มาตราชั่งตวงวัด กฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการคลังสินคาหรือกิจการอื่นที่มีสภาพ
คลายคลึงกัน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพงและ
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกรม ตลอดจนการรอง
ทุกขกลาวโทษ และการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(3) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการดูแลระบบการคา กลไกตลาด
รักษาความเปนธรรมทางการคา และคุมครองผูบริโภคใหสอดคลองกับการคา การลงทุน
และแนวทางของนานาประเทศ
(4) ศึ ก ษา วิ เ คราะห และพั ฒ นากฎหมาย และกํ า หนดแนวทางการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
กฎระเบียบ กติกาการคา นิติกรรมและสัญญา รวมทั้งการไกลเกลี่ยขอพิพาท
(5) วินิจฉัย ใหความเห็น ใหคําปรึกษาแนะนํา และใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ
การดํ า เนิ น การทางวิ นัย การลงโทษทางวินั ย ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของเจ า หน าที่
มาตรการทางการคา นิติกรรมสัญญา การสืบสวน การสอบสวน และการดําเนินคดี
(6) ดําเนินการเกี่ยวกับคําสั่งทางปกครองและการปฏิบัติราชการทางการปกครอง
(7) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การอุ ทธรณ ต ามกฎหมายที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(8) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
5) กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 มีอํานาจหนาที่
(1) ศึกษาและวิเคราะหภาวการณผลิต การคา และผลกระทบของขอตกลงการคาระหวาง
ประเทศที่มีผลตอการคาสินคาเกษตรในประเทศ
(2) ประเมิ น สถานการณ แ ละสร า งระบบเตื อ นภั ย รวมทั้ ง เสนอมาตรการในการรั ก ษา
เสถียรภาพราคาสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(3) สงเสริมและพัฒนาระบบการคาสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
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(4) ประสานการแกไขปญหาราคาและการตลาดสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(6) พั ฒ นาขี ดความสามารถดานการตลาดแก เกษตรกรใหกาวทัน การเปลี่ ย นแปลงและ
สามารถปรับตัวทางการตลาดได
(7) กํ า กั บ ดู แลงานตามนโยบายและมาตรการที่ภ าครัฐ กําหนด เพื่อชว ยเหลือเกษตรกร
ภายใตการดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(8) ประสานงานและติ ดตามให มีการปฏิ บัติต ามพระราชบั ญ ญัติ วาด ว ยราคาสิน ค าและ
บริการภายใตสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(9) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการตามนโยบายและมาตรการ
ช ว ยเหลื อ เกษตรกร และคณะกรรมการนโยบายอาหาร รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามที่ไดรับการแตงตั้ง
(10) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
6) กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2 มีอํานาจหนาที่
(1) ศึกษาและวิเคราะหภาวการณผลิต การคา และผลกระทบของขอตกลงการคาระหวาง
ประเทศที่มีผลตอการคาสินคาเกษตรในประเทศ
(2) ประเมิ น สถานการณ แ ละสร า งระบบเตื อ นภั ย รวมทั้ ง เสนอมาตรการในการรั ก ษา
เสถียรภาพราคาสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(3) สงเสริมและพัฒนาระบบการคาสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(4) ประสานการแกไขปญหาราคาและการตลาดสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(5) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและการแปรรูปสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(6) พั ฒ นาขี ดความสามารถดานการตลาดแก เกษตรกรใหกาวทัน การเปลี่ ย นแปลงและ
สามารถปรับตัวทางการตลาดได
(7) กํ า กั บ ดู แลงานตามนโยบายและมาตรการที่ภ าครัฐ กําหนด เพื่อชว ยเหลือเกษตรกร
ภายใตการดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานที่เกี่ยวของกับการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(8) ประสานงานและติ ดตามให มีการปฏิ บัติต ามพระราชบั ญ ญัติ วาด ว ยราคาสิน ค าและ
บริการภายใตสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ
(9) กํากับ ดูแล และติดตามใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคาขาว
(10) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการคาขาว
คณะกรรมการตามนโยบายขาวแหงชาติ คณะกรรมการตามนโยบายมันสําปะหลัง และ
คณะกรรมการนโยบายข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามที่ไดรับการแตงตั้ง
(11) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
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7) กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด มีอํานาจหนาที่
(1) วิเคราะหและวิจัยโครงสรางการตลาด เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการสงเสริมและ
พัฒนาระบบตลาดรูปแบบตาง ๆ
(2) สงเสริมและพัฒนาตลาดรูปแบบตาง ๆ ทั้งในระบบซื้อขายจริงและระบบพันธะสัญญา
เพื่อใหเกิดกลไกตลาดที่มีความเปนธรรม รวมทั้งดําเนินการจัดหาชองทางการตลาดและ
สรางกลไกการเชื่อมโยงระหวางตลาด เพื่อสนับสนุนการกระจายสินคา
(3) จัดใหมีสารสนเทศระบบตลาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
(4) ส ง เสริ ม และพั ฒนาความรูด านการตลาด และถายทอดความรูแก ผูเกี่ ยวข องเพื่ อนํ าไปใช
ประโยชน
(5) จัดใหมีมาตรฐานของตลาด รวมทั้งคลังสินคา ไซโล และหองเย็น และสงเสริมใหมีการ
ดําเนินงานตามมาตรฐาน
(6) สงเสริมและพัฒนาคลังสินคา ไซโล หองเย็น และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการตลาด
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมทางการคาและรองรับการเปดเสรี
(7) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการวินิจฉัยอุทรธตามกฎหมายวาดวย
การซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
(8) กํากั บดู แลผูประกอบธุร กิจที่อยูภายใตการสงเสริมและการกํากับดูแล ใหปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ
(9) สงเสริมสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
(10) ปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วขอ งหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
8) สํานักจัดระบบราคาและปริมาณสินคา มีอํานาจหนาที่
(1) ศึกษา วิเคราะห ติดตามภาวะ ปริมาณ ตนทุน และราคาของสินคาและบริการรวมทั้ง
วัตถุดิบ เพื่อให ราคาสอดคลองกับปริมาณคุณภาพ และมาตรฐาน ตลอดจนปริมาณ
สินคามีเพียงพอและกระจายอยางทั่วถึงกับความตองการของผูบริโภค
(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัย รูปแบบการคาและกลยุทธทางการตลาด รวมทั้งการตลาด
สินคาและบริการใหม ๆ ที่มีผลกระทบตอผูบริโภค
(3) ศึกษาและวิเคราะห เพื่อพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการกํากับดูแลราคาและปริมาณสินคา
และบริการ
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยราคาสินคา
และบริการ
(5) ส งเสริ มและพั ฒ นาให ผูบ ริโ ภคมี ความรูความเข าใจ และไดรับ ขอมูล ขาวสารในการ
อุปโภคบริโภคสินคาและบริการ รวมทั้งใหมีจิตสํานึกในการพิทักษประโยชนของตนเอง
(6) ดําเนินการเพื่อแกไขปญหาตามขอรองเรียนของผูบริโภคเพื่อใหไดรับความเปนธรรมดาน
ราคาและปริมาณ
(7) ดําเนินการเพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภคไดซื้อสินคาและบริการในราคาที่เปนธรรม
(8) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
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9) สํานักชั่งตวงวัด มีอํานาจหนาที่
(1) พัฒนา กําหนด และทดสอบมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด รวมทั้งปรับปรุงแกไขกฎหมาย
กฎ และระเบียบเกี่ยวกับการใชเครื่องชั่งตวงวัด ใหเปนไปตามมาตรฐานนานาชาติ
(2) จัดทํา สอบเทียบ และเก็บรักษาแบบมาตราชั่งตวงวัด
(3) กําหนดหลักเกณฑและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจ ผลิต นําเขา ซอม และขายเครื่องชั่ง
ตวงวัด รวมทั้งการประกอบธุรกิจใหบริการชั่ง ตวง หรือวัด
(4) กําหนดหลักเกณฑในการออกใบอนุญาตใหผูประกอบธุรกิจผลิตหรือซอมเครื่องชั่งตวงวัด
สามารถตรวจสอบใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซอม
(5) ตรวจใหคํารับรองเครื่องชั่งตวงวัด
(6) จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวของผูผลิต ผูนําเขา และผูซอมเครื่องชั่งตวงวัด
(7) สํารวจตรวจสอบความถูกตองของเครื่องชั่งตวงวัดในระหวางการใชงาน
(8) กําหนดวิธีการแสดงปริมาณสุทธิและตรวจสอบความถูกตองของปริมาณการบรรจุของ
สินคาหีบหอของผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย
(9) กําหนดวิธีการซื้อขายสินคาชนิดใดตองทําการซื้อขายโดยการชั่ง การตวง การวัด หรือ
การนับเปนจํานวนหนวย
(10) ดําเนินการตามกฎหมาย กรณีที่มีผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเครื่องชั่งตวงวัดและสินคาหีบหอ
(11) ให ความรูและคํ า แนะนํา เกี่ย วกับ การใชเครื่องชั่งตวงวัดที่ ถูกตองแกป ระชาชนและ
สงเสริมใหประชาชนตระหนักถึงสิทธิของผูบริโภค
(12) พัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะของเจาหนาที่ชั่งตวงวัดใหทันกับความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี ข องเครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด และความก า วหน า ในกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
ดานชั่งตวงวัดของนานาประเทศ
(13) ติดตอประสานงานกั บหนวยงานที่เกี่ยวของดานการกํากับดูแลเครื่องชั่งตวงวัดและ
สินคาหีบหอ ของประเทศตาง ๆ หรือระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศวาดวย
กฎหมายชั่งตวงวัดและองคกรชั่งตวงวัดอื่น ๆ
(14) จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลและสถิติเกี่ยวกับงานชั่งตวงวัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงานชั่งตวงวัดและการใหบริการขอมูลแกผูสนใจในธุรกิจชั่งตวงวัด
(15) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
10) สํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ มีอํานาจหนาที่
(1) กํากับดูแลและตรวจสอบมิใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบในการขายสินคาและบริการทั้งใน
ดานราคาและปริมาณ รวมทั้งพฤติกรรมทางการคาที่ไมเปนธรรม
(2) รับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับปริมาณราคา พฤติกรรมทางการคาที่ไมเปนธรรม และสืบสวน
สอบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายกับผูประกอบธุรกิจที่ฝาฝน
(3) ตรวจสอบดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ รวมทั้งมาตรการที่ทางราชการกําหนด
(4) สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจมีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ
และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
(5) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
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11) สํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา มีอํานาจหนาที่
(1) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ โครงสร า งธุ ร กิ จ และการตลาดของสิ น ค า และบริ ก าร
ตลอดจนพฤติกรรมในการประกอบธุรกิจ
(2) ติดตามความเคลื่อนไหวและรวบรวมขอมูลขาวสารและขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรม
ทางการคา รวมทั้งกรณีที่มีการรองเรียน วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางการดําเนินการ
ตอคณะกรรมการการแขงขันทางการคา
(3) พัฒนาและกําหนดมาตรการ แนวทาง หรือหลักเกณฑในการสงเสริมการแขงขันทาง
การคาที่เสรีและเปนธรรม และเสริมสรางวัฒนธรรมการแขงขันใหเปนไปตามหลักสากล
(4) กํากับดูแลการประกอบธุรกิจใหมีการประกอบธุรกิจมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
ตามกฎหมายการแขงขันทางการคา
(5) สงเสริมใหผูประกอบธุรกิจและผูสนใจมีความรูความเขาใจในกฎหมาย กฎ และระเบียบ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนใหมีการแขงขันทางการคาอยางเสรีและเปนธรรม
(6) ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านตาม
กฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา
(7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคา
(8) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
12) สํานักสารสนเทศและแผนงานการคาในประเทศ มีอํานาจหนาที่
(1) จั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ก ารดํ า เนิ น งานและประสานการจั ด ทํ า แผนงานให ส อดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตร รวมทั้ งกํ า กับ ติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติงาน ประเมิน ประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล และจัดทําตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน ตลอดจนใหมีการเปดเผยแผนและผล
การดําเนินงานตอสาธารณชน
(2) พัฒนาระบบ รูปแบบการสํารวจ จัดเก็บและใชประโยชนจากขอมูล รวมทั้งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการใหบริการ
(3) จัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสําหรับใชสนับสนุนการตั ดสินใจ การวางแผน
และการบริหารจัดการการปฏิบัติงานดานการคาภายในประเทศ
(4) เผยแพรและใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ และเกษตรกร
เพื่อนําไปใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดความเปนธรรมทางการคา
(5) ดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ง านด า นการค า ภายในประเทศและผลการ
ดํา เนิ น งานของกรม และดําเนินงานการสงเสริมการมีสว นรว มของประชาชนในการ
บริหาร การปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ดําเนินงานดานวิเทศสัมพันธ
(6) จัดทําขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเชิงวิชาการและยุทธศาสตร นโยบายและมาตรการทาง
การคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งจัดทําขอเสนอแนะหรือเตรียมการเพื่อรวม
ประชุมระหวางประเทศ
(7) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหนว ยงานอื่ น ที่เ กี่ ย วข องหรื อ
ที่ไดรับมอบหมาย
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ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ศูนยชั่งตวงวัด 4 ศูนย /สํานักงานชั่งตวงวัด 28 สํานักงาน มีอํานาจหนาที่
(1) ประสานนโยบายและแผนการปฏิ บั ติ ง านในภู มิ ภ าค รวมทั้ ง ประสาน การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดภายใตนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่นหรือ กนภ.
และประสานการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาราคาสินคาในภูมิภาค
(2) พัฒนาระบบงานของหนวยงานในภูมิภาคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน
เปนมาตรฐานเดียวกัน และสอดคลองกับระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติของทางราชการ
(3) ติดตาม เรงรัดการปฏิบัติงานของหนวยงานในภูมิภาค เพื่อใหสําเร็จลุลวงตามแผนหรือ
ตามที่สวนกลางมอบหมาย และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน
(4) พัฒนาระบบขอมูลในภูมิภาค สนับสนุนขอมูลและเทคนิควิชาการ
(5) ใหคําแนะนําขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานในภูมิภาค
(6) ประสานงานเรื่องทั่วไปกับหนวยงานในภูมิภาคและหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของ
(7) วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ พัสดุ และงานบุคลากรในภูมิภาครวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใหบริการแกประชาชน
(8) ชวยกลั่นกรองงานเกี่ยวกับการบริหารราชการในภูมิภาค
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1.7. โครงสรางของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการคาภายใน

รูปที่ 1-2 โครงสรางศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาภายใน
1) หนาที่ความรับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทํ าหน าที่ เป นศู นย เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค าภายใน โดยดํ า เนิ น งาน
ด า นนโยบายและแผนงานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การพั ฒ นาและให บ ริ ก ารระบบงาน
ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย
(2) ทําหนาที่เปนศูนยปฏิบัติการของกรม (DOC) ที่เชื่อมโยงกับศูนยปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย (MOC)
และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และศูนยปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(3) เปนศูนยกลางขอมูลสารสนเทศดานการคาภายในประเทศ รวมทั้งจัดระบบเชื่อมโยงและสราง
เครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
(4) กําหนดยุทธศาสตร และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมทั้งศึกษา วิเคราะห จัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม แผนงาน โครงการ งบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และนโยบายด านเทคโนโลยี สารสนเทศ และแผนพัฒ นาดิ จิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิช ยของ
กระทรวงพาณิชย และของประเทศไทย
(5) จัดทําแผนการดําเนินงาน และวางแผนการติดตามผลดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงและแผน
บริหารความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
(6) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ
การบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดี รวมไปถึ งกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการใหบริการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจของกรม
สําหรับใชสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการบริหารจัดการการปฏิบัติงานดานการคาใน
ประเทศ พรอมทั้งจัดทํามาตรฐานขอมูล
(7) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรของกรม กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร พร อ มทั้ ง กํ า หนดแนวทางมาตรฐาน และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
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เพื่อสงเสริมใหมีการใชงานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของอยางถูกตอง โดยคํานึงถึง
ความคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(8) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และวางระบบเครือขาย เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระบบงานหรือขอมูล
ไปยังหน วยงานที่ เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อการตั ดสินใจ การวางแผนและ
การใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ ประชาชน ผูบริโภค เกษตรกร ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
(9) ศึกษา วิเคราะห และติดตามความกาวหนาดานนวัตกรรม เทคโนโลยี โปรแกรม และระบบงาน
รูปแบบใหมที่ทันสมัย เพื่อนํามาพัฒนาและประยุกตใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
การจัดระบบขอมูล รวมทั้งประยุกตใชกับระบบงานไดอยางเหมาะสม
(10) วางแผนและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสามารถ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบตอเนื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ
(11) บํารุงรักษา ระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและโปรแกรมคอมพิวเตอร
ใหมีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย พรอมใชงาน มีเสถียรภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย
(12) ดํ า เนิ น การตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพตามมาตรฐานในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
ระบบคอมพิ ว เตอร ระบบเครือขายและโปรแกรมคอมพิว เตอร ขององคกรใหมีความมั่น คง
ปลอดภั ย กํ า หนดแนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ระบบ
สารสนเทศของหน วยงาน พรอมจัด ทําและดํ าเนินงานตามแผนแกไขปญหาจากสถานการณ
ความไมแนนอนและภัยพิบัติ
(13) สงเสริม สนับสนุน ใหคําปรึกษา ให คําแนะนํา ใหบริการและเผยแพรขอมูล ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(14) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
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บทที่ 2
สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมการคาภายใน
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บทที่ 2
สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน
การวิ เคราะห แ ละจั ดทํ า แผนพั ฒ นาดิ จิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ การพาณิ ช ย พ.ศ. 2560-2564 ของกรม
การคาภายใน จําเปนที่จะตองทราบสถานภาพปจจุบัน จึงไดทําการสํารวจดานระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ระบบเครื อ ข า ย ระบบงานและฐานข อมู ล จากนั้ น ไดนํา ผลการสํารวจมาวิ เคราะหรว มกั บ ความตองการ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1. สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตารางที่ 2-1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ปที่จัดหาครุภัณฑ
รายการ
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร PC
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook)
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา
เครื่องพิมพชนิดเลเซอร สี
สแกนเนอร
เครื่องสํารองไฟฟา
อื่นๆ
- เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอรสําหรับ
คอมพิวเตอร
- กลองถายภาพดิจิตอล

2559
161
11
15
8
18
39
-

2558 2557
110
107
20
23
20
214
-

2556 2555
9
100 200
40
113
40
16
15
14
-

รวม

2554
14
274
139
13
10
-

23
845
118
327
100
77
253

5

-

-

-

2

7

-

3

-

-

-
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2.1.2 ระบบเครือขายและอุปกรณ

รูปที่ 2-1 แผนผังระบบเครือขายของกรมการคาภายใน
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แผนผังระบบเครือขาย (Network Diagram) ของกรมการคาภายในมีการเชื่อมตอ ดังนี้
(1) การเชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอกผานผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider)
กรมการคาภายในมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอกทั้งหมด 3 วงจร ซึ่งประกอบดวย
1.1) เชื่ อมต อกั บ ระบบบริ การเครื อขา ยสื่อ สารข อมูล เชื่อ มโยงหนว ยงานภาครัฐ (Government
Information Network : GIN) ซึ่งประกอบดวย Private และ Public เชื่อมตอดวยสาย UTP
Cable เข า สู ร ะบบเครื อ ข า ย GIN Network แบ ง เป น GIN Public ในการใช ง านเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ตดวยความเร็ว 2 Mbps และ GIN Private ในการใชงานเครือขาย GIN รวมกับสวน
งานราชการอื่น เชน เชื่อมโยงขอมูลระบบ NSW กับกรมศุลกากร
1.2) เชื่ อ มต อ กั บ เครื อ ข า ยของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย ก อ นออกสู ร ะบบเครื อ ข า ย
อิ น เทอร เ น็ ต ซึ่ ง เชื่ อ มต อ ด ว ยสาย UTP Cable เข า สู ร ะบบเครื อ ข า ยภายในสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิ ชย เปนเสนทางหลักในการใช งานเครือขายอิน เทอรเ น็ตของกรมการค า
ภายใน และหนวยงานทั้งหมดภายในกระทรวงพาณิชย
1.3) เชื่อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตเอกชน (Anet Internet) ซึ่งเชื่อมตอดวยสาย UTP Cable
เขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตดวยความเร็ว 100/30 Mbps เปนเสนทางหลักในการใหบริการ
ประชาชนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall)
กรมการคาภายใน มีการเชื่อมตอเครือขายภายใน (Internal Link) โดยกําหนด DMZ (Demilitarized
Zone) สามารถเข า ใช ง านจากภายนอก เช น Web Server, DNS Server etc เชื่ อ มโยงจากภายนอก
ผานอุปกรณรักษาความปลอดภัยเครือขายคอมพิวเตอร (Firewall) ยี่หอ Palo Alto รุน 3050 เปนอุปกรณที่
ทําหนาที่กําหนดนโยบายการใชงานระบบเครือขายตางๆ ของระบบ ควบคุมนโยบายการใชงานอินเทอรเน็ตใน
ระดั บ Application Layer ซึ่ ง เชื่ อ มต อด า นหน ากับ ระบบเครื อขายภายนอกผ านผูใ หบ ริก ารอิ น เทอร เ น็ ต
(Internet Service Provider) ทั้ ง 3 วงจร และด า นหลั ง เชื่ อ มต อ ไปยั ง อุ ป กรณ ก ระจายสั ญ ญาณหลั ก
(Core Switch) ผานสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic)
(3) อุปกรณกระจายสัญญาณหลัก (Core Switch)
อุปกรณกระจายสัญญาณหลักของกรมการคาภายใน ผูใชงานอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต เชื่อมตอ
เข า กั บ อุ ป กรณ Distributed Switch (Layer 2 Managed Switch) ใชเ ปน ยี่หอ Cisco รุ น 6506 ทํ าหนา ที่
เชื่อมตอไปยังอุปกรณกระจายสัญญาณรองตางๆซึ่ งใช เป นยี่ห อ Cisco รุน 2960G ที่อยู ตามชั้น ตางๆ ของ
กรมการคาภายใน ผานสาย Fiber Optic โดยมีการกําหนด VLAN ของแตละชั้นไว ดังนี้
3.1) เชื่อมตอไปยัง DR Site โดยใช VLAN 692
3.2) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 3 โดยใช VLAN 653
3.3) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 4 โดยใช VLAN 654
3.4) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 5 โดยใช VLAN 655
3.5) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 6 โดยใช VLAN 656
3.6) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 7 โดยใช VLAN 657
3.7) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 8 โดยใช VLAN 658
3.8) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 9 โดยใช VLAN 659
3.9) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 10 โดยใช VLAN 660
3.10) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 11 โดยใช VLAN 661
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3.11) เชื่อมตอไปยัง ชั้น 12 โดยใช VLAN 662
3.12) เชื่อมตอไปยัง อาคารชั่งตวงวัด โดยใช VLAN 663
(4) ระบบตรวจจับและปองกันการบุกรุกบนเครือขายคอมพิวเตอร (Intrusion Prevention System: IPS)
อุปกรณระบบตรวจจั บและปองกันการบุกรุกบนเครือขายคอมพิวเตอร กรมการคาภายในใชยี่ห อ
Sourcefire รุน 3D7120 เป น อุป กรณ ที่ใช สําหรับ ปองกัน การโจมตีร ะบบเครือขาย โดยจะวางขวางระบบ
เครื อข า ยในโซน DMZ (Demilitarized Zone) ที่อนุญ าตใหเขาใชงานไดจ ากภายนอก เชน Web server,
DNS Server เปนตน
ขอเสนอแนะ
อุ ป กรณ Core Switch Cisco Catalyst 6506, Palo Alto Firewall, Cisco Sourcefire ซึ่ ง เป น ระบบ
IDS/IPS และ Distributed Switch Cisco 2960G เป น อุ ป กรณ ห ลั ก ในการเชื่ อ มต อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร
แมขาย (Server) ที่ใหบริการระบบงานฯ รวมถึงการใหบริการเชื่อมตอแกผูใชงานในการเขาถึงระบบเครือขาย
อีกทั้งเปนอุปกรณที่ตรวจสอบและปองกันการใชงานระหวางผูใชงานภายในและภายนอก (รวมทั้งการใชงาน
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย) เมื่อเกิดความเสียหายอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการใชงานระบบเครือขายใน
วงกวาง มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานสูงเกิด Single Point of Failure ในระบบเครือขายฯ ดังนั้น จึงควรมี
การสํารองขอมูล (Data Backup) ทั้งคา Configuration และขอมูล รวมถึงควรมีการออกแบบและการติดตั้ง
อุปกรณที่ทําใหระบบพรอมใชตลอดเวลา (High Availability) ในลักษณะ Redundancy โดยอุปกรณที่สําคัญ
สามารถทํางานทดแทนกันได เมื่อมีความบกพรองของอุปกรณเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด สามารถกําหนดใหเปน
แบบ Active-Standby หรือ Active-Active เพื่อใหมีการกระจาย Workload และลดการเกิด Single Point
of Failure ส ว นอุ ป กรณ ที่เ ชื่ อมต อ กั บ ผู ใช งานของแตล ะสว น เชน Layer 2 Managed Switch ควรมี การ
สํารองอุปกรณเพื่อใชทดแทนไดทันทีเทาที่จําเปน 1 หรือ 2 ตัว เพื่อลดคาใชจายที่ไมจําเปน
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2.1.3 ระบบงานและฐานขอมูล
ตารางที่ 2-2 ระบบงานและฐานขอมูล
ระบบปฏิบัติการ
ระบบงาน
หนาที่หลัก
(Operating
system)
1. ระบบฐานขอมูลการบริหาร
เ พื่ อ ใ ช ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด า น ก า ร เ งิ น ข อ ง MS Windows
จัดการ (การบริหารจัดการทาง กรมการคาภายใน ไดแ ก ระบบงานงบประมาณ ระบบ Server 2008 R2
การเงินและบริหารงานพัสดุ) การเงิ น ระบบข อ มู ล ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ระบบเงิ น ทดรอง
Standard
ราชการ ระบบงานโครงการ คชก. ระบบเงิ น กองทุ น
สวัสดิการ ระบบบัญชี และระบบพัสดุ
2. ระบบฐานขอมูลตรวจสอบและ 1. ระบบรับเรื่องรองเรียน
MS Windows
ปฏิบัติการ และระบบ
- รองรั บ เรื่ อ งร องเรี ย นเกี่ ย วกับ ราคาสิ น ค า และส ง Server 2012 R2
เรื่ อ งให เ จ า หน า ที่ ฝ า ยตรวจสอบและปฏิ บั ติ ก ารทํ า การ
ฐานขอมูลรองทุกขพิทักษ
Standard
ผลประโยชนของผูบริโภค
ตรวจสอบและปรียบเทียบปรับ และจัดทํารายงานสรุป
2. ระบบขนยายสินคาควบคุม
- รองรั บ การขออนุ ญ าตขนย า ยสิ น ค า ควบคุ ม ของ
กรมการคาภายใน เชน น้ํามันปาลม ขาวเปลือก ขาวสาร
กระเที ย มนํ า เข า จากต า งประเทศ เป น ต น และจั ด ทํ า
รายงานเชิงวิเคราะหการขนยายทั้งหมด
3. ระบบตรวจสอบ
- ออกแบบใชงานสําหรับเจาหนาที่สายตรวจ ที่ออก
ตรวจเรื่องรองเรียนตาง ๆ จากระบบรองเรียนและสาย
ดวน 1569 รวมถึงการบันทึกตรวจสอบ บันทึกพฤติการ
กระทําผิด การเปรียบเทียบปรับ
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ฐานขอมูล

Development
Tool/ Language

ระดับของ
การใชงาน

สถานะ

Oracle 11g

PHP

TPS/MIS

ใชงาน

MS SQL
Server 2016

PHP

TPS/MIS

ใชงาน
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ระบบงาน
3. ระบบฐานขอมูลระบบตลาด
คลังสินคา ไซโล และหองเย็น

หนาที่หลัก

1. เพื่อใหบริการขอมูลของตลาด คลังสินคา ไซโลและหองเย็น
2. ระบบตลาด คลังสินคา ไซโล และหองเย็น แบงการ
แสดงขอมูลออกเปนหมวดหมูได ดังนี้
- ขอมูลตลาดกลาง เปนระบบที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่ อ กิ จ การตลาดกลาง เลขที่ ใ บอนุ ญ าต วั น ที่
อนุญาต และทะเบียนนิติบุคคล
- ข อ มู ล กิ จ การคลั ง สิ น ค า เป น ระบบที่ แ สดงข อ มู ล
เกี่ยวกับชื่อกิจการคลังสินคา เลขที่ใบอนุญาต วันที่
อนุญาต และทะเบียนนิติบุคคล ชื่อสินคา ความจุ
พื้นที่จัดเก็บ และพื้นที่วาง
- ขอมูลกิจการไซโลเปนระบบที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ชื่อกิจการไซโล เลขที่ใบอนุญาต วันที่อนุญาต และ
ทะเบียนนิติบุคคล ชื่อสินคา ความจุ พื้นที่จัดเก็บ
และพื้ น ที่ ว า งข อ มู ล กิ จ การห อ งเย็ น เป น ระบบที่
แสดงข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ชื่ อ กิ จ การห อ งเย็ น เลขที่
ใบอนุญาต วันที่อนุญาต และทะเบียนนิติบุคคล ชื่อ
สินคา ความจุ โดยสามารถคนหากิจการหองเย็นที่
ตองการตรวจสอบได
4. ระบบฐานขอมูลราคาและ
1. เพื่ อ ให มี ร ะบบสํ า หรั บ บริ ห ารจั ด การข อ มู ล สิ น ค า
โครงสรางตนทุนการผลิตสินคา
อุ ป โภคบริ โ ภค ใช ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลราคาสิ น ค า
อุปโภคบริโภค
อุปโภคบริโภค โดยการศึกษาและนําขอมูลตนทุนการ
ผลิต มาประกอบการวิเคราะหและการตัดสินใจ
2. เพื่ อให มีก ารพั ฒนาระบบฐานขอ มูล สํ าหรับ จั ดเก็ บ
โครงสรางตนทุนอยางมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
2-6

ระบบปฏิบัติการ
(Operating
system)
MS Windows
Server 2012 R2
Standard

MS Windows
Server 2012
Standard

Development
Tool/ Language

ระดับของ
การใชงาน

สถานะ

MS SQL
Server 2014

PHP

TPS/MIS

ใชงาน

MS SQL
Server 2005

PHP

EIS/TPS/
MIS

ใชงาน

ฐานขอมูล

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ระบบงาน

หนาที่หลัก
ยิ่งขึ้ น ซึ่ง ชว ยลดความซ้ํ าซอ นในการบัน ทึก จัด เก็ บ
ขอมูล ทําใหปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ถูกตองยิ่งขึ้น ใหมี
ระบบฐานขอมูลที่สามารถเชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน
ข อ มู ล ระหว า งหน ว ยงานได สร า งรู ป แบบที่ ใ ช เ ป น
ตนแบบสําหรับการคาดการณและควบคุมราคาสินคา
จากขอมูลทางดานตนทุน
เผยแพรขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธภารกิจกรมฯ

5. ระบบ Internet และระบบภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเสริมสราง
ความเปนธรรมแกผูบริโภค
6. ระบบงานและระบบฐานขอมูล 1. เพื่อเผยแพรขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับสินคาเกษตร
ตามโครงการเผยแพร
2. เพื่อเผยแพรขอมูลสินคาเกษตร ไดแก พื้นที่เพาะปลูก
ประชาสัมพันธสินคาเกษตร
แหลงผลิต ภาวะการผลิต ราคา ฯลฯ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
7. ระบบแผนงานและสารสนเทศ เปนระบบรองรับการปฏิบัติงานของสํานักชั่งตวงวัด ไดแก
(ระบบงานชั่งตวงวัด)
การออกใบอนุญาตนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดาน การ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดตามกําหนดเวลา ฯลฯ เพื่อการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่ที่ใหบริการแกผูประกอบการที่
เกี่ยวของกับงานชั่งตวงวัด
8. ระบบบูรณาการสารบรรณ
1. เพื่ อให มี ระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ กส ที่ เป นระบบ
อิเล็กทรอนิกส
เดี ย วกั น และรองรั บ การเชื่ อ มโยงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐ
2. เพื่ อพั ฒนาบุคลากรด านสารบรรณให มี ความสามารถ
และมีแนวปฏิบัติเดียวกัน สามารถปฏิบัติทดแทนกันได
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ระบบปฏิบัติการ
(Operating
system)

Development
Tool/ Language

ระดับของ
การใชงาน

สถานะ

MS SQL
Server 2005

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

MS SQL
Server 2005

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

MS SQL
Server 2008
R2 Standard
64-bit

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

MS Windows
MS SQL
Server
Server 2008
Enterprise 2007
sp2

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

MS Windows
Server 2008 R2
std sp1 (64bits)
MS Windows
Server 2003
Enterprise
Edition
MS Windows
Server 2008 R2
Standard 64-bit

ฐานขอมูล
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กรมการคาภายใน
ระบบงาน

9.

10.
11.

12.

2-8

หนาที่หลัก

ระบบปฏิบัติการ
(Operating
system)

3. เพื่ อให มี ระบบปฏิ บั ติ งานเอกสารอิ เล็ กทรอนิ กส อื่ นๆ
ไดแก ระบบจั ดเก็บเอกสาร ระบบขาวประชาสั มพันธ
ระบบหนั ง สื อ เวี ย น ระบบการจองห อ งประชุ ม
อิเล็กทรอนิกส และระบบจองรถยนตอิเล็กทรอนิกส
ระบบฐานขอมูลเครือขาย
รองรับการใชงานในสวนของเจาหนาที่สวนกลางและสวน MS Windows
สมาชิกธงฟาเพื่อลดภาระคา
ภูมิภาค ในการจัดงานธงฟา ตารางการจัดงาน สถานที่ วัน Server 2008 R2
ครองชีพประชาชน
เวลา และขอมูลรายละเอียดอื่น ๆ ของงานธงฟา รวมถึง std sp1 64bits
(App)
เว็บไซตเผยแพรประชาชนงานธงฟา กิจกรรม และการจัดงาน
MS Windows
Server 2008 R2
(DB)
ระบบกํ ากั บดู แลการรั บจํ านํ า ระบบติ ดตามความเคลื่ อนไหวของข อมูล กระบวนการรั บ MS Windows
ขาว
จํานําขาว
Server 2008 R2
Standard
ระบบสารสนเทศเพื่อวิเคราะห 1. เพื่อใชในการเก็บขอมูลจากระบบงานสารสนเทศตางๆ MS Windows
สนับสนุนการตัดสินใจของ
Server 2008 R2
ของกรมการคาภายใน
ผูบริหาร
Standard
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกสของกรมฯ ที่ใชรับสงขาวสาร MS Windows
(e-mail) กรมการคาภายใน
ไปยั ง บุ ค คลภายในและภายนอก โดยผ า นเครื อ ข า ย Server 2008 R2
คอมพิวเตอร
std sp1 (64bits)

Development
Tool/ Language

ระดับของ
การใชงาน

สถานะ

MS SQL
Server 2008

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

MS SQL
Server 2008

PHP

TPS/MIS

ใชงาน

Hyperion

Tableau

EIS/TPS
/MIS

ใชงาน

Storage
Group

Mail Exchange

TPS/MIS

ใชงาน

ฐานขอมูล

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ระบบงาน
13. ระบบกํากับดูแลการรับจํานํา
มันสําปะหลัง
14. ระบบการสรางรายงานเพื่อ
วิเคราะห พยากรณ และสราง
รายงานอัจฉริยะเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร

ระบบปฏิบัติการ
หนาที่หลัก
(Operating
system)
ระบบติดตามความเคลื่อนไหวของขอมูล กระบวนการรับ MS Windows
จํานํามันสําปะหลัง
Server 2008 R2
Standard
เปนกระบวนการรวบรวมข อมูล เพื่อ นํามาประมวลผล MS Windows
วิเคราะหเชิงสถิติ เพื่อสรุปเปนรายงานเตือนภัย/รายงาน Server 2008 R2
พยากรณ เพื่อประกอบการตัดสินใจของฝายบริหาร
Standard

15. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศทาง รวบรวม พรบ.ที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมการคา MS Windows
กฏหมายการคาในประเทศ
ภายใน การคุมครองผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจ ใหไดรับ Server 2008 R2
ความเปนธรรม ลดการควบคุมภาครัฐมาเปนการกํากับดูแล
Standard
16. พัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล
เปนระบบการบริการเชื่อมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและ MS Windows
อิเล็กทรอนิกสผานระบบ
ภาคธุรกิจ แบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคูไปกับการ Server 2008 R2
Nation Single Window
ปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการใหบริการ และการลด
Standard
รูปเอกสาร โดยอํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถ
ทํา ธุร กรรมทางอิ เล็ กทรอนิก สกั บหนว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง Linear Red Hat
เชื่อมโยงหนังสืออนุญาตนําเครื่องชั่งตวงวัดออกจากดาน (ชว)
17. ระบบ Intranet กรมการคา
ภายใน
18. ระบบแผนงานและสารสนเทศ
(Data warehouse ระบบ
คลังขอมูล)

Development
Tool/ Language

ระดับของ
การใชงาน

สถานะ

MS SQL
Server 2008

PHP

TPS/MIS

ใชงาน

MS SQL
Server 2008

PHP

EIS/TPS
/MIS

ใชงาน

MS SQL
Server 2008

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

Oracle 11G

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

PHP

TPS/MIS

ใชงาน

Tableau

EIS/TPS/
MIS

ใชงาน

ฐานขอมูล

เผยแพรขอมูลแกขาราชการภายในกรม และถายทอดการ MS Windows
MS SQL
ประชุมของกรมการคาภายใน
Server 2003
Server 2005
เพื่อใชในเก็บขอมูลจากระบบงานสารสนเทศตางๆของ MS Windows
Hyperion
กรมการคาภายในพรอมนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อชวย Server 2003 sp1
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
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กรมการคาภายใน
ระบบงาน
19. ระบบสํานักงานระบบจัดเก็บ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส
(ระบบ E-Learning)
20. ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการดานการตลาด สินคา
เกษตร
21. ระบบคาขาว

22. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคลระดับกรม (DPIS)

23. ระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส
(e-Leave)
2-10

หนาที่หลัก
การจัดเก็บขอมูลความรู เผยแพร ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
บนเครือขายอินทราเน็ต โดยมีระบบ e-Learning รองรับ
เปนเครื่องมือในการวิเคราะหคาดการณเตือนภัยสินคา
เกษตรต าง ๆ และบริหารจัด การดานการตลาด สิ นค า
เกษตร เพื่อใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสินคาเกษตร และ
ติดตามความเคลื่อนไหวของสภาวะตลาด
1. ระบบใหบริการแกผูประกอบการยื่นขอหนังสืออนุญาต
ประกอบการคาขาว ตามพระราชบัญญัติคาขาว พ.ศ.
2489 ฉบับที่ 145 พ.ศ. 2558 และรองรับการชําระเงิน
คาธรรมเนียมผานระบบอิเล็กทรอนิกส
2. เว็ บ ไซต ใ ห ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก าร
จดทะเบียนเปนผูประกอบการคาขาว
1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําวันของกรมในสวน
ที่เกี่ยวของกับงานการเจาหนาที่
2. เพื่อใหสวนราชการมีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ที่ใ ช เ ป น ฐานในการวางแผนและการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุคคลของสวนราชการ
3. เพื่ อ สร า งระบบสารสนเทศทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
มาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ระหว า ง
หนวยงาน
เป น ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให บุ ค ลากรของกรมฯลา
ผานระบบเครือขาย Intranet ตามขั้นตอนทดแทนการใช
เอกสาร

ระบบปฏิบัติการ
(Operating
system)
MS Windows
Server 2008

Development
Tool/ Language

ระดับของ
การใชงาน

สถานะ

MS SQL
Server 2008

PHP

TPS/MIS

ใชงาน

Oracle 11g

PHP

EIS/TPS/
MIS

ใชงาน

MS SQL
Server 2008

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

MS Windows
Server 2003 R2

Oracle
Database
10g

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

MS Windows
Server 2008 R2
Standard (64bit)

Oracle
Database

ASP.NET

TPS/MIS

ใชงาน

MS Windows
Server 2012
Standard
Edition
MS Windows
Server 2008 R2

ฐานขอมูล

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ระบบงาน

24. ระบบรายงานการรับซื้อ ผลิต
จําหนายปริมาณคงเหลือและ
สถานที่เก็บน้ํามันปาลม

หนาที่หลัก

เพื่ อ ใช ใ นการบริ ห ารจั ด การกํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับปริมาณการผลิต การจําหนายน้ํามัน
ปาล ม และการรั ก ษาเสถี ย รภาพราคาปาล ม น้ํ า มั น
และน้ํามันปาลม และเปนเครื่องมือในการจัดเก็บขอมูล
และประมวลผลข อ มู ล จากการแจ ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกลางวาดวยสินคาและบริการ

ระบบปฏิบัติการ
(Operating
system)
MS Windows
Server 2012
Standard

ฐานขอมูล
10g
Release2
MS SQL
Server 2012

Development
Tool/ Language

ระดับของ
การใชงาน

สถานะ

PHP

TPS/MIS

ใชงาน

หมายเหตุ: ความหมายของระดับการใชงาน
MIS หมายถึง ระบบสารสนเทศที่รวบรวมและจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคการอยางมีหลักเกณฑ เพื่อนํามาประมวลผลและ
จั ด รู ป แบบให ไ ด ส ารสนเทศที่ ช ว ยสนั บ สนุ น การทํ า งาน และการตั ด สิ น ใจในด า นต า ง ๆ ของผู บ ริ ห ารเพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานขององค ก รเป น ไป
อยางมีประสิทธิภาพ
TPS หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกับ การบัน ทึ กและประมวลขอ มูล ที่ เกิด จากการปฏิบัติ งานประจําหรืองานขั้ น พื้น ฐานขององค กร เชน การซื้อ ขายสิน ค า
การบันทึกจํานวนวัสดุคงคลัง เมื่อใดก็ตามที่มีการทํางานในลักษณะดังกลาวขอมูลที่เกี่ยวของจะเกิดขึ้นทันที เชน ทุกครั้งที่มีการขายสินคา ขอมูลที่เกิดขึ้น
ก็คือ ชื่อลูกคา ประเภทของลูกคา จํานวนและราคาของสินคาที่ขายไป รวมทั้งวิธีการชําระเงินของลูกคา
EIS หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารขั้นสูง (EIS) เปนระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญตอผูบริหารองคกร ในเรื่องการพิจารณากําหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ
ขององคกร ใหสามารถจัดการองคกร ใหสามารถดําเนินการบรรลุเปาหมายหรือแขงขันกับองคกรอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

2-11

กรมการคาภายใน

2.2. ผลการวิเคราะห สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล
2.2.1 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตรแตละดาน
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555 – 2559
ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามแผนแมบท ICT พ.ศ. 2555-2559
โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตรที่ 1 : ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการและมี
ธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชย
14
ของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 : สรางเสริมนวัตกรรมบริการและมุงสูภาคประชาชน
10
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมี
ความทันสมัย มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุม มีคุณภาพไรรอยตอและ
6
อนุรักษพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง
4
สงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย
รวม
34
2.2.2 ผลการวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล
การวิเ คราะหส ภาวะแวดล อมภายนอก และสภาวะแวดลอมภายในดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งไดดําเนินการสํารวจขอมูลพื้นฐาน สัมภาษณผูบริหาร และบุคลากร ของกรมการคาภายใน ในเบื้องตน
พอสรุปไดวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในทุก
ดานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูใชงาน แต
เนื่ อ งจากการบริ ห ารจั ด การภายในและการให บ ริ ก าร มี ส ถานภาพที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามยุ ค สมั ย
และความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ดั ง นั้ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ การพาณิ ช ย
พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน จึงมีความจําเปนในการพัฒนาปรับปรุงระบบปจจุบันใหเพิ่มมาก
ขึ้น สรุปได 5 ดาน ประกอบดวย
(1) ความตองการดานนโยบาย
1.1) กํ า หนดมาตรฐานข อ มูล สารสนเทศที่มีความเกี่ย วข องสัมพัน ธ กัน ระหวา งหนว ยงาน
ภายในและหนวยงานภายนอกที่จําเปนตองใชขอมูลรวมกัน
1.2) มีการบูรณาการระบบงานที่ใชในปจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาใชงานบนความตองการของแต
ละสํานัก รวมทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล รูปแบบการ
นําเสนอที่มีความหลากหลายแพลตฟอรม (Platform)
1.3) ตองการใหมีการพัฒนาระบบงานที่ติดตามตรวจสอบกระบวนการตามบทบาทภารกิจ
ของหนวยงานที่ยังใชเจาหนาที่ ใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยสนับสนุนสงเสริมการ
ปฏิบัติงาน และการบริหาร
1.4) นํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาสนั บ สนุ น งานด า น Font Office และ Back Office
เพื่อรองรับนโยบาย Digital economy
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1.5) การใชระบบ Manual ที่ตองใชเอกสารในรูปกระดาษ มาขยาย ตอยอดการบูรณาการ
การปฏิบัติงานที่ใชเทคโนโลยี เพื่อลด ละเลิก การใชกระดาษในอนาคต
1.6) พิ จ ารณาเรื่ องกฎระเบีย บตา งๆ รองรั บ การปฏิบั ติงาน การบริ ห าร และการบริ การ
ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหนําไปเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสอางอิงที่ราชการยอมรับ
(2) ความตองการดานระบบคอมพิวเตอร
หมายถึง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ
เพื่อการใชงานดานบริหารจัดการภายใน และการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน
ประกอบดวย
2.1) ตองการเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชเปนอุปกรณเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย
พรอมรองรับการทํางาน ไดทุกสถานที่ ทุกเวลา
2.2) การใชเครื่องคอมพิวเตอร PC ที่สามารถรองรับการทํางานที่มีความยืดหยุน เคลื่อนยาย
ได ต ลอดเวลา พร อ มปฏิ บั ติ ง านนอกสถานที่ รวมทั้ ง สั่ ง การ ติ ด ตามข อ มู ล ข า วสาร
ไดทุกโอกาส
(3) ความตองการดานระบบเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย
หมายถึง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความสะดวกรวดเร็วในการ
รับ-สงขอมูลดวยความมีเสถียรภาพและมั่นคงปลอดภัย ประกอบดวย
3.1) ตองการใหมีการขยายระบบเครือขายใหครอบคลุมการใชงานทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ใหสามารถรองรับการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2) ตองการใหมีการกําหนดขอตกลงการใหบริการดาน Network รวมกันระหวาง คน. และ
สป. เพื่อใหสามารถใหบริการผูใชงานไดอยางมีเสถียรภาพ
3.3) ควรมีระบบการบริหารความปลอดภัยเครือขาย (Security Network Management)
ระดับกรมที่สามารถเขาตรวจสอบการใชงาน
(4) ความตองการดานระบบงานและฐานขอมูล
หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่มีความถูกตองทันสมัย (Update)
สามารถใชประโยชนขอมูลรวมกันแบบบูรณาการ ลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บและปรับปรุง
ขอมูล ประกอบดวย
4.1) ตองการใหเกิดการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บขอมูล โครงสรางขอมูลการจัดเก็บ และ
รูปแบบการจัดเก็บ สําหรับขอมูลที่ตองมีการแลกเปลี่ยน และใชขอมูลรวมกัน
4.2) ต อ งการการจั ด เก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ เ ป น แหล ง ข อ มู ล กลาง เป น การ Backup Data
เพื่อปองกันการสูญหาย และทําใหสามารถเขาถึงขอมูลไดทันที่เมื่อเกิดเหตุขัดของ
4.3) ตองการระบบการประมวลผลขอมูลที่ผานการวิเคราะหขอมูล เพื่อชวยประกอบการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
4.4) ต องการให มี ร ะบบการเชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข อมู ล ระหว างหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
บทบาทภารกิ จ ของกรม รวมทั้ ง ผู ป ระกอบการ เพื่ อ สามารถวิ เ คราะห ไ ด ถึ ง ธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวของ
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(5) ความตองการดานบุคลากรและการฝกอบรม
หมายถึ ง การพั ฒ นาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิ จิทัล ใหแกบุ คลากร
ทุกระดับ เพื่อเพิ่มทักษะความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset) ให
เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม มีความพรอมรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีประกอบดวย
5.1) จัดฝกอบรมเกี่ยวกับความคิดสรางสรรคใหเห็นถึงยุคที่ตองนําเทคโนโลยีมาสนับสนุน
เสริมการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน ลดการใชทรัพยากรตาง ๆ กอใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และการบริการ
5.2) จัดฝกอบรมใหการใชเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใหผูเกี่ยวของเขาใจ เขาถึง ระบบงานตางๆ
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน การบริหาร และการบริการ ที่มีความหลากหลาย
รูปแบบ หลากหลายอุปกรณ
5.3) เสริ ม สร า งทั ก ษะการพั ฒ นาระบบงาน สร า งความเข า ใจ ภายใต โ ครงการต า ง ๆ
ที่จําเปนตองใชความรูเฉพาะทาง
2.2.3 ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
ผลจากการศึกษาขอมู ลพื้น ฐานในดานการบริห ารจัดการ และสถานภาพการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลป จจุบั น ที่ป รึกษาได ใชเทคนิคการวิ เคราะหส ภาวะแวดล อมภายในและภายนอก
(SWOT Analysis) ที่ ส ง ผลกระทบต อ การดํ า เนิ น งานดา นเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ของกรมการค า ภายใน
พอสรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis)
ปจจัยดานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1 มี ร ะบบสารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม ภารกิจ ในดา น 1 ขอมูลของระบบงานตางๆ เริ่มมีการบูรณการ
ตางๆ ของกรมฯ ที่พัฒนามาอยางตอเนื่อง และมี
และเชื่ อ มโยงกั น เพื่ อ จั ด ทํ า เป น ระบบข อ มู ล
กลาง แตยังไมครบถวนทุ กระบบ เนื่องจากมี
การปรับปรุงใหทนั สมัยเสมอ
การพั ฒ นาจากต า งบริ ษั ท และพั ฒ นาใน
ชวงเวลาแตกตางกัน
2 บริษัทตางๆ ที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศของ 2 สวนขอมูลที่จะตองมีการเชื่อมโยงกับหนวยงาน
กรมฯ จะมีการสงบุคลากรเขามาทํางานรวมกับ
อื่นๆ เพื่อนํามาสนับสนุนการประมวลผล การ
บุ ค ลากรของกรมฯ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ดู แ ลรั ก ษา
วิเคราะหสถานการณตางๆ บางสวนยังจัดทําใน
ระบบงานอย า งต อ เนื่ อ ง ทํ า ให ร ะบบสามารถ
ลักษณะ Manual และบางสวนยังไมเปนขอมูล
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และแกไขปญหา
ปจจุบัน
ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่มีปญหาเกิดขึ้น
3 มี ฐ านข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ที่ มี 3 มาตรฐานข อ มู ล ระหว า งหน ว ยงานยั ง ไม
การปรับปรุงอยูเสมอและเปนปจจุบัน เชน ราคา
สอดคลองกัน เชน ประเภทของสิน คาเกษตร
สินคาเกษตร สินคาอุปโภคบริโภค ฯลฯ และเปน
เปนตน
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กรมการคาภายใน

จุดแข็ง (Strengths)
ฐานขอมูลที่บุคลากรของกรมฯ ประสานงานเพื่อ
บันทึกขอมูลเองทั้งในสวนกลางและภูมิภาค

จุดออน (Weaknesses)
4 ขอมูลหรือรายงานบางสวนยังจัดทําในลักษณะ
Manual ซึ่งสว นใหญจ ะเปนรายงานที่ตองรอ
ข อ มู ล จากหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ทํ า ให ก าร
รายงานผลจะตองใชเวลาในการจัดทํา

ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis)
ปจจัยดานบุคลากร
จุดแข็ง (Strengths)
มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และมีการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง

จุดออน (Weaknesses)
ต อ งการส ง เสริ ม ให มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร
นอกเหนือ จากการปฏิบัติงานดานไอที แตเป น
แนวคิ ด ในการบริ ห ารจั ด การด า นไอที เช น
ดาน Big Data, มาตรฐานขอมูล เปน ตน ซึ่งยั ง
เปนสวนที่ยังไมไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis)
ปจจัยดานการบริหารจัดการและงบประมาณ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1 ได รั บ การสนั บ สนุ น ทางด า นงบประมาณจาก 1 การจัดซื้ออุปกรณตางๆ รวมถึงระบบเครือขาย
ผูบริหารของกรมฯ ทั้งนี้ผูบริหารไดเล็งเห็นถึง
เพื่อตอบสนองภารกิจของกรมฯ ใหไดตั้งแตตน
ความจําเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
น้ําจนถึงปลายน้ํานั้น เปนงบประมาณที่สูง และ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ด า นต า งๆ ของ
จะตองมีการวางแผนที่รองรับไวอยางชัดเจนและ
เจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีความตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ของกรมการค าภายใน มีห ลายฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคประชาชน เชนเรื่องราคาสินคา ซึ่งมี
ผลกระทบในวงกวาง และหากมีปญหาเกิดขึ้น ก็
จะไดรับความสนใจ ดังนั้นระบบสารสนเทศของ
กรมการคาภายในจะตองมีความรวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณ ได รับความรวมมือโดยการเชื่ อมโยง
ขอมูลที่จําเปนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และที่
สําคัญที่สุดจะตองนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มิใชเพียงแคการรับรูขอมูลเทานั้น
ดังนั้นงบประมาณในการพัฒนาระบบฯ เปนสวน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)
หนึ่ ง งบประมาณในการพั ฒ นาบุ ค ลากรทั้ ง ใน
สว นไอที และส ว นที่ ต อ งนํ าไอที ไ ปใช ก็ เ ป น อี ก
สวนหนึ่ง และสวนที่จะตองมีการเชื่อมโยงขอมูล
จากหนวยงานภายนอก และอาจจะหมายรวมถึง
ขอมูล ของประเทศคูแข ง เช น ประเทศในกลุ ม
AEC ก็ยังเปนงบประมาณอีกสวนหนึ่ง ทั้งหมดนี้
จะตองมีการจัดทํางบประมาณที่อธิบายได เปน
เหตุเปน ผล และแสดงถึงความจําเปน ที่จะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
2 หนวยงานที่ตองการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศ 2 การบริหารจัดการขอมูลของกรมฯ ในภาพรวม
ไปใชในการปฏิบัติงาน หรือการจัดหาอุปกรณ
เพื่ อ ตอบสนองต อ นโยบายของผู บ ริ ห าร และ
ดานระบบคอมพิว เตอรไดมีการปรึ กษาหารือ
สนับสนุนโครงการดานตางๆ ของรัฐบาลไดอยาง
แล ะดํ า เนิ น การร ว มกั บ ศู น ย เ ทคโนโ ล ยี
รวดเร็ว และมีป ระสิทธิผ ล จําเปน จะตองไดรับ
สารสนเทศอย า งเป น รู ป ธรรม ทํ า ให ส ามารถ
ความร ว มมื อ จากการนํ า เข า ข อ มู ล ด า นต า งๆ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ สนั บ สนุ น หน ว ยงานต า งๆ
จากหน ว ยงานภายใต สั ง กั ด ของสํ า นั ก งาน
ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย ทั่ ว ประเทศ และการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค
เชื่ อ มโยงข อ มู ล จากหน ว ยงานภายนอกที่
ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใช
ภายใต ข อบเขตการใช จ า ยงบประมาณที่
เกี่ย วของ ซึ่งอาจจะมีปญ หาความลาชา ทั้งใน
เหมาะสม
สวนการนําเขาขอมูล และความลาชาของระบบ
เครือขายในบางครั้ง
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกองคกร (SWOT Analysis)
โอกาส (Opportunities)
ขอจํากัด (Threats)
1 นโยบายดาน Digital Economy ทําใหเกิดความ 1 มี ค วามท า ทายในการบริ ห ารจั ด การด า น
สารสนเทศเพื่อปกปอง ปองกัน การคุกคามใน
ตื่นตัวในการนําเทคโนโลยีมาใช ทําใหเกิดโอกาส
รูปแบบใหมๆ จากผูไมประสงคดีในการเขาถึ ง
ที่ดีสําหรับหนวยงานภาครัฐจะนําเสนอโครงการ
ขอมูลภาครัฐ
ที่มีความทันสมัย เกิดประโยชนอยางแทจริงใน
การนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน
2 ภาครัฐสงเสริมใหมีการขยายชองสัญญาณการ 2 การที่ จ ะต อ งสามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ในระดั บ ที่
เชื่อมตอ Internet ขนาดใหญความเร็วสูง ทําให
กวางขึ้น เชน AEC จะทําใหเกิดการแขงขันจาก
หน ว ยงานภาครั ฐ สามารถให บ ริ ก ารข อ มู ล
ประเทศตางๆ ที่สงสินคาเขามาในประเทศไทย
มากขึ้น ดังนั้น กรมฯ ก็มีความจํ าเปนที่ จะตอง
ข า วสารต า งๆ ตลอดจนการประยุ ก ต ใ ช
เข า ถึ ง ข อ มู ล ของประเทศคู แ ข ง ต า งๆ เพื่ อ นํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ในการรายงานผล
ขอมูลมาใชในการบริหารจัดการและยกระดับ
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โอกาส (Opportunities)
และการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3 ผูประกอบการและประชาชนมีอุปกรณ Mobile
Device ในการเขาถึงขอมูลภาครัฐมากขึ้น ทําให
หน ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่ อ สื่ อ สารและเข า ถึ ง ประชาชน
ไดสะดวกมากขึ้น

ขอจํากัด (Threats)
การแข งขัน ภายในประเทศของผูป ระกอบการ
และเกษตรกรไทย
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บทที่ 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
ของกรมการคาภายใน

กรมการค้าภายใน

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมการค้าภายใน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการค้าภายใน ได้มีการกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย์ และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ เช่น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นต้น เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
3.1.1 วิสัยทัศน์
“กรมการค้าภายใน เป็นองค์กรอัจฉริยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
3.1.2 พันธกิจ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(2) พัฒนาและบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกระบวนงาน
ในมิ ติ ต่ า งๆ ในด้ า นการบริ ห าร การบริ ก าร ระบบงาน และข้ อ มู ล สารสนเทศของ
ทุกหน่ ว ยงานภายในกรมและระหว่า งกรม เพื่อการประสานการพัฒ นาและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีเอกภาพ
(3) พั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยสื่ อ สาร รองรั บ ระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ทั่วถึง
(4) พั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ มาตรการ และมาตรฐานที่ ส่ ง เส ริ ม และ
เอื้ออานวยต่อการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมั่นคงปลอดภัยบนไซเบอร์
(5) ประชาชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน สามารถเข้ า ถึ ง และรั บ รู้ ข้ อ มู ล ด้ า นการค้ า
ภายในประเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
3.1.3 เป้าหมาย
(1) บุคลากรทุกระดับมีการปรับกระบวนทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา และการใช้งานด้านไอซีที
(2) มีองค์ความรู้ ทักษะ สามารถเป็นผู้ฝึ กสอน SMART Trainers และ SMART User มีการ
ประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็นกลไกการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบ
(3) มีระบบ Single Sign On ที่เป็นภารกิจหลักของกรมการค้าภายใน
(4) รองรับนโยบายภาครัฐในการบูรณาการระบบงาน ระบบฐานข้ อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้
เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(5) รองรับนโยบายกระทรวงพาณิชย์ตามยุทธศาสตร์ ในการใช้งบประมาณด้านการบริห าร
จัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(6) ก้าวสู่ SMART Office
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน
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กรมการค้าภายใน

3.1.4 ค่านิยม
“ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า ขยายตลาดทุกภูมิภาค กากับดูแลสินค้าและบริการ”
3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เนื่ อ งจากคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้มี ม ติ เมื่ อ วั นที่ 30 กั น ยายน 2558 มอบหมายให้ ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ร่ ว มกับ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จั ดทาแผนพัฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม แทนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และเห็นชอบให้ยกเลิก
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เฉพาะในส่วนที่มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย ดังนั้น จึงสมควรแสดงความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน
ร่วมกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25592579) ดังนี้

3-2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน

ตารางที่ 3-1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2559-2579)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบการค้าให้มี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย์
(พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้
ครอบคลุมการบริหารจัดการและ
บริการของกระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการค้าให้มี
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ดว้ ย
ดิจิทัล
ประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบูรณาการกับระบบการค้าโลก

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน

ยุทธศาสตร์
กรมการค้าภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีความเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
กากับและส่งเสริมการแข่งขันทาง
การค้าและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย์
(พ.ศ. 2560-2564)
กรมการค้าภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีเสถียรภาพ มั่นคง
ปลอดภัยรองรับการเชื่อมโยงเครือข่าย
ภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมขีดความสามารถในการนา
เทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เศรษฐกิจการค้า สินค้าเกษตร ธุรกิจ
ให้เข้มแข็งยั่งยืน สามารถแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4
นาดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สร้างกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนสู่
ภาคปฏิบตั ิ

3-3

กรมการค้าภายใน
แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2559-2579)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย์
ยุทธศาสตร์
(พ.ศ. 2560-2564)
กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์อย่าง การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบ
มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
ตลาด การตลาดและมาตรฐานทาง
การค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย์
(พ.ศ. 2560-2564)
กรมการค้าภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
นาดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สร้างกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนสู่
ภาคปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Services) ภายใต้ความต้องการ
ของประชาชน และผู้ประกอบการ
ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร และบริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
นาดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สร้างกลไกการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการขับเคลื่อนสู่
ภาคปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ให้มี
ความรอบรูเ้ ข้าถึง มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และใช้ระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
อย่างมีเอกภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่า
เทียมด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างบทบาทผู้บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับเปลีย่ นภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบการค้าให้มี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลีย่ นสู่ความเป็นองค์กรดิจทิ ัล
(Smart Ministry)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างความเป็นธรรมด้านราคา
ปริมาณ คุณภาพ และลดภาระค่า
ครองชีพในสินค้าที่จาเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบ การแบบ การพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสูย่ ุค
ครบวงจร
องค์กรดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีความเป็นเลิศ

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

กรมการค้าภายใน
แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2559-2579)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย์
(พ.ศ. 2560-2564)
กระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน

ยุทธศาสตร์
กรมการค้าภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัด
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็ง
และเป็นธรรม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย์
(พ.ศ. 2560-2564)
กรมการค้าภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมขีดความสามารถในการนา
เทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจ
การค้า สินค้าเกษตร ธุรกิจให้เข้มแข็ง
ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้

3-5

กรมการค้าภายใน

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกรมการค้าภายใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ให้มีความรอบรู้เข้าถึง มีสว่ นร่วมในการพัฒนา และใช้
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีเอกภาพ
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
เพื่อให้เกิดการเข้าถึง (Access) การจัดการ (Manage) การบูรณาการ (Integrate)
การประเมิน ผล (Evaluate) และการสร้างสารสนเทศ (Create information)
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามภารกิจรวมทั้งสร้างบุคลากรมืออาชีพ
แต่ละด้านให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา
เป้าหมาย
1. บุคลากรทุกระดับมีการปรับ
กระบวนทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
การใช้งานด้านไอซีที
2. มีองค์ความรู้ ทักษะ สามารถเป็นผู้
ฝึกสอน SMART Trainers และ
SMART User มีการประยุกต์ใช้
ไอซีทีเป็นกลไกการพัฒนาระบบงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ์
1. สร้างพลังความตระหนักรู้ในการ
พัฒนาฝึกอบรมด้านทักษะและเจต
คติที่สอดคล้องกับองค์กรยุคใหม่
และให้มีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านไอซีทีให้ตรงกับตาแหน่ง
2. จัดโครงสร้างที่เน้นความก้าวหน้า
ในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทลั เป็น
แรงจูงใจ และส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ร่วมกันในองค์กร
แบ่งปัน และนาความรู้มาใช้เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทางาน

1.
2.
3.
4.

ตัวชี้วัด
จานวนบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะด้านไอซีที
จานวนบุคลากรกรมการค้า
ภายในมีทศั นะคติเชิงบวก
ความสาเร็จในการปรับโครงสร้าง
และบุคลากรที่เป็น SMART
Trainers และ SMART User
บุคลากรด้านไอซีทีทผี่ ่าน
การทดสอบมาตรฐาน วิชาชีพ
ในระดับสากล

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : พัฒนาระบบบริ การอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ภายใต้ค วามต้องการของ
ประชาชน และผู้ประกอบการ ทั้งด้า นข้อมูลข่า วสาร และบริ การธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์
สาระยุทธศาสตร์ : ดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการให้สามารถทาธุรกรรมต่างๆ เข้าถึงบริการรูปแบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งติดตามตรวจสอบข้อมูล ส่งรายงาน แจ้งเรื่องราว
อานวยความสะดวกรวดเร็ว รองรับการดาเนินงานตาม พ.ร.บ.อานวยความ
สะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ
ปรับปรุงระบบการให้บริการของตน ให้มีความสะดวก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
“ก้าวสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล”
เป้าหมาย
1. มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Services) ครอบคลุมงานของ
กรมการค้าภายใน

3-6

กลยุทธ์
1. พัฒนางานบริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Services) ให้ครอบคลุมงาน
บริการ
2. ปรับปรุงงานบริการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรองรับการใช้บน Mobile
Device

ตัวชี้วัด
1. จานวนงานที่ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Services)
ของกรมการค้าภายในที่เปิด
ให้บริการ
2. จานวนงานที่ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ทรี่ องรับ
Mobile Service

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายใน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ส่งเสริ มขีด ความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจการค้า สินค้าเกษตร ธุรกิจให้เข้มแข็งยั่งยืน
สามารถแข่งขันได้
สาระยุทธศาสตร์ : เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มผลผลิตในการเข้าถึงธุรกิจการค้า การตลาด รูปแบบ Digital
Commerce ที่เป็นตลาดการค้าดิจิทัลนาไปสู่ Mobile-commerce และ Social
Commerce ที่ ข ายของผ่ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ต่ า งๆ
มาประยุ กต์ ใช้ ให้ เ กิด มูล ค่ าทางธุร กิจ นอกเหนื อจากการค้า แต่เป็นเรื่อ งของ
ประสิ ทธิภ าพในการทาธุร กิจ และขีดความสามารถในการแข่ง ขันด้ านความ
สะดวก รวดเร็ว ลดต้นทุน
เป้าหมาย
1. มีระบบตลาดสินค้าเกษตร ธุรกิจ
การค้า รูปแบบใหม่ที่เป็นตลาด
Digital Market
2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงานกระทรวง
พาณิชย์

กลยุทธ์
1. สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ด้วยการจัดการตลาดสมัยใหม่
2. สร้างรูปแบบการบริหาร
การปฏิบัติงานใหม่ให้สอดคล้อง
กับยุคดิจิทัล

ตัวชี้วัด
1. ความสาเร็จในการเข้าถึงตลาด
รูปแบบ Digital commerce
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ที่ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
3. จานวนรายการข้อมูลที่ใช้งาน
ร่วมกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : นาดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่ องมือสร้า งกลไกการบริ หารจัดการทรั พ ยากร
ในการขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติ
สาระยุทธศาสตร์ : เพื่อกาจัดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บฐานข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพทาให้
การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า
เป้าหมาย
กลยุทธ์
1. รองรับนโยบายและแนวทาง
1. บูรณาการด้านไอซีทีเข้ากับ
การบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์
กระบวนการธุรกิจอย่างเป็นระบบ
ตามยุทธศาสตร์ โดยใช้งบประมาณ 2. สร้างสถาปัตยกรรมการจัดการ
ในการบริหารจัดการอย่างมี
องค์กรที่พร้อมสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต

ตัวชี้วัด
1. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
ด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่
2. ความสาเร็จในการจัดทา
สถาปัตยกรรมองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย
รองรับการเชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐ
สาระยุทธศาสตร์ : เพื่อให้ทรัพยากรด้าน Hardware Software Network สามารถรองรับการพัฒนา
ความก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ ปลี่ ย นแปลง และใช้ พ ลั ง งานอย่ า ง
คุ้มค่า สอดคล้องในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. ก้าวสู่ SMART Office ทางานอย่าง
คล่องตัวได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก
รวดเร็ว ฉับไว ทันสมัย ผ่านคลาวด์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์
1. เตรียมความพร้อมขององค์กร
เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตซึ่งรวมถึงการปรับขนาด
องค์กร
2. สนับสนุนการเข้าสู่บริการคลาวด์ใน
ระดับต่างๆ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน

ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัติงานที่ใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั
2. ความสาเร็จในการเข้าสู่การใช้
ระบบคลาวด์ในระดับต่างๆ
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บทที่ 4
กรอบแนวคิดในการจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน

บทที่ 4
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
พ.ศ. 2560–2564 ของกรมการคาภายใน
นําเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิจ การพาณิชย เพื่อใหการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน สามารถใหบริการขอมูลดิจิทัล (Digital Content) หรือสราง
นวัตกรรมการใหบริการแกภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐ โดยการมีพัฒนาอยางยั่งยืน
และตอเนื่อง รองรับ การบู ร ณาการและการใหบ ริการขอมูล ดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักวิชาการ สอดคลองตอระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนประโยชนตอการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา
4.1. แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด
การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและ
หนวยงานระดับกรมในสังกัด มีการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก
ตลอดจนการสั มภาษณ ผูบ ริหาร การจัด ประชุมระดมความคิด เห็ นในลักษณะของการจัดประชุมกลุมยอย
(Focus Group) และการประชาพิ จ ารณ ข องกระทรวงพาณิ ช ย แ ละหน ว ยงานระดั บ กรมในสั ง กั ด
ตามขอกําหนดเบื้องตน ดังรูปที่ 4-1

รูปที่ 4-1 ขอกําหนดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด
นอกจากนี้ ยั งใช แนวทางการวิ เ คราะหเบื้ องต น ที่จ ะเป น ประโยชน ตอภาพรวมการพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ใหมีทิศทางหรือเปาหมายการพัฒนาที่
จะมุงสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกร ดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ยกกระดับการ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

4-1

กรมการคาภายใน

บริการและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูมาตรฐานสากล เพื่อความคุมคาในการลงทุน และ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 4-2 ประกอบดวย

รูปที่ 4-2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด
4.1.1. วิเคราะหนโยบายเรงดวน 4 เรื่องเดิมของกระทรวงพาณิชย ที่ไดดําเนินการขับเคลื่อนและสงผล
ตอเนื่องในทางที่ดีตอภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย
(1) ประเด็นการแกปญหาคาครองชีพ ดวยการชวยลดตนทุนของผูประกอบการและผูบริโภค โดย
เพิ่มประสิทธิภาพบริการในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
(2) ประเด็นการสรางรายไดใหเกษตรกรและผูมีรายไดนอย และพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น (Local
Economy) ให มีความเติบ โตอยางมั่นคง ยั่งยืน โดยปฏิรูป ระบบฐานขอมูล การเกษตรใน
ลักษณะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองการใชขอมูลเชิง Product Base
และ Service Base ควบคูกัน
(3) ประเด็นการเรงผลักดันการสงออก โดยการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
ระหว างหน ว ยงานภายในกระทรวงพาณิช ย ตลอดจนหนว ยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เพื่อตอบสนองรูปแบบการกรอกขอมูลเพียงแหงเดียว (จากหนวยงานที่เปนจุด
กําเนิดขอมูล) และระบบบูรณาการจะชวยสงผานขอมูลไปยังหนวยงานผูใชไดอยางรวดเร็ว
ลดภาระ/ขั้นตอนการกรอกขอมูลซ้ําซอน
(4) ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย
1) การอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการดวยระบบ Single Window เพื่อใหบริการ
ทางการคาและการดําเนินธุรกิจภายใตนโยบาย One Roof โดยติดตอผานเว็บไซตหรือ
Application เพียงจุดเดียว ก็สามารถเขาถึงขอมูลและบริการทุกประเภทของกระทรวงพาณิชย
ไดทันที
2) ส ง เสริ ม การนํ า Digital Technology มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให บ ริ ก าร เช น
การพัฒนา Application ใหมๆ เพื่อตอบสนองเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย เปนตน
4-2

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน

4.1.2. ยกระดับแผนงาน/โครงการปจจุบัน (ที่กําลังดําเนินการ) ใหเขามาเปนสวนประกอบของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมใน
สังกัด เพื่อความตอเนื่องในการดําเนินงานของแตละฝาย โดยไมจําเปนตองยกเลิกโครงการปจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาความจําเปนของบางโครงการ ที่ไมไดดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อนําเขามาสูแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
การพาณิชยดวย
4.1.3. วิ เ คราะห แ ละสร า งสรรค แ ผนงาน/โครงการใหม ที่เ ปน ประโยชนเ หมาะสมตอการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยใชมุมมองแบบบูรณาการ
ขอมูลสารสนเทศรวมกันทุกฝาย ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เชน การจัดทํามาตรฐานขอมูลกลาง
การจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture : EA) เปนตน
4.1.4. สงเสริมสนับสนุนการใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการพาณิชย (Front Office) ใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล และการบูรณาการระบบบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย (Back Office) ทั้งสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนตางประเทศ
4.1.5. สงเสริมสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักทางวิชาการ โดย
มีความสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนกฎหมาย/ระเบียบ
ของกระทรวงพาณิชย เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางความเชื่อมั่นในการใชบริการของทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ
ประเด็นสําคัญคือ มีการใชสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture, EA) เปนเครื่องมือกําหนด
แนวทางการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเขากับภารกิจของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรม
ในสังกัด ตั้งแตการวิเคราะหภารกิจในมุมมองสถาปตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพื่อจะออกแบบ
การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเชื่อมโยงกับการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและมีเอกภาพ สามารถที่จะ
ผลักดันใหดําเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศนที่กําหนดไวได โดยอางอิงรูปแบบการจัดทําสถาปตยกรรม
องคกรของ The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ประกอบดวย
(1) Business Architecture เพื่ อ อธิ บ ายกรอบทิ ศ ทางเชิ ง นโยบายและวิ สั ย ทั ศ น ข องกระทรวง
พาณิ ช ย และหน ว ยงานระดั บ กรมในสังกั ด รวมทั้ งมีก ารวิเ คราะหแ ละนํ าเสนอแนวทางของ
ขั้นตอนการทําธุรกรรม จนถึงการใหบริการตอผูใชบริการ โดยขามขอจํากัดดานสังกัดหรือสาย
การบังคับบัญชาของแตละหนวยงาน
(2) Information/Data Architecture เพื่ออธิบ ายเกี่ย วกับ กลุมของขอมูล โครงสรางขอมูล และ
ลักษณะขอมูล ซึ่งชวยใหเกิดการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน และสามารถนําเอาขอมูลที่มี
รูปแบบแตกตางกันไปใชในการพัฒนาระบบงานได
(3) Application Architecture เพื่ อ อธิ บ ายองค ป ระกอบของระบบงานที่ ใ ห บ ริ ก าร และการ
เชื่อมโยงระหวางระบบงาน ที่กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัดตองบริหาร
จัดการและใชประโยชน เพื่อตอบสนองผูใชบริการในกลุมที่ใหญขึ้น และตอบสนองความตองการ
ใชงานไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
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(4) Technology Architecture เพื่ออธิบายโครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่นํามาใชงาน เชน
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคดานเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย-ลูกขาย อุปกรณและ
ซอฟตแวรพื้นฐาน ที่เหมาะสมตามความตองการของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
4.2. กรอบแนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมการคาภายใน
กรอบแนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กรมการคาภายใน มีการพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชย ซึ่งมีผลตอการดําเนินงาน
ของหนวยงานระดับกรมในสังกัด และมีสาระสําคัญ สรุปดังนี้
4.2.1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มีกรอบวิสัยทัศน คือ “จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลัง
ประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนํา และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ” ทั้งนี้ ทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มองบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศ
ไทยขอ 3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว คือ
“การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
ผลิตและการคา ที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลาย
มาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสูการใชเทคโนโลยี
ที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวาInternet of
Things (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต ตูเย็น โทรทัศน
และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง”
ดังนี้

โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา ขอ 5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิทัล

“พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทย และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคา และชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิทัล”
ภาพรวมการดําเนินยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จะเนน
“การพั ฒ นาวิทยาศาสตรเ ทคโนโลยี วิ จัย และนวัตกรรม” เพื่อนํามาใชป ระโยชนในเชิงพาณิช ย ซึ่งมีความ
ตอเนื่องมายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็น “การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่รวดเร็ว” ที่ไดใหความสําคัญตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการมีบทบาททางการคาเพิ่มมากขึ้น
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4.2.2. ยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย “กลไกการขับเคลื่อน” 3 ประการ คือ
(1) กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
(2) กลไกขับเคลื่อนที่คนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)
(3) กลไกการขับเคลื่อนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Growth Engine)
โดยมีการเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลคา” ไปสูโครงสรางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “สรางมูลคา” ซึ่งประกอบดวย 5 กลุมหลัก คือ
1) กลุมอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
2) กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
3) กลุมอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมและการออกแบบ
4) กลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต
5) กลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค
ทั้ง 5 กลุมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยูบนฐานของความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความไดเปรียบ
เชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยูเดิม และตอยอดดวยการบริหารจัดการองคความรูสมัยใหม เทคโนโลยีทั้ง
5 กลุมอุตสาหกรรมใหมนี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กําลังคอยๆ เปลี่ยนผานจาก
ยุคของสังคมที่เนน “องคความรู” มาสูยุคของสังคมที่เนนการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น ซึ่งจะมีการ
ปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน
4.2.3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนดวิสัยทัศนคือ “ปฏิรูปประเทศ
ไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืน สอดคลองกับการทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป แต
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลเปน 4 ระยะ ดังรูปที่
4-3 ซึ่งมียุทธศาสตรและสาระสําคัญ ดังนี้
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รูปที่ 4-3 ภูมิทัศนดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ที่มา : แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
“โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพื่อรองรับการเปน
ดิจิทัลไทยแลนด เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสรางพื้นฐาน
ดิจิทัลที่สําคัญ ประกอบดวย โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพรภาพ
กระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง เพื่อรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่ อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ การคาและพาณิชย
การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใชงานรูปแบบตางๆ อันเปนประโยชนตอการสรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต”
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
“การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุน
การผลิตสินคาและบริการ พรอมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขัน
เชิงธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจําเปนตองเรงสรางระบบนิเวศสําหรับ
ธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ ที่จะสงผลตอการ
ขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของไทยอยางยั่งยืนในอนาคต”
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
“การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูที่อยูในชุมชน
ห า งไกล ผู สู งอายุ ผู ด อยโอกาส และคนพิ การ สามารถเขา ถึง และใช ป ระโยชน จ ากบริก ารต างๆ ของรั ฐ
ผานเทคโนโลยีดิ จิทัล มีการรวบรวมและแปลงขอมูล องคความรูของประเทศทั้งระดับประเทศและระดั บ
ท อ งถิ่ น ให อ ยู ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล ที่ ป ระชาชนสามารถเข า ถึ ง และนํ า ไปใช ป ระโยชน ไ ด โ ดยง า ยและสะดวก
โดยประชาชนมีความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม”
ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
“การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบ จนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ
โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของ
ประชาชนหรือผูใชบริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และ
ภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะ
แปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการ
ระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ”
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
“การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญตามระดับ มาตรฐานสากล เพื่อสรางให เกิดการจางงานที่มีคุณคาสูงรองรับการพัฒนา
ประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน”
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
“มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และกติ ก าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ
หลักเกณฑสากลที่มาเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสรางความ
มั่นคงปลอดภัย การสรางความเชื่อมั่น และการคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพื่อ
กอใหเกิดการอํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ
พรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต”
4.2.4. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน คือ “ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ที่มี
การบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนําไปสูการยกระดับการใหบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว
และตรงกับความตองการของผูรับบริการรายบุคคลยิ่งขึ้น ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึง
การพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มการเขาถึงและเขาใจประชาชน ตั้งแตการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบถึงงาน
บริการภาครัฐตางๆ ผานจุดเดียวและสามารถขอรับบริการไดตามสิทธิ์ จนถึงการทําความเขาใจปญหาและ
ความต อ งการของประชาชน เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารแก ไ ขเมื่ อ มี ก ารร อ งเรี ย นอย า งเป น รู ป ธรรม ที่ มี โ ครงสร า ง
การทํางานและบุคลากรคอยรองรับตลอดการทํางาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยใหความชวยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมทั้งพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานของผูที่สามารถพึ่งพาตนเองได ใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของตลาด”
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
“มุ งเน น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศภาครัฐ เพื่อยกระดับ ขี ดความสามารถในการ
แขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายไดพอเพียง
ต อการดํ ารงชี วิ ต และมี มาตรฐานผลผลิ ตทางการเกษตรที่ต รงกับ ความตอ งการของตลาด การยกระดั บ
ประสบการณ ของนั กท องเที่ ย วในยุ คดิจิ ทัล อยางครบวงจร เพื่อรักษามาตรฐานใหป ระเทศไทยเปน แหลง
ทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ โดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกัน
ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรง
เวลามากขึ้น โดยไมเพิ่มภาระใหกับผูเสียภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้จะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน”
ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษา
ความปลอดภัย จากทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไข
สถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแกไขสถานการณผานภาวะวิกฤติ ใหสามารถให
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว
หมายเหตุ : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไดกําหนดผูรับผิดชอบและแผนดําเนินการ
ของโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการ ดังรูปที่ 4-4
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รูปที่ 4-4 หนวยงานผูรับผิดชอบและแผนดําเนินโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐ
(ที่มา : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
4.2.5. ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2559-2579
กระทรวงพาณิชยในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาของประเทศ
มีภารกิจสําคัญในการกําหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเขมแข็ง
สามารถรองรั บ และใช ป ระโยชน จ ากความเปลี่ย นแปลงของเศรษฐกิ จ ภูมิภ าคและโลกในอนาคต ชว ยให
เศรษฐกิจไทยกาวพนจากภาวะกับดักรายไดปานกลาง สอดคลองกับยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0
โดยแบงเปน 4 ระยะในชวง 20 ปขางหนา ดังนี้
ระยะที่ 1 ป 2559-2564 ปฏิรปู การคา เนนปรับกฎหมายวางระบบการคา
ระยะที่ 2 ป 2565-2569 เป น หว งโซคุณคาสําคัญ ของภูมิภาค เนน พัฒ นาผูป ระกอบการให
สามารถเปนผูนําตลาดภูมิภาค
ระยะที่ 3 ป 2570-2574 เป น หว งโซคุ ณค าสํา คัญ ของโลก เน น ยกระดั บ ความสามารถของ
ผูประกอบการไทยใหเปนผูคาสําคัญในตลาดโลก
ระยะที่ 4 ป 2575-2579 ก า วไปเป น ผู นํ า ในตลาดโลก เน น สร า งศั ก ยภาพของประเทศให
สามารถสงเสริมใหผูประกอบการไทยเปนผูคาหลักของโลก
กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรในระยะ 20 ปไว ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร
1) กระทรวงพาณิ ช ย ต อ งเพิ่ ม บทบาทการช ว ยเหลื อ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการ
ประกอบการดานการคาแกผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและกลาง ซึ่งรวมไปถึ ง
เกษตรกรที่นอกจากจะเนนเรื่องประสิทธิภาพการผลิตแลว ยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจทําการผลิต
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และทําการคาผลผลิตของตนอยางชาญฉลาดดวย ทั้งนี้การประยุกตระบบ Internet of Things (IoT) และ
ระบบ Big Data จะชวยในการวิเคราะห (Analytics) จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
2) ทิศทางการพัฒนาจะมุงไปที่การสรางผูประกอบการไทยเปนผูคาในระดับภูมิภาคและระดับ
โลกเนื่องจากการคาการลงทุนในอนาคตจะลดอุปสรรคการคาและการลงทุนขามแดนลงไปเรื่อยๆ จะจํากัด
ความคิดและแผนงานไวเพียงในประเทศไมไดอีกตอไป แตตองพรอมที่จะแขงขันกับตางชาติและรูจักออกไปคา
และลงทุนในตางประเทศดวย การพัฒนา Platform ที่สนับสนุนการทํา E-Commerce หรือ Virtual Trade
Fair จะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
3) ผูประกอบการตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถจัดการกับทั้งอุปทานและอุปสงคอยางครบ
วงจรตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงผูบริโภค เพื่อใหมั่นใจวาวัตถุดิบมีคุณภาพ ตนทุน ที่เหมาะสมและปริมาณตาม
ตองการ กระบวนการผลิต รูปแบบสินคา การขนสง และการเก็บรักษามีประสิทธิภาพ รวมทั้งผูบริโภคไดรับ
สินคาและบริการในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงตามความคาดหวัง จึงจะสามารถยืนหยัดอยูในตลาดไดอยาง
เขมแข็ง โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลทั้ง Supply Chain และ Logistics
4) เปลี่ยนจากการบริหารจัดการโดยใชฐานขอมูลและเครื่องมือสื่อสาร ไปสูการบริหารจัดการ
ที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจผานระบบการสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา เชน การใชบริการทางการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) และการคาผานชองทางออนไลนตางๆ เปนตน ดวยการพัฒนา
ระบบการใหบ ริการ (Front Office) และการบูร ณาการเชื่ อมโยงระบบสารสนเทศตางๆของทุกหนว ยงาน
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการพัฒนาระบบ
5) การขับเคลื่อนไปสูไทยแลนด 4.0 ตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง ซึ่งการพัฒนาจากงานวิจัย
ไปเปนนวัตกรรม ตองการการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงพาณิชยอีกมาก โดยจะเนนสนับสนุนผูประกอบการ
ที่มีความตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมอยางจริงจัง ทั้งนวัตกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งพลิกโฉมธุรกิจการคา
(Disruptive Innovation) และนวั ต กรรมพื้ น ฐานอย า งง า ย (Frugal Innovation) ด ว ยการเป ด โอกาส
ใหผูประกอบการสามารถใชขอมูลและสารสนเทศของกระทรวง เพื่อประโยชนในการทําธุรกิจผานกระบวนการ
Open Data และการใชเทคโนโลยี Web Services
6) การพัฒนาผูประกอบการไปสูภาคบริการ ซึ่งเปนความทาทายอยางยิ่ง จะตองมีการวางระบบ
ขอมูลสนับสนุนกลไกการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพ และลดความเสี่ยงทั้งทางการเงินและการคาควบคูกัน
เพื่อนําไปสูการคาบริการที่ใหมูลคาสูงและมีเอกลักษณ เทคโนโลยี Business Intelligence และการบูรณาการ
ใหความรูกับผูประกอบการเพื่อชวยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการคาใหมีประสิทธิภาพ
1) ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ที่ เ กิ ดขึ้ น อย า งรวดเร็ ว และการเปลี่ ย นแปลงบริ บ ทการค า
การลงทุนโลก ทําใหบทบาทในการควบคุมมีความจําเปนนอยลง ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองหันไปเนนการกํากับ
ดูแลและการอํานวยความสะดวกทางการคา ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น โดยจะ
มี การปรั บ ระบบการค า ในหลายด าน การสร างและพั ฒ นา Trade Digitization เพื่อการจัดการที่ทัน สมั ย
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคาทั้ง Hardware และ Software การพัฒนากลไกการกํากับดูแลธุรกิจ
และสรางความนาเชื่อถือในรูปแบบธุรกิจสมัยใหม การพัฒนาระบบชั่งตวงวัดและการพัฒนาระบบการคา บริการ
2) การค า ในระบบตลาดที่ มี ก ารแข ง ขั น เสรี แม จ ะนํ า ไปสู ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการค า และ
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม แตยังมีจุดออนที่ทําใหการพัฒนาขาดความสมดุล โดยภาคชนบทและ
ผูท่ีขาดโอกาสยังตองไดรับการดูแล ทําใหตองมีการปรับระบบการคาที่สามารถยกระดับภาคการคาในชนบท
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ใหสามารถเชื่อมโยงและไดประโยชนจากหวงโซการคาในภาคการผลิตและบริการที่กาวหนากวา โดยคํานึงถึง
บริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล อมไปพร อมๆกัน เพื่อใหการพัฒนาเป นไปอยางสมดุล ลดชองวาง
ระหวางเมืองและชนบท และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในที่สุด โดยอาศัยกลไกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด
และการอํ านวยความสะดวกทางธุร กิจ และการคาดว ยระบบ ICT เชน จดทะเบีย นธุรกิจ NSW (National
Single Window), MOC-OSS (One Stop Service) เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค
ในอนาคตเศรษฐกิจการคาจะทวีความซับซอนมากขึ้น มีการแขงขันและเปดเสรีมากขึ้น ทําใหมี
ความจําเปนตองสงเสริมใหผูบริโภคมีความรอบรู มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน มีความพอประมาณ และสามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรมสมัยใหมไดอยางทันทวงที สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งตองมีการสงเสริมใหผูบริโภคมีความกระตือรือรนที่จะมีบทบาทในการดูแลตลาด และสามารถ
กําหนดพัฒนาการของตลาดโดยการรวมตัวกัน เพื่อสรางอํานาจตอรองกับผูคา โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่อให บริการกับผู ประกอบการ ประชาชน พัฒ นาชองทางการรองเรีย นใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ ง
สงเสริมการสรางเครือขายผูบริโภคโดยใชเครือขายสังคม (Social Network)
ยุทธศาสตรที่ 4 การบูรณาการกับระบบการคาโลก
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดปานกลาง และมีขอจํากัดในการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจโดยการบริโภคและการลงทุนในประเทศแตเพียงลําพัง จําเปนตองอาศัยการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ดว ยการคาระหว างประเทศ ทั้งการค ากั บ ประเทศเพื่อนบานและการคากับ ประเทศในภู มิภ าคอื่น โดยใน
ภูมิภาคอาเซียนและเพื่อนบาน จะเนนการสรางมาตรฐานรวม เชื่อมโยงระบบขนสงและพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน ในขณะที่ภูมิภาคอื่นจะเนนการใชประโยชนจากกลไกความรวมมือทั้งระดับพหุภาคี ภูมิภาค และ
ทวิภาคี สรางการรับรูและการยอมรับในสินคาและบริการของไทยในเวทีโลก เพื่อพัฒนาไทยเปนหวงโซคุณคา
ที่สําคัญในภูมิภาคและโลก โดยการใชระบบ ICT เพื่อสรางภาพลักษณสินคา/ธุรกิจบริการของไทยใหเปนที่รูจัก
และยอมรับ ในต างประเทศ ผลั กดั นการสงออกโดยใชการตลาดนําการผลิต แสวงหาตลาดใหมและมีการ
กําหนดกลยุทธ เชิ งลึ กด วยระบบ Business Intelligence และ Big data ลงถึ งในระดับ เมื อง (City-Focus)
ดวยกลไกของนโยบาย One-Roof
4.2.6. นโยบายพาณิชย 4.0
ตามที่กระทรวงพาณิชยไดมอบนโยบาย “พาณิชย 4.0” เพื่อใหเกิดการบูรณาการเรงรัดผลักดัน
การสงออกของกระทรวงทั้งสวนกลางและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
กําหนดวิสัยทัศน “ฉับไว โปรงใส มองไกล ใกลประชาชน” โดยในระยะเริ่มแรกจะเนนการปฏิรูปการคา อาทิ
การแกไขปญหาอุปสรรคการสงออก การสงเสริมภาคธุรกิจบริการ การใชชองทาง E-Commerce เปนตน
ตลอดจนไดปรับกลยุทธเรงรัดผลักดันการสงออกในแตละภูมิภาค ไดแก
(1) ผลักดันเปนรายคลัสเตอร เชื่อมโยงสินคาและบริการที่เกี่ยวของทั้งหวงโซอุปสงค (Supply
Chain) ใชโอกาสจากกิจกรรมในระดับโลก เชน ธุรกิจกอสราง สุขภาพและความงาม ธุรกิจ Digital Content
(Animation ภาพยนตร) มุงตลาดอาเซียน เอเชียตะวันออก ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียใต การบูรณา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน
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การเชื่อมโยงขอมูลทั้งภายในและภายนอกกระทรวง (MOC Data Pool) และการเชื่อมโยงกับ National Data
Pool จะเปนกลไกที่จะเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน
(2) ขับ เคลื่ อนความสั มพั น ธ ทางการคา การลงทุน และการทองเที่ย ว ผานกลยุทธ Strategic
Partnership เพื่อใหสามารถขยายลูทางไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อาทิ เมียนมา (อาเซียน) อินเดีย (เอเชีย
ใต) สหรัฐฯ (อเมริกาและลาติน) อังกฤษ (สหภาพยุโรป) รัสเซียและคาซักสถาน (ยุโรปตะวันออก) ญี่ปุนและ
จีน (เอเชียตะวันออก)
(3) ใชกลยุทธ Less for More เนนสินคาที่มีผลตอบแทนสูง เจาะตลาดกลุมใหมที่มีกําลังซื้อสูง
ซึ่งเปนทิศทางรวมที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ผานชองทางการตลาดใหมๆ ที่ Customized อาทิ Metrosexual
LGBT กลุมผูสูงอายุ กลุมสัตวเลี้ยง กลุม Millennium (อินเดีย จีน ประเทศเศรษฐกิจใหม) กลุม Hispanic
(สหรัฐฯ ลาติน) สินคาฮาลาล (ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) กลุม Super rich (จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง)
(4) ใช Digital Marketing ทั้งของไทย (Thaitrade.com) และเชื่อมโยงกับ Global และ Local
Platform ที่มีศักยภาพในตลาดนั้นๆ (ญี่ปุน สหรัฐฯ จีน ไตหวัน เกาหลีใต อินเดีย) ซึ่งเปนตลาดที่มียอดการ
บริโภคผาน E-Commerce มากที่สุด
(5) ผลั กดั น การสร างเครื อ ข า ยนั ก ธุ ร กิ จ รุ น ใหม (Innovation Based and Creativity Based
Start-Ups) เพื่อสรางฐานประเทศไทยสูการเปน Creative Thailand (สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร)
ซึ่ งจํ าเป น ที่ จะตองมี ระบบจัดการทรั พยสิ นทางปญญาที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มชองทางในการ
ใหบริการ
(6) ขยายลู ท างตลาดใหม ใ ห กั บ สิ น ค า ศั ก ยภาพดั้ ง เดิ ม ได แ ก สิ น ค า เกษตรและอาหาร
เครื่องจักรกลการเกษตร อาหาร แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ สินคาอุปโภคบริโภค ในทุกตลาดในทุก
ระดับ ดวยการพัฒนาระบบการบูรณาการการนําเขา-สงออก ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ไดอยาง
ครบวงจร
การพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชยดังกลาวขางตน ไดนําไปสูแนวคิดใน
การกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กระทรวงพาณิชย และของกรมการคาภายใน สรุปดังนี้
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แผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
ประเทศไทย 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก
การสรางความสามารถในการแขงขัน

การพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพคน

กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ

การสรางโอกาส ความ
เสมอภาคและเทา
เทียมทางสังคม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

กลไกขับเคลื่อนที่คนสวนใหญ
มีสวนรวมอยางเทาเทียมและทั่วถึง

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

พัฒนาโครงสราง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวย สรางความเชื่อมั่นใน พัฒนากําลังคนให สรางสังคมคุณภาพที่
เทคโนโลยีดิจิทลั
พื้นฐานดิจิทัล
การใชเทคโนโลยี
พรอมเขาสูย ุค
ทั่วถึงเทาเทียมดวย
ดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให
เศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีดิจิทลั
ครอบคลุมทั่วประเทศ
ดิจทิ ัล
การยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แขงขันของภาคธุรกิจ
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ปรับเปลีย่ นภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

การพัฒนาและ
การยกระดับ การยกระดับ
ยกระดับขีด
คุณภาพชีวิตและ ความมั่นคงและ
ความสามารถรองรับ ประสิทธิภาพ
เพิ่มความ
ประชาชน
การไปสูรัฐบาล
ปลอดภัยของ
ดิจิทัล
ประชาชน
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แผนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก

ยุทธศาสตร
กระทรวงพาณิชย
ระยะ 20 ป

การพัฒนาระบบ
การคาใหมี
ประสิทธิภาพ

การเสริมสรางบทบาท การบูรณาการกับ
ผูบริโภค
ระบบการคาโลก

นโยบายพาณิชย
4.0

1) ผลักดันเปน
รายคลัสเตอร
เชื่อมโยงสินคาและ
บริการที่เกี่ยวของทั้ง
หวงโซอุปสงค

4) ขับเคลื่อน
ความสัมพันธ
ทางการคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว

2) ใชกลยุทธ Less
for More เนนสินคา
ที่มีผลตอบแทนสูง

5) ใช Digital
Marketing

การพัฒนา
ผูประกอบการแบบ
ครบวงจร
ผลักดันการสราง
เครือขายนักธุรกิจรุน
ใหม

3) ขยายลูทางตลาด
ใหมใหกับสินคา
ศักยภาพดั้งเดิม
พัฒนาโครงสราง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ สรางความเชื่อมั่นใน พัฒนากําลังคนให สรางสังคมเศรษฐกิจ ปรับเปลีย่ นสูความ
แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการ
พื้นฐานดิจิทัลให พาณิชยดวยเทคโนโลยี การใชเทคโนโลยี พรอมเขาสูย ุคองคกร การพาณิชยอยางมี เปนองคกรดิจิทัล
ดิจิทัล
(Smart Ministry)
ดิจิทัล
ครอบคลุมการบริหาร
พาณิชย พ.ศ.
คุณภาพ ดวย
ดิจิทัลเพื่อการ
เทคโนโลยีดิจิทลั
พาณิชย
2560-2564 ของ จัดการและบริการ
กระทรวงพาณิชย ของกระทรวงพาณิชย
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก

ยุทธศาสตรของ
กรมการคาภายใน

1) การเสริมสราง 2) การสรางความเปน
3) การสราง
ประสิทธิภาพระบบ ธรรมดานราคา ปริมาณ มูลคาเพิม่ ใหกับ
ตลาด การตลาดและ คุณภาพ และลดภาระ สินคาเกษตร
มาตรฐานทางการคา คาครองชีพในสินคาที่
จําเปน

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการ
พาณิชย พ.ศ.
2560-2564 ของ
กรมการคาภายใน

เสริมสรางศักยภาพ
บุคลากร ใหมคี วาม
รอบรูเขาถึง มีสวน
รวมในการพัฒนา
และใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั อยาง
มีเอกภาพ

พัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส
(e-Services) ภายใต
ความตองการของ
ประชาชน และ
ผูประกอบการ
ทั้งดานขอมูลขาวสาร
และบริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส

สงเสริมขีด
ความสามารถในการ
นําเทคโนโลยีดิจิทลั
มาเพิ่มศักยภาพและ
โอกาสในการสราง
มูลคาเพิม่ เศรษฐกิจ
การคา สินคาเกษตร
ธุรกิจใหเขมแข็ง
ยั่งยืน สามารถ
แขงขันได

4) เสริมสรางมาตรฐาน 5) กํากับและสงเสริม 6) การพัฒนาระบบ
การชั่งตวงวัดใหทันตอ การแขงขันทางการคา บริหารจัดการใหมี
ความเปนเลิศ
การเปลีย่ นแปลง เพื่อ และเสริมสราง
สนับสนุนการคาให คุณธรรมจริยธรรม ใน
เขมแข็งและเปนธรรม การประกอบธุรกิจ
นําดิจิทัลเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือสราง
กลไกการบริหาร
จัดการทรัพยากรใน
การขับเคลื่อนสู
ภาคปฏิบตั ิ

พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหมเี สถียรภาพ
มั่นคงปลอดภัยรองรับ
การเชื่อมโยงเครือขาย
ภาครัฐ

หมายเหตุ : สาระสําคัญตามยุทธศาสตรของกรมการคาภายใน อางอิงจากขอ 1.3 ของบทที่ 1 จึงไมขอกลาวซ้ําอีกในที่นี้อีก
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4.3. กรอบแนวคิดพื้นฐานในประเด็นที่เกี่ยวของ
การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน ไดมี
การศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความครอบคลุม นโยบายและกฎหมายดานดิจิทัล
รวมทั้งแผนแมบทระดับอาเซียน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
4.3.1. นโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเปนนโยบายสําคัญในการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเปนกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่
จะสงผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และพัฒนาประเทศไทยอยาง
ยั่งยืน โดยมี 4 เปาหมายหลัก คือ
(1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล โดยการพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ที่มีมาตรฐานสากล
สามารถรองรับปริมาณขอมูลจากเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกหนวยงานในกระทรวงฯ และรองรับการใชงานทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต รวมทั้งรองรับความตองการของผูใชบริการทั้งภายในประเทศและจากตางประเทศ
(2) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเนนการพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการดังนี้
1) บูรณาการเนื้อหา/สาระที่แปลงเขาสูระบบดิจิทัล
2) พั ฒ นา Digital Platform Technology ที่ภ าคธุร กิจ อุตสาหกรรมและบริการดาน ICT
สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันไดในระดับสากล
3) เกิดแพลตฟอรมดาน E-Commerce
(3) การพัฒนาบุคลากร โดยการเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ ดังนี้
1) พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะใหมๆ ดาน ICT เพื่อสรางใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม
2) พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนใหไดรับการพัฒนาทักษะ และการประยุกต ICT
(4) การบริหารจัดการ เนนบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางยั่งยืน ดังนี้
1) มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางบูรณาการ เกิดหนวยงานกลาง
สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2) เกิดโครงการตนแบบที่ประสบความสําเร็จ
4.3.2. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020)
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT
2020) มีวิสัยทัศน คือ “ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทยสู
การเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค” เพื่อมุงสูการเปน Smart Thailand 2020 โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนารวมทั้งสิ้น 7 ขอ โดยเฉพาะในขอ 7 มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ
“ขอ 7 การแขงขันระหวางประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว ปญหาเรื่องกฎระเบียบ
การคาโลก เปนโอกาสของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย รวมถึงปญหาเรื่องพลังงานที่
เปนชองทางใหภาคธุรกิจหันมาใช ICT เพื่อลดตันทุนการผลิต นอกจากนี้การคาระหวางประเทศในสภาวะ
โลกาภิวัตนและการคาเสรี เปนการเปดโอกาสในการเขาสูตลาดในประเทศอื่นๆ แตในทางตรงขามก็เปนการ
เปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติเขามาแขงขันในตลาดในประเทศงายขึ้น”
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นอกจากนี้ยังมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสิ้น 7 ประการ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
หนวยงานภาครัฐทั้งทางตรงและทางออมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สรุปดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
คําอธิบาย
“มี กํ า ลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาและใช ICT อย า งมี
ประสิทธิภาพ ในปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจ
ฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค ทั้งบุคลากร ICT และบุคลากรในทุก
สาขาอาชีพ”
ตัวชี้วัดการพัฒนา
“มี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและ National ICT Competency Framework เพื่ อ
เปนแนวทางในการพัฒนาความรูและทักษะทางดาน ICT ใหกับกลุมคนตางๆ
อยางเปนองครวม”
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ
การเปดการคาเสรีและประชาคมอาเซียน
คําอธิบาย
“อุตสาหกรรม ICT ไทยเขมแข็งและเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถกาวสูความ
เปนหนึ่งในผูนํ าในภู มิภ าคอาเซี ยน และเป นอุตสาหกรรมลําดับ ตน ๆ ที่ส ราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ”
ตัวชี้วัดการพัฒนา
“มูลคาการสงออกสินคาและบริการ ICT ไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
ในชวง 10 ป (พ.ศ. 2554-2563) ไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป และมีตราสินคาของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก ารของไทยเป น ที่ รู จั ก ในระดั บ สากล โดยเฉพาะในกลุ ม
ซอฟตแวร บริการดาน ICT และดิจิทัลคอนเทนต”
ยุทธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ ที่สามารถใหบริการประชาชน
และธุ ร กิ จ ทุ กภาคส ว นไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ มีความมั่ น คงปลอดภัย และมี
ธรรมาภิบาล
คําอธิบาย
“มุ งสู รั ฐ บาลอิ เล็ กทรอนิก สที่ ฉลาดรอบรู (Intelligence) มีก ารเชื่ อมโยงกั น
(Integration) และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทรวมในการกําหนด
นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ หรือกําหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพื่อใหทุก
คนไดรวมรับประโยชนจากบริการอยางเทาเทียมกัน (Inclusion) ภายใตระบบ
บริหารที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance)”
ตัวชี้วัดการพัฒนา
“บริการอิ เล็กทรอนิกส ของรัฐ มีความสั มฤทธิ์ผลภายใต หลักการของการเป น
รั ฐ บาลเป ด หรือ Open Government ที่ตั้งอยูบ นพื้น ฐานของความโปรงใส
ตรวจสอบได การมี ส ว นร ว ม และการสร า งความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ
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ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของ
ภาครัฐตอสาธารณะในรูปแบบเปด (Open Government Data) และการสราง
สภาพแวดลอมและบริการที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Safe and Secure)”
“มีชองทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปดโอกาสในการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน (E-Participation) ในกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจ
ที่สําคัญทั้งที่เกี่ยวของกับการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ”
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถ
พึ่งตนเองและแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการและ
เศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม
คําอธิบาย
“ICT เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการสรางองคความรู ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมในสินคาและบริการที่ไทยมีศักยภาพ แปลงสภาพเศรษฐกิจจาก
ฐานการผลิต สูเศรษฐกิจฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค”
ตัวชี้วัดการพัฒนา
“สัดสวนมูลคาของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส)
ตอ GDP เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2558 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
20 ภายในป 2563”
4.3.3. กฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล
การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย
(1) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
(2) พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
(3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
ภาครัฐ พ.ศ. 2549
(4) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551
(5) พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553
(6) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540
(7) รางกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
4.3.4. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน
ASEAN ICT Master plan 2020 (AIM2020) มีสาระสําคัญ ดังนี้
เปาหมายการพัฒนา
(1) ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมทั่วถึง ในราคาที่
เหมาะสม
(2) มีการนํา ICT สมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือในการสรางความเจริญเติบโตของอาเซียน
(3) การพัฒนาที่ยั่งยืนดวยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
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(4) โอกาสดาน ICT ที่หลากหลายในตลาดภูมิภาคเดียว
(5) ตลาดดิจิทัลและชุมชนออนไลนที่มั่นคงปลอดภัย
โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ ประกอบดวย
1) สงเสริมการคาผานสื่อดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การรวมตัวและการสรางพลังของประชาชนดวย ICT ประกอบดวย
2) การจัดทํากรอบการใหบริการอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางนวัตกรรม ประกอบดวย
3) การจั ดทํ า มาตรฐานและแอปพลิเคชัน สําหรับ ขอมูล เปด (Open Data) และข อมู ล
ขนาดใหญ (Big Data)
4) การสรางระบบนิเวศที่สนับสนุนธุรกิจเกิดใหมและสรางความมั่นคงแข็งแกรงใหกับธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทุนมนุษย ประกอบดวย
5) พัฒนาทักษะดาน ICT
ยุทธศาสตรที่ 6 ICT ในตลาดเดียว ประกอบดวย
6) สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
7) สงเสริมการเปนตลาดเปดสําหรับธุรกิจ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 8 ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางสารสนเทศและการรั บ รองความปลอดภั ย
ประกอบดวย
8) เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน
9) เสริมสรางการเตรียมความพรอมดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในอาเซียน
ดานการรับมือกับภัยคุกคามดานสารสนเทศฉุกเฉิน
ภาพรวมการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนอาจกลาวไดวา
มี ค วามต อ เนื่ อ งในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการให บ ริ ก ารทางธุ ร กิ จ แก ผู ป ระกอบการในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
เปนประโยชนตอการสรางความคุมคาในการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชยและ
ของกรมการคาภายใน ไดอยางตอเนื่องเชนกัน
4.4. กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน
กรอบแนวคิ ด การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของกระทรวงพาณิ ช ย และกรมการค า ภายใน
จะนํ า ไปสู “SMART Ministry” เพื่ อประโยชนในการใหบ ริก าร การบริ ห ารจั ดการ และการตั ดสิน ใจของ
ผูบริหาร โดยการใชขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการตามพันธกิจของ
กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยเนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามภารกิจของแต
ละหนวยงานผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ครบวงจร โดยมีองคประกอบหลักดังรูปที่ 4-5

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

4-19

กรมการคาภายใน

รูปที่ 4-5 กรอบแนวคิด “MOC 4s to SMART”
หลักการเบื้องตนของกรอบแนวคิดดังกลาว จะเปนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศตามกรอบแนวทาง
ภาครัฐ เชน TH e-GIF 2.0 เปนตน สําหรับการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง
พาณิชย และการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร เปนตน
โดยมีการดําเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดวยการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรที่ดี โปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบดวย
(1) Service หมายถึง การใหบริการขอมูลสารสนเทศทั้งในสวนของการใหบริการและการบริหาร
จัดการภายใน (Front Office & Back Office) และการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อการใชประโยชนจาก
ขอมูลรวมกันและการสรางนวัตกรรมการใหบริการ สําหรับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
(2) Security หมายถึง การรั กษาความมั่นคงปลอดภัย ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางความ
เชื่อมั่นในการใหบริการและธุรกรรมออนไลน มีมาตรฐานการใหบริการ มีมาตรฐานขอมูลที่เปน
สากลเพื่อรองรับการเชื่อมโยง รวมทั้งการผานการรับรองมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย
(3) Saving หมายถึ ง การใช ทรั พ ยากรอยา งคุมค า ลดงบประมาณคา ใชจา ย ทั้ง ในด านอุป กรณ
(Hardware) ระบบเครื อ ข า ย (Network) ระบบสารสนเทศและข อ มู ล (Software & Data)
ตลอดจนทรัพยากรบุคคล (Peopleware) เนนการบูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันในทุกๆ
ดาน พรอมทั้งมีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
(4) Sustainable หมายถึง การวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหมีความ
พรอมในการให บริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย พรอมทั้งการบํารุงรั กษาโครงสราง
พื้นฐาน อุปกรณตางๆ เพื่อสนับสนุนการใหบริการไดอยางตอเนื่อง
หลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด มุงเนน
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) ซึ่งเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการและประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการที่ ทันสมัยหลากหลายชองทาง
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(Channel) โดยสรางความรวมมือในการใชขอมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Supporting
Infrastructure) การพั ฒนาระบบบริห ารจัด การภายใน (Back Office) การพั ฒนาระบบใหบ ริการ (Front
Office) รวมทั้งการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ (Delivery & Presentation) รวมกันดังรูปที่ 4-6

รูปที่ 4-6 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
หนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลเพื่อใชงานรวมกัน
(Information Integration) ปรับกระบวนการทํางานดวยคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
ซึ่งจําเปนตองเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรและผลักดันใหทุกหนวยงานใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางคุมคา ดังรูปที่ 4-7
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รูปที่ 4-7 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ)
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ยังควรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขั บ เคลื่ อ นองค ก ร ยกระดั บ การบริ การและการบริห ารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทั ล เขาสู มาตรฐานสากล
ตลอดจนสร า งระบบโครงสร า งพื้ น ฐานกลาง เพื่ อ ความคุ ม ค า ในการลงทุ น และบริ ห ารจั ด การอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 4-8

รูปที่ 4-8 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ)
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แนวคิดทางเทคนิคในการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด ใชสถาปตยกรรมที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง (Ministry
Interface) ระดั บ กรม (Department Interface) หรื อ ระดั บ จั ง หวั ด (Provincial Interface) ตามลํ า ดั บ
รวมทั้ ง มี ก ารใช ส ถาป ต ยกรรมเชิ ง บริ ก าร (Service Oriented Architecture, SOA) ซึ่ ง เป น การใช XML
(Extendible Markup Language) และการจัดการกระบวนการทํางานที่จะทําใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับ
ระบบการให บ ริ การต า งๆ เช น ซอฟต แวร ป ระยุกต ระบบ E-Mail ระบบสารบรรณอิ เ ล็ กทรอนิ กส ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนตน ขอมูลทั้งหมดจะมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยการเขารหัส
และถอดรหั ส ด ว ยหลั ก การของลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Digital Signature) ผ า นระบบ Certificate
Authority (CA) ที่ไดมาตรฐานสากล
การใช ขอมูล ภายในกระทรวงพาณิช ยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะสามารถประมวลเปน
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System, EIS) เพื่อที่จะสงไปยังระบบศูนยปฏิบัติการ
กรม (Department Operation Center, DOC) ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกระทรวง (Ministry Operation Center,
MOC) และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center, PMOC) ตอไป นอกจากนี้ยัง
ตองสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศของหนวยงานภายนอก เพื่อใหสามารถบูรณาการสารสนเทศกับ
หนวยงานอื่นได เชน ระบบบริหารงานบุคคลของ กพ. เปนตน
การใหบริการแกประชาชนมีแนวคิดการพัฒนาระบบการใหบริการจุดเดียว (Single Point Service)
ระบบเว็บทาเพื่อประชาชน (Citizen Portal หรือ E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตรประชาชนอัจฉริยะ (Citizen
Smart Card) รวมทั้งสามารถที่จะนําสารสนเทศมาใหบริการแกประชาชนผานทางหนวยบริการภาครัฐได
(Counter Service) หรื อ ประชาชนสามารถที่ จ ะทํ า ธุ ร กรรมเองได โดยผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือระบบเครือขายไรสาย และมีระบบ Call Center คอยชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา ทั้งนี้
สถาปตยกรรมดังกลาวจะเปนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) สําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ ซึ่งจะทํ าใหเกิ ดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ย นสารสนเทศระหวางหนว ยงานสวนกลาง หนว ยงานระดั บ
ภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีเอกภาพ ดังรูปที่ 4-9
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รูปที่ 4-9 แนวคิดการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
ภาพรวมการบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะใชหลักการ
เชื่อมโยงขอมูลเฉพาะบางสวนที่มีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพื่อใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง ปราศจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน โดยที่หนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาที่บริหารจัดการ
ปรับปรุงแกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย
1) การบูรณาการเพื่อการใหบริการ (Front Office)
กรมการค า ภายในมุ ง เน น การพั ฒ นาการให บ ริ ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ก แ ละประชาชน
ผูประกอบการ ดานการกํากับดูแล สงเสริม และพัฒนาการคาภายในประเทศใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
มีการแขงขันอยางเปนธรรมในระบบการคาเสรีและผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน โดยมีมาตรฐานการ
ใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลที่หนวยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงพาณิชยที่ไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตอง
ขอมูลรวมกัน (Data Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซึ่งสามารถที่จะนําสง
เขาสู ระบบ Open Data ของศูน ยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพื่อการใชประโยชนขอมูล
รวมกัน (Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย
โดยใชหลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management) เพื่อนํา Attributes ของ
ขอมูลที่จําเปนตองใชมารวมกันไวในที่เดียวเปน Master System ซึ่งจะทําหนาที่ Publish ขอมูลออกไปใหกับ
ระบบตางๆ ที่ตองการใชขอมูล โดยระบบปลายทางมีหนาที่ที่จะตองจัดการ Attributes อื่นๆเอง สวนในกรณี
ที่มีการสรางขอมูลใหม จะถูกกระทําที่ระบบปลายทางและหลังจากนั้นจะตองมีการ Synchronized ขอมูล
กลับมาที่ Master System เสมอ และขอมูลทั้งหมดจะตองสามารถอางอิงถึงกันไดทั้งหมด ดังรูปที่ 4-10
4-24

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน

รูปที่ 4-10 การบูรณาการขอมูลเพื่อใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน
ระบบ Enterprise Service Bus (ESB) จะทําหนาที่เปนซอฟตแวรตัวกลาง หรือถนนสายหลักที่
ใชในการเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการตางๆ ใหสามารถติดตอกันได โดยมีฟงกชันการทํางาน
อย างนอยประกอบดว ย การเชื่ อมต อ (Adapter) การตรวจสอบขอมูล (Data Validator) การแปลงขอมูล
(Data Transformer) การประกั น คุ ณ ภาพ (QoS) และการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของบริ ก าร
(Authentication & Authorization) นอกจากนี้ ESB จะประกอบดวยซอฟตแวรตางๆ เพื่อทําหนาที่ดังนี้
1. Integration Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพื่อเชื่อมตอกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
โดยเชื่ อ มต อ ผ า น Adapter ที่ ต างกั น เช น เว็ บ บริ การ, HTTP, FTP, SMTP และ JDBC Adapters เป น ต น
รวมถึ ง Application Adapter ต า งๆ เช น Oracle Finance, SAP และ People Soft Adapters เป น ต น
ดังนั้น จะเห็นไดวาการเชื่อมตอกับ ESB ไมมีความจําเปนจะตองเปลี่ยน Application ที่มีอยูใหเปนเว็บบริการ
แตบางกรณีสามารถทําไดโดยเรียกผาน Adapter โดยตรง
2. Registry & Repository Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพื่อที่จะเก็บ SOA Service ตางๆ ที่มี
อยูรวมไปถึงการเก็บโปรแกรมหรือ Business Process ตางๆ ที่พัฒนาขึ้นมา
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3. Messaging Server เป น ซอฟต แ วร ตั ว กลางเพื่ อ ที่ จ ะเป น ตั ว กลางในการส ง ผ า นข า วสาร
(Message) ระหวางบริการ (Service) ตางๆ ทั้งนี้เพื่อประกันไดวาขาวสารสามารถสงถึงบริการปลายทางได
อยางถูกตอง (Guarantee Message Delivery)
2) การบูรณาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office)
กรมการคาภายในมุงเนนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการเชื่อมโยง
ขอมูล (ทั้งภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพื่อใชประโยชนจากขอมูลพื้นฐานในการ
บริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและสงผานไปสู
การจัดทําสรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนระบบศูนย
ปฏิบัติการระดับกรมหรือระดับกระทรวงได โดยไมตองกรอกขอมูลซ้ําซอน ดังรูปที่ 4-11

รูปที่ 4-11 การใชประโยชนจากขอมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการภายใน
4.5. แนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมใน
สังกัด สามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จได โดยพิจารณาจากแนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ดังนี้
1.

Internet of Things (IoT)
หมายถึง สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมตอกันไดผาน
Protocol การสื่อสารทั้งแบบใชสายและไรสาย โดยสรรพสิ่งตางๆ มีวิธีการระบุตัวตนได รับรูบริบท
ของสภาพแวดลอมได มีปฏิสัมพันธโตตอบและทํางานรวมกันได ความสามารถในการสื่อสารของ
สรรพสิ่งนี้จะนําไปสูนวัตกรรมและบริการใหมอีกมากมาย ตัวอยางเชน เซ็นเซอรภายในบานตรวจจับ
การเคลื่อนไหวของผูอยูอาศัย และสงสัญญาณไปสั่งเปด/ปดสวิตซไฟตามหองตางๆ ที่มีคนหรือไมมีคนอยู
อุปกรณวัดสัญญาณชีพของผูปวย/ผูสูงอายุและสงขอมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย หรือสงขอความ
เรียกหนวยกูชีพหรือรถฉุกเฉิน เปนตน
นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสูยุคใหม หรือ
ที่เรียกวา Industry 4.0 ที่จะอาศัยการเชื่อมตอสื่อสารและทํางานรวมกันระหวางเครื่องจักร มนุษย
และขอมูล เพื่อเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกตองแมนยําสูง โดยขอมูลทั้งหลายที่
เก็บจากเซ็นเซอรที่ใชตรวจวัดตัวอุปกรณและสภาพแวดลอมจะถูกนํามาวิเคราะหใหไดผลลัพธ เพื่อ
นําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตไดอยางทันที นอกจากการขามขีดจํากัดเรื่องเวลาแลว ระบบควบคุม
หรือระบบวิเคราะหขอมูล อาจไมไดอยูในที่เดียวกันกับเครื่องจักร แตสามารถควบคุมสั่งการไดโดยไร
ขีดจํากัดเรื่องสถานที่
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เทคโนโลยีที่ทําให IoT เกิดขึ้นไดจริงและสรางผลกระทบในวงกวางได แบงออกเปน 3 กลุมไดแก
1) เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งรับรูขอมูลในบริบทที่เกี่ยวของ เชน เซ็นเซอร
2) เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสาร เชน ระบบสมองกลฝงตัว รวมถึง
การสื่อสารแบบไรสายที่ใชพลังงานต่ํา อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth
3) เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งประมวลผลขอมูลในบริบทของตน เชน เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด และเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หรือ Big Data Analytics
(ที่มา : http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html)
2. การบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing)
แพลตฟอรมที่สามารถตอบสนองความตองการที่กลาวมาขางตน คือ การบริการขอมูล (Dataas-a-Service, DaaS) เชน ระบบการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญสําหรับขอมูลเพื่อการพาณิชยหรือ ระบบการ
จัดเก็บขอมูลขนาดใหญสําหรับเครือขายสังคม (DaaS for Social) เปนตน ซึ่งมีประโยชนดังนี้
1) ช ว ยให ก ระทรวงพาณิ ช ย แ ละหนว ยงานระดั บ กรมในสังกั ด มี ขอมู ล ในการตัดสิ น ใจและ
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ชวยใหผูประกอบการ/ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลปริมาณมหาศาลที่มาจากหลากหลาย
ช องทางทั้ งแบบออฟไลน ออนไลน และโทรศัพท เคลื่อ นที่ โดยขอมูล เหลานี้ เปน ข อมูล ที่ร วบรวมมาจาก
แหลงขอมูลที่เชื่อถือและอางอิงได ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูล
3) ชวยในการจัดระเบียบและเพิ่มคุณคาใหกับขอมูลที่ยังไมไดรับการจัดระบบ ทั้งจากเครือขาย
สังคมและขอมูลขององคกร นํามาซึ่งความกาวล้ําของขอมูลสําหรับผูรับบริการและการบริหารจัดการ
4) ผูใชสามารถเชื่อมตอและไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในทางปฏิบัติจากแหลงขอมูลภายนอก
รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการพาณิชย ซึ่งเปนการผสมผสานของขอมูลจากภายนอกและภายในองคกร ไดแก
E-Mail เครือขายสังคม เปนตน เพื่อสรางขอมูลที่เปนศูนยกลางและสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ สามารถ
ชวยใหการวิเคราะหและการออกแบบกลยุทธเปนไปในเชิงลึกและสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 4-12 แสดงการบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
(ที่มา : http://www.corporate360.us/blog/269-data-as-a-service-cloud-need-of-the-hour/)
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จากรูปที่ 4-12 แสดงถึงสถาปตยกรรมการบริการขอมูล (DaaS) โดยระบบสามารถบูรณาการขอมูล
จากระบบสารสนเทศตางๆ ทั้งบนเครื่องแมขายและจากระบบ Cloud รวมทั้งขอมูลจากเครือขายสังคม เชน
Facebook เปนตน เมื่อขอมูลถูกจัดเก็บบนระบบ DaaS แลวจะสามารถนําไปประมวลผลในลักษณะตางๆ
เชน การใหบริการกับหนวยงานภายนอก การวิเคราะห หรือการทํา Big Data เปนตน โดยที่ผูใชขอมูลไมตองรู
วาขอมูลที่กําลังใชงานอยูนั้นมาจากที่ใด แตมีความมั่นใจไดวาเปนขอมูลที่ถูกตอง อางอิงได และมีความมั่นคง
ปลอดภัย

รูปที่ 4-13 แสดง Cloud Based Data Services
(ที่มา : หนังสือ Data as a Service.PushparkSarkar, IEEE 2015)
การพัฒนาระบบบริการขอมูล (DaaS) มี 3 ขั้นตอนสําคัญคือ
1) การรวบรวมข อ มู ล (Collect) จากแหล ง ข อ มู ล ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง อาจจะมี รู ป แบบ
ที่หลากหลาย การรวบรวมขอมูลจะใชหลักการของ Master Data Management (MDM)
และ สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA)
2) การจั ด เก็ บ ข อ มู ล (Store) เมื่ อ รวบรวมในฐานข อ มู ล กลาง ซึ่ ง จะทํ า หน า ที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ
แหลงขอมูล
3) การวิ เ คราะห (Analyze) การวิ เ คราะห ข อ มู ล จะใช ห ลั ก การของระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ
(Business Intelligence) และ Big Data
3. สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA)
การบูรณาการสารสนเทศเขาดวยกันนั้น จะต องมีการประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ
(Service Oriented Architecture, SOA) กับระบบสารสนเทศขององคกร ดวยเหตุผลที่โครงสรางของระบบ
เทคโนโลยีขององคกรซึ่งเปนองคกรขนาดใหญ (IT Enterprise) จะประกอบไปดวยระบบที่หลากหลายทั้งใน
ดานระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต และระบบซอฟตแวร ซึ่งโปรแกรมประยุกตบางโปรแกรมอาจใชใน
การทํางานกับกระบวนการทํางาน (Process) บางอยาง ที่อาจทํางานภายใตระบบโครงสรางเทคโนโลยีเดิม
เชน พัฒนาโดยใชเครื่องเมนเฟรม เปนตน ดังนั้น เมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน
จะทําใหการเปลี่ยนแปลงโดยใชโครงสรางเทคโนโลยีเดิมทําไดยาก จนอาจมีความตองการที่จะยกเลิกระบบเดิม
และพึ่งพาเทคโนโลยีใหม ระบบ SOA จะชวยคุมครองการลงทุนขององคกรเพื่อใหสามารถนําระบบโครงสราง
เทคโนโลยีเดิมมาใชตอไปได โดยการพัฒนาระบบโปรแกรมเดิมใหเปนลักษณะบริการแบบ SOA และสามารถ
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พัฒนากระบวนการทํางานจากบริการตางๆ ที่มีอยู จึงทําใหองคกรสามารถเปลี่ยนกระบวนการทํางานไดอยาง
รวดเร็ว โดยใชโปรแกรมประยุกตเดิมและโครงสรางเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู
การประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) สําหรับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด สมควรพัฒนาระบบจัดการขอมูลหลัก (Master Data Management System) เพื่อสรางศูนย
รวมขอมูลองคกรที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง มีความเที่ยงตรง โดยการประเมินและสํารวจการใชงาน
Core Information Object, Data Value Domain และ Business Rules ของ Application ที่ สํ า คั ญ ของ
องคกร ตามแนวทางดังนี้
1) ระบุ Master Data โดยการเลือกเอา Business Process ที่สําคัญตอองคกรหลายๆตัวเปน
หลัก และพิจาณาวาสวนไหนที่ทําเปน Centralize แลวจะเกิดประโยชนสูงสุด
2) ทํ า การร า งมาตรฐานข อ มู ล (Standard Model) โดยการหาส ว นที่ ซ้ํ า กั น ของข อ มู ล จาก
Business Process และ Application ที่เลือกไว ซึ่งในที่นี้คือ ขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ
3) ขอมูลที่เปน Master Data จะตองถูกจัดการใหสามารถเขาถึงได จากทุกสวนขององคกรที่มี
ความจําเปนตองใชงาน และกําหนดใหเปนหนึ่งในเครื่องมือของการทํา Consolidation
4) สรางถังเก็บขอมูลกลาง (Master Data Management) โดยการทําการรวบรวมคุณสมบัติ
ของขอมูลและจัดทํามาตรฐานขอมูล
5) บูรณาการขอมูลที่ไดรับการจัดทํามาตรฐานขอมูลแลวรวมกับ Application เดิมที่มีอยูหรือ
Application ใหมที่กําลังจะถูกสรางผานทาง Service Oriented Architecture (SOA)
6) สรางกฎและขอบังคับ ระดับ องคกรในเรื่องของการใช งาน Master Data เพื่ อใหทําหนาที่
รักษาความถูกตองของขอมูลตอไปในอนาคต
เมื่ อ ผ า นการทํ า Master Data Management และมี ก ารตรวจสอบปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล (Data
Cleansing) แล ว ขั้ น ตอนถั ด ไปคื อ กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาระบบสถาปต ยกรรมเชิ งบริ การ (Service
Oriented Architecture, SOA) ซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญดังนี้
1) SOA Service จะมีตัวเชื่อมตอ (Interface) ที่อธิบายบริการชื่อ Service, Input Parameter,
Output Parameter และขอมูลอื่นๆ ซึ่งเปนไฟล XML ที่ไมขึ้นกับแพลตฟอรมและเทคโนโลยี โดยมากมักจะ
ใชมาตรฐาน WSDL (Web Service Description Language) ในการอธิบายบริการ
2) SOA จะมี Registry ในการเก็บบริการตางๆ ที่ไดมีการลงทะเบียนไว และจะทําหนาที่เหมือน
ไดเร็กทอรี่ของบริการโปรแกรมหรือกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตางๆ จะคนหาและเรียกใช
บริการจากการลงทะเบียนนี้ มาตรฐานที่ใชในการเก็บขอมูลการลงทะเบียนที่นิยมใชคือ UDDI (Universal
Description Definition and Integration)
3) การสงขอมูลระหวาง SOA Service จะใชเอกสารที่เปน XML ที่นิยามผานโครงสราง XML
Schema (ไฟล XSD) การสื่อสารระหวางบริการเหลานี้ สามารถทําไดในระบบที่หลากหลายโดยไมจําเปนตอง
ทราบรายละเอียดของแพลตฟอรมและเทคโนโลยีที่บริการนั้นใชอยู
4) SOA สามารถพัฒนาโปรแกรมหรือ Business Process โดยการประกอบ SOA Service ที่มี
อยูดวยคําสั่งที่เปน XML ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใชคือ WS-BPEL (Web Service-Business Process Execution
Language)
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5) SOA Service แตละตัวจะมีสวนการประกันคุณภาพ QoS (Quality of Service) อาทิ การ
ควบคุมความมั่นคงในดานการตรวจสอบ สิทธิการใช และนโยบายดานความมั่นคงของระบบ
4. ขั้นตอนในการพัฒนาสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA)
การพัฒนา SOA จะใชการพัฒนาแบบขั้นบันได (Incremental Adoption) กลาวคือ เริ่มตน
จากโครงการขนาดเล็กกอน เมื่อสําเร็จก็คอยตอยอดและขยายไปยังโครงการอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 4-14 ซึ่งวิธี
นี้แมจะใหผลสําเร็จในภาพรวมชากวาแบบทําโครงการขนาดใหญ (Big Bang) ซึ่งมีการพัฒนาระบบทั้งหมดใน
องคกร แตการพัฒนาแบบขั้นบันไดจะชวยใหเกิดการเรียนรู และเปนการพัฒนาองคความรูของหนวยงาน จาก
ขอผิดพลาดและความสําเร็จที่เกิดขึ้นระหวางการพัฒนา

รูปที่ 4-14 แสดงแนวคิดในการพัฒนา SOA แบบขั้นบันได
การพัฒนาแบบขั้นบันไดมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1) เลือกโครงการนํารอง (Pilot Project) ซึ่งควรเปนโครงการที่สําคัญและมีประโยชน ในที่นี้คือ
ระบบที่เกี่ยวของกับขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ
2) จัดตั้งคณะทํางานบุกเบิกในการทําโครงการนํารอง (Pioneering Team) บุคลากรที่มารวม
ทํางานควรจะมีประสบการณมาพอสมควร และมีความตั้งใจที่จะผลักดันใหโครงการประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ควร
มีการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการ SOA (SOA Steering Committee)
3) คณะทํางานเรียนรูป ระสบการณจากผูที่เคยพัฒนาระบบในลักษณะเดียวกัน
4) พัฒนาในระบบยอยๆ และนํามาประกอบกันเปนระบบที่ใหญขึ้น
นอกจากนี้ ค วรใช วิ ธี SOA Entry Point ซึ่ ง มี อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ คื อ บุ ค ลากร (People)
กระบวนการทํางาน (Process) และสารสนเทศ (Information) ดําเนินการรวมกับองคประกอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ระบบเครือขายความเชื่อมโยง (Connectivity) และการนําฟงกชันที่พัฒนาขึ้นกลับมาใชใหม
(Reuse) ดังแสดงในรูปที่ 4-15
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รูปที่ 4-15 แสดงวิธีการ SOA Entry Point
1) บุคลากร (People) การสรางปฏิสัมพันธและความเชื่อมโยงของบุคลากรในหนวยงานที่จะ
บูรณาการระบบสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอนในการทํางาน ทั้งนี้จะมีการระดม
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของหนวยงานที่จะมารวมกันทํางาน การพัฒนาระบบ
บริการที่เ นน ที่ผู ใช เป นหลัก (People-Focused Service) นั้น ต องทําการออกแบบการปฏิ สัมพัน ธกับผูใช
(User Interface) ที่เป นแบบกราฟกเป นหลัก (Graphical User Interface, GUI) ซึ่งในปจ จุบัน มีผ ลิต ภัณฑ
หลายอยางที่สนับสนุนการพัฒนารูปแบบดังกลาว เชน Java Server Pages (JSP), XML และ Active Server
Pages (ASP) เปนตน นอกจากนี้ การพัฒนาดวยระบบเว็บทา (Portal) และการใชเทคโนโลยีของ Web 2.0
ก็เปนแนวทางที่สามารถนํามาใชในการชวยบูรณาการการทํางานระหวางผูใชไดเชนกัน
2) กระบวนการทํางาน (Process) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน โดยมีเปาหมายในการ
ลดขั้ นตอนการทํางานหรือทําใหงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น (Process-Focused Service) การประยุกตใช
ระบบการไหลของงาน (Workflow) ถือเปนเครื่องมือที่สามารถจะนํามาใชในการออกแบบกระบวนการทํางาน
ได เ ป น อย า งดี ระบบ Workflow ที่ นิ ย มใช ใ นป จ จุ บั น คื อ ภาษา BPEL (Business Process Execution
Language) ซึ่งเปนการนําแนวคิดของ XML มาใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนากระบวนการทํางาน
3) สารสนเทศ (Information) การใหบริการสารสนเทศเพื่อชวยลดความยุงยากซับซอนในการ
ทํางานรวมกัน มีขอมูลเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจมากขึ้น และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทํางาน
การพั ฒ นาโดยให ส ารสนเทศเป น บริ ก ารแบบหนึ่ ง (Information-Focused Service) เป น การเชื่ อ มโยง
ฐานขอมูลตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการกําหนดมาตรฐานของขอมูลรวมกัน
4) การนํากลับมาใช ใหม (Reuse) การนําระบบที่มีการพัฒนาไวแลวกลับมาใชใหม ชวยเพิ่ ม
ความมั่นใจและความเร็วในการพัฒนาระบบ เนื่องจากมีการพัฒนาจากระบบที่ใชงานอยูแลว เชน การใช API
หรือ Component ที่มีอยูแลวสําหรับการประยุกตใชงานประเภทตางๆ การใชระบบเปด เชน WSDL (Web
Service Definition Language) และ SOAP (Service Oriented Application Protocol)
5) เครือขายความเชื่อมโยง (Connectivity) การสรางความเชื่อมโยงดวยระบบเครือขายที่เปน
มาตรฐานเปด (Open Standard) ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจายและมีความยืดหยุนในการเชื่อมโยงระบบที่แตกตางกัน
เขาดวยกัน วิธีการเชื่อมโยงบริการที่เปนมาตรฐานเปดและนิยมใชกันในปจจุบันคือ Enterprise Service Bus
(ESB) และ Service Registry
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ขั้นตอนการพัฒนาระบบ SOA ในมุมมองดานการบริหารมีดังนี้
1) การกําหนดนโยบายและระเบียบที่สนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ
(1) กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่สนับสนุนการบูรณาการ
(2) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ
(3) กําหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการที่ดี
2) กําหนดโครงการนํารอง
3) ประเมินและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) สถานะของหนวยงาน โดยพิจารณา
(1) ประสบการณของคณะทํางาน (Skills)
(2) กระบวนการทํางาน (Processes)
(3) สถาปตยกรรมระบบ (Architecture)
(4) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
(5) ซอฟตแวรประยุกต (Application)
4) พัฒนาระบบโดยใชวิธีการแบบขั้นบันได (Incremental Adoption)
5) ประเมินผล
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ตาม
แบบสถาปตยกรรม SOA อาจมีการปรับปรุงโครงสรางทางเทคโนโลยีโดยเพิ่มองคประกอบทางซอฟตแวรตาม
รูปที่ 4-16 ดังนี้

รูปที่ 4-16 แสดงโครงสรางของสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA)
(ที่มา : www.ibm.com/software/solution/soa)
1) ซอฟต แ วร Business Process Management (BPM) เป น Middleware หรือ ตัว กลางใน
กระบวนการแบบอัตโนมัติหรือกระบวนการภายในขององคกร เพื่อใหกระบวนการนั้นกระชับ รวดเร็ว ถูกตอง
ลดคาใชจาย และโปรงใส โดยซอฟตแวรนี้จะตองรองรับฟงกชันการทํางาน ดังนี้
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(1) การทําแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Modeling) ในลักษณะ
กราฟก (Graphic User Interface) ซึ่งแมแบบนี้อาจประกอบดวยขั้นตอนของระบบงาน
ต า งๆ ภายในองค ก รที่ ต อ งการบุ ค คลเข า มาตั ด สิ น ใจ รวมถึ ง บริ ก ารต า งๆ ที่ อ ยู ใ น
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ SOA
(2) การปรับเปลี่ยนและแกไขกระบวนการทางธุรกิจตามแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ
(3) การบริ ห ารจั ด การรวมทั้ งแจงเตือ นเมื่ อเกิ ด ความผิ ด ปกติใ นกระบวนการทางธุ ร กิ จ
(Business Process)
(4) การติ ด ตาม (Track) การวิ เ คราะห แ ละปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ (Business
Process Improvement) และการทํารายงาน (Management Reporting)
2) ซอฟต แ วร Service Governance เป น ซอฟต แ วร ที่ ใ ช สํ า หรั บ รองรั บ การทํ า งานของ
โครงสรางสถาปตยกรรม SOA โดยมีหนาที่หลักในการบริหารและจัดสรรการใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ
ที่เกิดขึ้นในองคกร โดยมีฟงกชันหลักดังตอไปนี้
(1) Service Registry & Repository เ ป น ฟ ง ก ชั น ที่ ใ ช ใ น ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น บ ริ ก า ร
อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่แตละหนวยงานสรางขึ้น โดยจะสามารถคนหาไดงาย สะดวก
รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ําซอนในการสรางบริการตางๆ ในองคกรดวย
(2) Expose Services เปนฟงกชันในการบริหารการนําเอาบริการอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสราง
ขึ้ น มาไปใช ง านจริ ง ในระบบงานหลั ก ของ SOA หลั ง จากที่ ไ ด นํ า มาให บ ริ ก ารของ
หนวยงานใดๆ ไปแลว ก็จะสามารถถูกนําไปใชงานโดยหนวยงานอื่นๆ ไดทันที รวมถึง
การเปลี่ยนเวอรชันครั้งตอไปดวย
(3) Version Management เปนฟงกชันในการจัดการเวอรชันตางๆ ของบริการที่ถูกสราง
ขึ้นมา โดยไมสงผลกระทบตอบริการที่เรียกใช
(4) Policy Management สามารถกําหนดใหบริการตางๆ มีกฎเกณฑในการทํางานอยางชัดเจน
3) ซอฟตแวร Monitoring & Control เปนซอฟตแวรที่ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและดูแล
องคประกอบตางๆของโครงสรางทาง SOA ทั้งหมด เชน เมื่อมีการรับสงขอมูลระหวางผูใหบริการผูรับบริการ
ผา นทาง Enterprise Service Bus รวมทั้ ง มี การค น หาข อ มู ล ผ า นทะเบี ย นการให บ ริ ก าร ซอฟต แ วร นี้ จ ะ
สนับสนุนการทํา Monitoring และ Service Levels Agreement (SLA) โดยสามารถบันทึกขอมูลการทํางาน
และเก็บคาตางๆ ของการรับสงขอมูลทั้งหมด เพื่อนําไปวิเคราะหและจัดทํารายงานได
4) ซอฟต แ วร Business Event เป น ซอฟต แ วร ที่ นํ า มาใช ใ นการจั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการแบบ Real Time และสามารถสงตอขอมูลไปยังผูรับบริการไดทันทีเมื่อเหตุการณนั้นเกิดขึ้น เชน
หากตองการบันทึกเหตุการณที่ขาราชการถูกรองเรียนทางวินัยเกิน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน ทันทีที่
เกิ ด เหตุการณ นั้น ขึ้ น โมดู ล นี้ จะสามารถแจงเตือนผูที่เกี่ย วของเพื่อดําเนิน การตอไปไดทันทีโ ดยไมตองใช
บุคลากรมาดูแล
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5. แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561)
เนื่องจากปจจุบันการเติบโตของการใชงานเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลกมีจํานวนสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วระบบหมายเลขติดต อบนเครือข ายอิ นเทอรเน็ต (IP address) ที่ใช ในปจ จุบันเปนระบบ IP รุ นที่ 4
(IPv4) ซึ่งจะเป นระบบ 32 บิตหรือสามารถระบุ เลขไอพี ได ตั้ง 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 ทําใหจํานวน
หมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดใชหมดไปแลวตั้งแตป พ.ศ. 2554 หลายประเทศจึงนําเทคโนโลยี
หมายเลขติ ด ต อ บนเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต รุ น ที่ 6 (IPv6) มาใช ง านเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต และเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับบริการใหมๆ ในอนาคตไดอยางพอเพียง
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และ
ติด ตามผลการดํ า เนิน งาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 1 ธัน วาคม 2558
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําเสนอ และไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักทํา
หน า ที่ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ล บริ ห ารจั ด การแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ผลั ก ดั น ส ง เสริ ม เร ง รั ด และติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) ตลอดจนรับผิดชอบการขอหมายเลข IPv6 จาก
Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ให กั บ หน ว ยงานภาครั ฐ และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
นอกจากนี้ยังมอบหมายใหหนวยงานตางๆ พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนดังกลาวดวย
กระทรวงพาณิชยไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน
สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อรองรับ
การใหบริการหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย รวมทั้งผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงาน
ภายนอก โดยสามารถจําแนกไดดังนี้
ประเด็นการพัฒนา

สถานะในการรองรับ IPv6

แนวทางการพัฒนา

1) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย

คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ
Window 7 ขึ้นไปรองรับ IPv6
สวน Window XP ตองมีการ
ติดตั้งใหรองรับ IPv6

ตรวจประเมินเครื่องคอมพิวเตอร
ทั้งในสวนของระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกตที่จําเปนตองใช
งาน ดําเนินการปรับแตง หรือ
ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให
สามารถใชงานรวมกับ IPv6 ได

2) เครื่องแมขาย

เครื่องแมขายที่ใชระบบปฏิบัติการ
Window server 2008 ขึ้นไป
รองรับ IPv6 โดยอัตโนมัติ แต
เครื่องที่ใช Window server
2003 ตองทําการติดตั้ง IPv6 สวน
รุนกอน Window server 2003

ตรวจประเมินเครื่องแมขายทั้งใน
สวนของระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกตที่จําเปนตอง
ใชงาน ดําเนินการปรับแตง หรือ
ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให
สามารถใชงานรวมกับ IPv6 ได
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ประเด็นการพัฒนา

สถานะในการรองรับ IPv6

แนวทางการพัฒนา

ไมรองรับ IPv6 เครื่องแมขายที่ใช
Linux ตองทําการติดตั้ง IPv6
3) ระบบเครือขาย

Core Switch, Firewall รองรับ
IPv6 แต Distribution Switch
บางสวนยังไมรองรับ

สํารวจและจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อ
อุปกรณดังกลาว

4) ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ www.moc.go.th รองรับ IPv6 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของกรม
แตเว็บไซตของบางหนวยงาน ยังไม ใหรองรับ
ผานอินเทอรเน็ต ไดแก
เว็บไซต อีเมล และโดเมนเนม รองรับ IPv6
5) โปรแกรมประยุกต

ยังไมรองรับ IPv6

6) การทํางานแบบ Dual Stack ยังไมไดดําเนินการ

ปรับปรุงระบบใหรองรับ IPv6
ติดตั้ง Dual Stack ใหกับระบบ
เครือขาย

4.6. มาตรฐาน/เกณฑที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และกรมการคาภายใน มีการ
ดําเนินการหรือพิจารณาตามมาตรฐาน/เกณฑที่เกี่ยวของ พอสรุปดังนี้
1) มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลตามกรอบแนวทางมาตรฐาน TH e-GIF 2.0
“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติหรือ “Thailand e-Government
Interoperability Framework : TH e-GIF” จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการ
เชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานที่มีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพื่อนําไปสูการสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
ใหบริการรวม มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน และบูรณาการเชื่อมโยงระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐ”
“เปาหมายหลักของ TH e-GIF คือ การผลักดันการพัฒนาประเทศไปสูการสรางขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการรวมระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยงานภาคอื่นๆ
เชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองคกรอิสระ และองคการระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้”
(1) สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐที่มี “ประชาชน
เปนศูนยกลางของการใหบริการ” (Citizen-Centric Services)
(2) สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอ
นิกส ที่สามารถเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานที่มีระบบสารสนเทศที่
แตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection)
(3) เลือกใช “มาตรฐานเปด” และเปนที่ยอมรับในระดับสากล (Open & International Standard)
(4) กํ า หนดกติ ก าร ว ม (Common Rules) ในการตั้ ง ชื่ อ รายการข อ มู ล (Data Elements)
ที่ นํ า ไปสู ก ารกํ า หนดชื่ อ รายการข อ มู ล ที่ เ ป น มาตรฐานของประเทศ (National
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Standardized Data Set) ที่หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําไปใชในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาระบบใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ
(5) สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานรวมและสงเสริมการมีสวนรวมในการปรับปรุง
มาตรฐานตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหมและลักษณะความ
ตองการใชงานที่เปลี่ยนแปลงไป (Stakeholders Collaboration)
(6) กําหนดและแตงตั้งหนวยงานเจาภาพสําหรับการประยุกตใชงานในแตละระดับ โดยใหมี
ทรัพยากรเพียงพอ พรอมทัง้ สรางกลไกในการปรับปรุงชุดมาตรฐานอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ (Systematic Change Management)
“การสรางขีดความสามารถและขับเคลื่อนการปฏิบัติการรวมระหวางระบบสารสนเทศ ใหบรรลุ
เป า หมายด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานกลาง และผลั ก ดั น ให ห น ว ยงานภาครั ฐ มี แ นวทางการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยง จะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังนี้”
(1) การนํ า กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐ บาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติไปประยุกตใช เพื่อ
ตอบสนองนโยบายและแนวทางการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐในการพัฒนาระบบ
บริการรวมทางอิเล็กทรอนิกส
(2) วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ
(3) แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ
(4) สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่อธิบายถึงองคประกอบของระบบใน
มุมมองหรือมิติ ตางๆ พร อมทั้งมี การแสดงความสั มพั นธ ที่ชัดเจน ทั้งในดานประโยชน
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร การดําเนิ นการตามกระบวนการของธุ รกรรม ลักษณะข อมูล ที่
ตองการแลกเปลี่ยนระบบงานที่รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และเทคโนโลยีที่
นํามาใชรองรับระบบงาน ขอมูลและธุรกรรมเหลานั้น และรวมถึงมาตรฐานกลางดาน
ขอมูลตางๆ เชน วิธีการกําหนดชื่อรายการขอมูลเพื่อการสรางความสอดคลองของเอกสาร
วิ ธี ก ารสร า งแบบจํ า ลองข อ มู ล กติ ก าการออกแบบโครงสร า งข อ มู ล ของเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละมาตรฐานทางเทคนิ ค เพื่ อ การปฏิ บั ติ ก ารร ว ม โดยจั ด ทํ า เป น
สถาปตยกรรมพรอมภาพที่อธิบายองคประกอบดังกลาว ที่มีการใชงานจริงในปจจุบันและ
สถาปตยกรรมที่อธิบายองคประกอบที่ตองการในอนาคต เพื่อประโยชนในการวิเคราะห
งานที่ตองดําเนินการใหไดตามเปาหมายขององคกร
(5) การบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน
(6) การบริหารจัดการการปรับปรุงมาตรฐาน
“การดําเนินการตามองคประกอบขางตนและยึดถือเปนกฎกติกาในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
แตละหนวยงาน จะชวยสรางความชัดเจนของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล ขจัด
อุปสรรคและลดความเสี่ยงในการเชื่อมโยงบริการหรือการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีการอธิบาย
ในเชิ ง สถาป ต ยกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั้ ง สถาป ต ยกรรมด า นธุ ร กรรม สถาป ต ยกรรมด า นข อ มู ล
สถาป ต ยกรรมด า นระบบงาน และสถาป ต ยกรรมด า นเทคโนโลยี ซึ่ ง ครอบคลุ ม การใช ก ฎกติ ก าร ว มใน
การพัฒนาระบบใหสอดคลองกัน และลดปญหาของโครงสรางและรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ตองการ
แลกเปลี่ ย นกั น เมื่อได รับ การออกแบบตามหลักการที่แนะนํา รวมทั้งการใชมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อการ
ปฏิบัติการรวมระหวางระบบที่ไมเหมือนกัน”
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2) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (ISMS)
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015
เปนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ไดรับการยอมรับโดยสากลในปจจุบัน ซึ่งใชวิธีการ
บริหารจัดการในลักษณะเดียวกันกับระบบมาตรฐาน ISO อื่นๆ แตในรายละเอียดไดมีการนําเอาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเขามาใชในการพิจารณาความจําเปนในการนําเอาระบบควบคุมตางๆ ที่ระบุไวในมาตรฐาน
มาใชในองคกร โดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015 สรุปประเด็นหลักไดดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
โครงสรางองคกรดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Organization of Information Security)
การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร (Asset Management)
ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร (Human Resources Security)
การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environmental Security)
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ (Operations Security)
การควบคุมการเขาถึง (Access Control)
การจั ด หาการพั ฒ นาและการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition,
Development and Maintenance)
(9) การบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร (Information
Security Incident Management)
(10) มิติดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Information Security Aspects of Business Continuity Management)
(11) การปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance)
(12) การควบคุมการเขารหัส (Cryptography)
(13) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสื่อสาร (Communication Security)
(14) ความสัมพันธกับผูจัดหาสินคาและบริการ (Supplier Relationships)

3) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในดานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล
“รัฐบาลไดมุงพัฒนาระบบราชการเพื่อใหหนวยงานภาครัฐปรับปรุงการทํางาน ยกระดับการ
บริ หารจั ดการ และมีการประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการ ตามหลักการบริห ารกิจ การบ านเมืองที่ดี โดยนํ า
แนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาในภาคราชการ ภายใตการประยุกตใชจากหลักการ
บริหารของภาคธุรกิจ เชน การบริหารเชิงยุทธศาสตร การลดขั้นตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เปนตน”
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ โดยประยุกตใชจากระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของ
ตางประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผาน
ระบบการประเมินใหรางวัลคุณภาพ ซึ่งมีสาระสําคัญแบงออกเปน 2 สวนหลัก โดยจะขยายความผานคําถามที่
กําหนดไวใหสวนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง ประกอบดวย
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ส ว นที่ 1 ลั ก ษณะสํ า คั ญ ขององค ก ร เป น การอธิ บ ายถึ ง ภาพรวมของส ว นราชการ
สภาพแวดล อมในการปฏิ บั ติงาน (ข อมู ล พื้ น ฐานหนว ยงาน) ความสัมพัน ธกับ ผูรับ บริการและผูเกี่ย วขอ ง
(ประชาชน สวนราชการ หนวยงานภายนอก) สิ่งสําคัญที่มีผลตอการทํางานของสวนราชการ ความทาทายเชิง
ยุทธศาสตรที่กําลังเผชิญอยู รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสวนราชการ
สวนที่ 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของ
สวนราชการที่เปนไปตามมาตรฐานที่ควรจะเปน เนนความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางเปนระบบ
มีวั ต ถุ ประสงค เ พื่ อตรวจประเมิน การดํ า เนิ นการของสวนราชการในประเด็น ตาง ๆ ตามหมวดของเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําใหเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของสวนราชการ นําไปสูการ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการตอไป ประกอบดวย 7 หมวด และเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ของกระทรวงพาณิช ยแ ละหนว ยงานระดับ กรมในสัง กัด คือ หมวด 4 การวั ด
การวิเคราะห และการจัดการความรู การดําเนินการในหมวด 4 เปนสิ่งที่สวนราชการไดดําเนินการ ทั้งการ
จัดการระบบสารสนเทศ และการจัดการความรูและเปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหองคกรสามารถ
บรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรได
4) มาตรฐานทักษะวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอาเซียน
ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได จั ด ทํ า มาตรฐานทั ก ษะวิ ช าชี พ ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอาเซียน (ที่มา : www.mict.go.th) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
คําจํากัดความ มาตรฐาน และการรับรองความสามารถสําหรับบุคลากรกลุมทักษะดาน ICT และพัฒนาการ
รั บ รองความสามารถที่ เ กี่ ย วข อ งสํ า หรั บ ใช ในประเทศสมาชิกอาเซีย น ซึ่ งจะเปน ประโยชนต อการพัฒ นา
บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ทั้งในดานการกําหนด
หลั กสู ต รฝ กอบรม และการจั ดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒ นาบุคลากร โดยมาตรฐานสําหรับ อาเซีย นจะ
ครอบคลุมกลุมทักษะหลัก 7 กลุม ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การพัฒนาซอฟตแวร (Software Development)
การบริหารจัดการโครงการดานไอซีที (ICT Project Management)
การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture Design)
การบริหารเครือขายและระบบ (Network and System Administration)
ระบบสารสนเทศและความมั่นคงบนเครือขาย (Information System and Network Security)
การประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing)
การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing)

โดยที่แตละกลุมทักษะจะแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 : ระดับพื้นฐาน หมายถึง มีความรูพื้นฐานและทักษะซึ่งเพียงพอที่จะใชปฏิบัติงาน
ซึ่งจะใชกับระดับปฏิบัติการ
ระดับที่ 2 : ระดับกลาง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะที่จะปฏิบัติงานไดและสามารถ
กํากับดูแลใหคําแนะนําผูอื่นได ซึ่งจะใชกับระดับหัวหนา
ระดับที่ 3 : ระดับสูง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะทางดานเทคนิคและการบริหาร
จัดการกลุมบุคคล ซึ่งจะใชกับระดับผูจัดการ
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รูปที่ 4-17 แสดงระดับของกลุมบุคลากรของหนวยงานดานเทคโนโลยี
กลุมที่ 1 ระดับผูจัดการรวมถึง CIO (Chief Information Officer) คือ ผูบริหารองคกรในดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีหนาที่ในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางนโยบายการบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัลขององคกร
รวมถึงการควบคุมดูแลบริหารหนวยงานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งควรจะมีความรูในดานตางๆ สรุปดังนี้
(1) เขาใจในศักยภาพและความเสี่ยงในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(2) เขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงาน
(3) แปลงแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
(4) เขาใจวิธีการจัดการกระบวนการทํางาน การติดตามและประเมินผลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(5) เขาใจกฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล
(6) เขาใจกระบวนการวางแผนบริหารจัดการโครงการ (Outsourcing Management)
(7) เขาใจการเจรจาตอรอง และสามารถสื่อสารกับผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ มที่ 2 ระดั บ หั ว หน า คื อ กลุมของผูบ ริห ารในองคกรที่ทําหนาที่ควบคุมดูแล ตัดสิน ใจ ให
คํา ปรึ กษาและแก ปญ หาของโครงการตา งๆ ในฝายหรือแผนกที่รับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรบุคลากรให
เหมาะสมกับโครงการตางๆ
กลุมที่ 3 ระดับปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะแบงไดตามลักษณะงาน คือ
(1) Application Owner คือ ผูรับผิดชอบโดยตรงของระบบสารสนเทศนั้นๆ มีหนาที่ในการดูแล
ใหคําปรึกษา ควบคุม และพัฒนาระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลองกับความ
ตองการของกลุมผูใชงาน รวมถึงการรายงานสถานะของระบบสารสนเทศใหแกผูบริหารดวย
(2) ระดับ Application Support คือ ผูที่ใหคําแนะนํา สอนวิธีการใชงาน ตั้งคาขอมูลพื้นฐาน
รับแจงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศ และติดตอกับกลุมผูใชงานโดยตรง
(3) ระดับ System Administrator คือ ผูที่ควบคุมดูแลคอมพิวเตอร อุปกรณเสริมตางๆ รวมถึง
การติดตั้งโปรแกรม แกปญหาและปรับปรุงคอมพิวเตอรใหกับกลุมผูใชงาน
(4) ระดั บ Network และ Infrastructure คื อ ผู ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลเครื อ ข า ยและเครื่ อ งแม ข า ย
(Server) เพื่อใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตอง มั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด
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กรอบแนวคิดพื้นฐานและหลักการดังกลาวขางตน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กรมการคาภายใน เพื่อตอบสนองการบูรณาการสารสนเทศระดับกระทรวงพาณิชย ซึ่งกรมควรดําเนินการใหมี
ความสอดคลองกัน ประกอบดวย
1) การพั ฒ นาและดํา เนิ น แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
การพาณิชย ของกรมการคาภายใน เพื่อตอบสนองภารกิจเกี่ยวกับดานการกํากับดูแล สงเสริม และพัฒนาการ
คาภายในประเทศให ดําเนิ น ไปอย างมี ป ระสิทธิภ าพ มีการแขงขัน อยางเปน ธรรมในระบบการคาเสรีและ
ผูบริโภคไดรับการพิทักษประโยชน
2) การพั ฒ นาและดํ าเนิ น แผนงาน/โครงการบู ร ณาการระดั บ กระทรวง เพื่ อ สร า งความเป น
เอกภาพในการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน (Front Office) ตลอดจนการบริหารจัดการขอมูล
ภายใน (Back Office) ทัง้ ในระดับกรมและระดับกระทรวง
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บทที่ 5

แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
5.1. โครงการหลักของกรมการคาภายใน
ยุทธศาสตรที่ 1 : เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เพื่อใหเกิดการเขาถึง (Access) การจัดการ (Manage)
การบู ร ณาการ (Integrate) การประเมิ น ผล (Evaluate) และการสร า งสารสนเทศ (Create information) ในการบริ ห ารจั ด การและ
การปฏิบัติงานตามภารกิจรวมทั้งสรางบุคลากรมืออาชีพแตละดานใหเกิดการรวมคิดรวมทํา
เปาหมายที่ 1 : บุคลากรทุกระดับมีการปรับกระบวนทัศนใหทันตอการพัฒนา การใชงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
เปาหมายที่ 2 : มีองคความรู ทักษะ สามารถเปนผูฝกสอน SMART Trainers และ SMART User มีการประยุกตใชไอซีทีเปนกลไกการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธที่ 1
: สรางพลังความตระหนักรูในการพัฒนาฝกอบรมดานทักษะและเจตคติที่สอดคลองกับองคกรยุคใหมและใหมีการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานไอซีทีใหตรงกับตําแหนง
กลยุทธที่ 2
: จัดโครงสรางที่เนนความกาวหนาในวิชาชีพเทคโนโลยีดิจิทัลเปนแรงจูงใจ และสงเสริมใหมีการเรียนรูรวมกันในองคกร แบงปน และนํา
ความรูมาใชเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางาน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ (ลานบาท)
60 61 62

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
1 เสริมสรางศักยภาพ สรางความเขมแข็ง
บุคลากรนําเทคโนโลยี 1. กําหนดนโยบายสงเสริม บุคลากรกรมของ
บุคลากรใหมีความ ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ดิจิทัล ไปใชในการ
สนับสนุนการพัฒนาองค กรมการคาภายใน
เขมแข็งดาน
เพื่อการพัฒนา
บริหารจัดการและ
ความรูและขีดความสามารถ มีความรอบรู เขาใจ
เทคโนโลยีดิจิทลั
เขาถึง สามารถพัฒนา
การประยุกตใชที่ยั่งยืน ปฏิบัติการ ตามบทบาท ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ภารกิจหลักของกรม
2. จัดอบรมทักษะการใช และใชประโยชน
และการประยุกตใช รวมทั้ง เทคโนโลยีดิจิทลั อยาง
รูเทาทัน
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-

2

63
2

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบ
64
และเกี่ยวของ
2

6

สลก. ทส.
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กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ (ลานบาท)
60 61 62

63

การพัฒนา รูปแบบการ
ถายทอด
2

โครงการพัฒนา
บุคลากรกระบวนการ
ดานการบริหารจัดการ
ธุรกรรมรูปแบบดิจิทัล

เพื่อสรางบุคลากรดาน
การวิเคราะห ออกแบบ
พัฒนาระบบงานตาม
ภารกิจของกรม

บุคลากร ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความสามารถ
ดานการพัฒนางานและ
ติดตามตรวจสอบงาน
จางพัฒนา

แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)
3 พัฒนาระบบบริหาร เพื่อสรางกลไกในการ มีระบบการแลกเปลี่ยน
จัดการองคความรู
แลกเปลีย่ นเรียนรูการ เรียนรูทําใหเกิดความ
(Knowledge
บริหารจัดการองค
เขาใชกระบวนการ
Management)
ความรูโดยเฉพาะที่เปน ทํางานอยางมี
ความรูที่ไดจาก
ประสิทธิภาพ
ประสบการณ
เกิดประสิทธิผล
(Tacit Knowledge)
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หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบ
64
และเกี่ยวของ

1. ศึกษา วิเคราะหสื่อการ
เรียนการสอนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส
2. จัดฝกอบรมทักษะดาน
เทคโนโลยีที่กาวหนา
ทันตอการเปลี่ยนแปลง
แลกเปลีย่ นประสบการณ
ระหวางกัน

จํานวนบุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทลั
สามารถพัฒนางาน
แกไข ระบบงานได

-

-

2

1

1

4

สลก. ทส.

สรางเว็บไซตการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร ะหวางกัน และ
รณรงค สงเสริม ใหตระหนัก
ถึงการแบงปนความรู

จํานวนกระบวนการ
ทํางานที่มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู
ระหวางกัน

-

-

1

1

1

3

ทุกสํานัก/
กอง

รวมยุทธศาสตรที่ 1

0

0

5

4

4

13

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 2 : พั ฒ นาระบบบริ ก ารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Services) ภายใต ค วามต อ งการของประชาชน และผู ป ระกอบการ ทั้ ง ด า นข อ มู ล ข า วสาร
และบริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
สาระยุทธศาสตร : ดู แ ลเกษตรกร ผู ป ระกอบการให ส ามารถทํ า ธุ ร กรรมต า งๆ เข า ถึ ง บริ ก ารรู ป แบบธุ ร กรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส รวมทั้ ง ติ ด ตามตรวจสอบข อ มู ล
ส ง รายงาน แจ ง เรื่ อ งราว อํ า นวยความสะดวกรวดเร็ ว รองรั บ การดํ า เนิ น งานตาม พ.ร.บ.อํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ใหหนวยงานตางๆ ปรับปรุงระบบการใหบริการของตน ใหมีความสะดวก ทันสมัย มีประสิทธิภาพ “กาวสูเศรษฐกิจยุคดิจิทัล”
เปาหมาย
: มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ครอบคลุมงานของกรมการคาภายใน
กลยุทธที่ 1
: พัฒนางานบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ใหครอบคลุมงานบริการ
กลยุทธที่ 2
: ปรับปรุงงานบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อรองรับการใชงานบน Mobile Device
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

แนวทางการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
1 พัฒนาศูนยบริการ
เพื่อพัฒนาระบบ
มีศูนยบริการเสมือน
เสมือนจริง (Virtual ศูนยบริการเสมือนจริง จริง (Virtual Service
Service Enterprise) (Virtual Service
Enterprise)
Enterprise)
ที่เปนชองทางในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ใหบริการธุรกรรม ติดตอสื่อสาร และ
ดําเนินกิจกรรมบน
ใหบริการธุรกรรม
เครือขายที่เสมือนจริง บริการขอมูล
สารสนเทศ และใชการ และใชการแลกเปลีย่ น
และสรางนวัตกรรม
แลกเปลีย่ นขอมูล
ขอมูลขาวสารระหวาง
บริการ (service
ขาวสาร
กันของผูประกอบการ
innovation)
ระหวางกัน
และผูส นใจและมี
การบริการระบบตางๆ
on Website &
Mobile Device
เปน Smart Service

ตัวชี้วัด

ตอยอดการพัฒนาเว็บ จํานวนผูเขาใชบริการ
ที่ใหบริการขอมูล
บนเว็บไซตและบน
สารสนเทศแบบทาง
Mobile Device
เดียว เปนการ
ใหบริการดานธุรกรรม
ตามภารกิจของกรม
ใหรองรับเทคโนโลยี
ใหม ๆ และบูรณาการ
ระบบบริการ การออก
ใบอนุญาต
การลงทะเบียนสมาชิก
การออกใบรับรอง ฯ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ปงบประมาณ (ลานบาท)
60 61 62 63 64
-

-

5

-

-

รวม

5

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
กษ1. กษ2.
ตป. ชว. สข.
รป. สต. สผ.
ทส.

5-3

กรมการคาภายใน
ลําดับ

2

3

5-4

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
บน Web Site และ
อุปกรณเคลื่อนที่
มีการบริหารจัดการ
เรื่องรองเรียน อยาง
โปรงใสเปนธรรม
สามารถติดตามผล
การตรวจสอบฯ ได

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ที่ใชอยูในปจจุบัน เปน
ระบบอิเล็กทรอนิกส
พัฒนาและเพิ่ม
เพื่อพัฒนาชองทาง
ศึกษาแนวทางการ
ประสิทธิภาพระบบ
อิเล็กทรอนิกสในการ
พัฒนาการนําเสนอ
บริหารจัดการเรื่อง
แจงเรื่องรองเรียน
ระบบฯ และการ
รองเรียนและการ
สําหรับภาคเอกชน
ประชาสัมพันธปรับปรุง
แกไขราคาสินคา
การนําเสนอขอมูล
และพัฒนา
เกษตร ราคาสินคา
กระบวนงานติดตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ
อุปโภคบริโภค และ
เรื่องรองเรียน ติดตาม
อันนําไปสูการสงเสริม
การคา
ตรวจสอบเรื่อง
การแขงขันทางการคา
รองเรียนดานการ
เสรีและเปนธรรม
แขงขันทางการคา
มีระบบเชื่อมโยงระบบ
อยางเปนระบบ
ฐานขอมูลนิติบุคคล
และงบการเงิน
* พัฒนาขีด
เพื่อพัฒนาระบบใน
มีชองทางในการ
ศึกษาแนวทางการนํา
ความสามารถในการ การดําเนินกิจกรรม
ประกอบธุรกิจการคา เทคโนโลยีดิจิทลั มา
ประกอบธุรกิจการคา ทางการคา การตลาด การตลาด สินคาเกษตร พัฒนาตลาดสมัยใหม
การตลาด สินคาเกษตร สินคาเกษตร ธุรกิจ
ธุรกิจ รองรับตลาด
ภายใตรูปแบบที่รองรับ
การทําธุกรรม การคา
ใหกับเกษตรกร สถาบัน ใหกับเกษตรกรและ ออนไลน
ผูประกอบการดวย
ขาย บนเครือขาย
เกษตรกร และ
เทคโนโลยีดิจิทลั
ผูประกอบการดวย
Internet
เทคโนโลยีดิจิทลั

ปงบประมาณ (ลานบาท)
60 61 62 63 64

รวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

จํานวนระบบ
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ
และมีการเชื่อมโยง
ระหวางกัน

-

-

5

4

4

13

ตป. สข. ทส.

จํานวนสมาชิกสังคม
ออนไลนเพิม่ ขึ้น
ผูสนใจทําธุรกิจการคา
เพิ่มมากขึ้นจากวิธีการ
เดิม

-

-

4

3

3

10

กษ1. กษ2.
ตป. ชว. สข.
รป. สต. สผ.
ทส.

เขารวมดําเนินการกับกระทรวงพาณิชย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

แผนงานที่ 2 ประชาสัมพันธและเผยแพรภารกิจ
4 พัฒนาระบบประชา- เพื่อใหเกษตรกร
สัมพันธ กิจกรรม
ผูประกอบการ และ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ประชาชนสามารถ
ใหกับกลุมเปาหมาย เขาถึงวิธีการใชระบบ
Mobile Application
เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามนโยบาย
กรมการคาภายใน
เพื่อรองรับผูบริโภคยุค
Gen Y ประชาสัมพันธ
กิจกรรม ขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสินคาเกษตร
สินคาอุปโภคบริโภค
ราคา และตลาด ใหกับ
ประกอบการประชาชน
และ ไดเขาถึงขอมูล
ขาวสารที่ทันเหตุการณ

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

มีระบบการ
ประชาสัมพันธ
อิเล็กทรอนิกสที่เปน
รูปแบบ Mobile life
ใหกับประชาชนและ
ผูประกอบการ
สามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสาร กิจกรรมกรม
ผานสื่อสังคมออนไลน

พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธให
รองรับกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคในยุค
Gen Y ใชชีวิตการ
ทํางานและชีวิตสวนตัว
ในการประกอบ
ธุรกรรม บนอุปกรณที่
หลากหลาย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขาถึง เขาใช
ระบบ Mobile App
และผูส นใจที่ใชบริการ
เขาชมงาน เขาชม
เว็บไซตถายทอดสด

ปงบประมาณ (ลานบาท)
60 61 62 63 64
-

รวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

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

รวมยุทธศาสตรที่ 2 0 4.8 24 17 17 62.8

5-5

กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 3
สาระยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 1
เปาหมายที่ 2
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
ลําดับ

โครงการ

: สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่ม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร
ธุรกิจ ใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได
: เพื่ อสร า งโอกาส เพิ่ม ผลผลิตในการเขาถึงธุ ร กิจ การคา การตลาด รูป แบบ Digital Commerce ที่เปน ตลาดการคาดิจิทัล นําไปสู Mobile
commerce และ Social Commerce ที่ขายของผ านระบบอิเล็กทรอนิกส นําเทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ มาประยุกตใชใหเกิ ดมูลคา ทางธุรกิ จ
นอกเหนือจากการคา แตเปนเรื่องของประสิทธิภาพในการทําธุรกิจ และขีดความสามารถในการแขงขันดานความสะดวก รวดเร็ว ลดตนทุน
: ระบบตลาดสินคาเกษตร ธุรกิจการคา รูปแบบใหมที่เปนตลาด Digital Market
: บูรณาการขอมูลสารสนเทศรวมกับหนวยงานกระทรวงพาณิชย
: สรางความไดเปรียบเชิงกลยุทธดวยการจัดการตลาดสมัยใหม
: สรางรูปแบบการบริหาร การปฏิบัติงานใหมใหสอดคลองกับยุคดิจิทัล
วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานที่ 1 ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการเศรษฐกิจการคา
1 จางที่ปรึกษาที่เปน เพื่อสนับสนุนและให มีที่ปรึกษาที่เปน
ผูเชี่ยวชาญดาน คําปรึกษาแนะนําใน ผูเชี่ยวชาญดานการ
การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ บริหารจัดการสารสนเทศ
สารสนเทศและ สารสนเทศและ
และฐานขอมูลในการให
ฐานขอมูล
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ขอชี้แนะ และเปน
กับภารกิจหลักของ ผูนําการผลักดัน
กรมการคาภายใน ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางมีประสิทธิภาพ
2 * การจัดทํา
เพื่อจัดทํามาตรฐาน มีมาตรฐานรหัสสินคา
มาตรฐานขอมูล รหัสในการใหบริการ เกษตร สินคาอุปโภค
ตามกรอบ
รหัสสินคาอุปโภค
บริโภค มีฐานขอมูล
บริโภคและสินคา
สินคาเกษตร สินคา
5-6

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

จัดทําระบบบัญชีรายการ
ขอมูลที่ตองบูรณาการ
Digital Content ที่
เกี่ยวของกับภารกิจหลัก
โดยปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลดานการคา
อยางบูรณาการ ของ
กรมการคาภายใน
1. ศึกษามาตรฐาน
รหัสสินคาอุปโภค
บริโภค สินคาเกษตร
ตั้งคณะทํางานจัดทํา

ปงบประมาณ (ลานบาท)

รวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

2

6

ทส.

-

4

60

61

62

63

64

ปริมาณงานและ
โครงการที่ให
คําปรึกษา แนะนํา
เสนอแนะ

-

-

2

2

มีรหัสมาตรฐาน
สินคาประเภท
ตาง ๆ ที่นําไปใช
ปฏิบัติงานในการ

-

-

2

2

เขารวมดําเนินการกับกระทรวงพาณิชย

กษ1. กษ2.
รป. ทส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ
แนวทาง
TH e-GIF 2.0

3

4

บูรณาการ
ระบบงาน
ฐานขอมูล
เศรษฐกิจการคา
สินคาเกษตรใน
การวิเคราะห
พยากรณ
สถานการณ
บูรณาการขอมูล
ขาวสารดานความ
เคลื่อนไหวสินคา
เกษตรจากเว็บไซต
ภายในประเทศ
และกลุม ประเทศ
AEC

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

เกษตรใหมมี าตรฐาน อุปโภคบริโภคที่มี
รหัสอางอิงและ
มาตรฐานกลาง
นําไปสูการพัฒนา
การเชื่อมโยงขอมูล
ที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ (ลานบาท)
60

61

62

63

64

รวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

มาตรฐานรหัสสินคา
ประเภทตาง ๆ
2. วิเคราะห ออกแบบ
พัฒนาฐานขอมูล
กําหนดนิยามความหมาย
ที่จําเปนตองใชงาน
รวมกัน
เพื่อพัฒนาบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพการ บูรณาการขอมูล
ระบบงานฐานขอมูล ประมวลผลการจัดการ ที่เกี่ยวของกับดาน
เศรษฐกิจการคา
ขอมูล ผูบริหาร ผูปฏิบัติ เศรษฐกิจการคาเชื่อมโยง
นําผลการวิเคราะห
สนับสนุนการ
ขอมูลกับหนวยงานที่
พยากรณไปใช
วิเคราะห และ
เกี่ยวของจัดหาซอฟตแวร
พยากรณขอมูลดิบ ประกอบการตัดสินใจ ที่ชวยวิเคราะห พยากรณ
ดานเศรษฐกิจการคา
สถานการณ

เชื่อมโยงขอมูลกับ
หนวยงานที่ใชงาน
รวมกัน

จํานวนกระบวนงาน ฐานขอมูลฯ ที่
บูรณาการ

-

5

5

5

15

กษ1. กษ2.
ตป. ชว. สข.
รป. สต. สผ.
ทส.

เพื่อบูรณาการ
เชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศและ
คลังขอมูลของกรม
รวมทั้งระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

จํานวนฐานขอมูล
สารสนเทศที่
สามารถบูรณาการ
ลดความซ้ําซอนใน
การจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศ

-

2

2

2

6

กษ1. กษ2.
ตป. ชว. สข.
รป. สต. สผ.
สลก. ทส.

มีระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหาร (MIS) ที่
ใชสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงนโยบายทุกๆ มิติ
เชน ดานสินคา
ดานงบประมาณ
ดานบุคลากร
ดานเศรษฐกิจ

สํารวจ ศึกษา วิเคราะห
ออกแบบระบบ
สารสนเทศ
ที่ตองการบูรณาการ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

-

5-7

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

5

* สอบทานและ
ปรับปรุงขอมูล
(Data cleansing)
รวมกันระหวาง
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย

6

7

5-8

วัตถุประสงค

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ตรวจสอบขอมูลซึ่งมีการ
จัดเก็บ/ใชงานของกรม
เพื่อเปรียบเทียบขอมูล
เบื้องตนนําผลตรวจสอบ
เขาสูกระบวนการ
พิจารณาปรับปรุงแกไข
ขอมูลรวมกัน
1. มีฐานขอมูล
1. สํารวจ ตรวจสอบ
สารสนเทศ ที่มีความเปน ฐานขอมูลทั้งหมด
เอกภาพ สะดวกรวดเร็ว ที่นํามาเผยแพร ขจัด
เขาถึงขอมูลไดงาย ลด ความซ้ําซอน โดยการ
ความซ้ําซอน
วิเคราะห จัดลําดับ
2. มีระบบงาน ที่
ความสําคัญ
เกี่ยวของสัมพันธกัน
2. ออกแบบโครงสราง
สามารถใชวิเคราะห
ฐานขอมูลใหรองรับการ
สภาวะราคาตลาด
เขาถึง การเรียกใชที่
วิเคราะหแนวโนมราคา สะดวกรวดเร็ว
ดานการตลาด
พัฒนาการ
เพื่อออกแบบระบบ มีระบบการเชื่อมโยง
จัดทํามาตรฐานการ
เชื่อมโยงขอมูล เชื่อมโยง Digital
Digital Contents ผาน เชื่อมโยงขอมูลตอยอด
อิเล็กทรอนิกส
Contents สนับสนุน National Single
การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ผานระบบ
Windows ระหวาง
ฐานขอมูลใหรองรับการ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใชขอมูล
เชื่อมโยงผาน National
National Single เบ็ดเสร็จจุดเดียว
Window
เพื่อพัฒนาปรับปรุง ที่เกี่ยวของ
Single Windows

เพื่อปรับปรุงขอมูล
ที่ใชงานรวมกันใน
แตละระบบของ
หนวยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย
ใหมีความถูกตอง
ตรงกัน
เพื่อใหการบริหาร
บูรณาการและ
เพิ่มประสิทธิภาพ จัดการฐานขอมูล
สารสนเทศ สินคา
กระบวนงาน
ระบบฐานขอมูล เกษตร อุปโภค
สารสนเทศ สินคา บริโภค มีความเปน
เกษตร อุปโภค เอกภาพเพื่อวิเคราะห
โครงสรางตนทุน
บริโภค
การผลิต

เปาหมาย
ขอมูลพื้นฐานในการตั้ง
คณะทํางานรวมกันกับ
กระทรวงฯ ใหบริการของ
แตละหนวยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย ใหมี
ความถูกตองตรงกัน

ปงบประมาณ (ลานบาท)
60

61

62

63

64

จํานวนรายการ
ขอมูล และ
หนวยงานที่มี
ความถูกตอง
ตรงกัน

-

-

1

2

-

ระยะเวลาทีล่ ดลง
ในการเรียกใช
ขอมูลสารสนเทศ
ในการแสดงผล

-

7.2

5

3

3

จํานวนระบบ
ฐานขอมูลสามารถ
เชื่อมโยง
แลกเปลีย่ น
ระหวางหนวยงาน

3

-

2

2

-

รวม
3

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
ทส.

เขารวมดําเนินการกับกระทรวงพาณิชย

18.2 กษ1. กษ2.
ตป. ชว. สข.
รป. สต. สผ.
ทส.

7

ชว. สต. กษ2.
ทส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

8

พัฒนาระบบ
การคาขาว

9

* พัฒนาเกษตรกร
ใหเปน
ผูประกอบการ
(ธุรกิจชุมชน) หนึ่ง

วัตถุประสงค
ระบบฐานขอมูลที่ใช
งานเกี่ยวของให
สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นขอมูล
ระหวางกันได
เพื่อพัฒนาซอฟตแวร
กระบวนงานกิจกรรม
การประกอบธุรกิจ
การคาขาว และ
บูรณาการฐานขอมูล
สารสนเทศในสวน
ของการดําเนิน
กิจการคาขาว โดย
ประสานความรวมมือ
การเชื่อมโยงขัอมูล
ระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

เพื่อสนับสนุนให
เกษตรกรเปน
ผูประกอบการ
สามารถใช

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

1. อํานวยความสะดวก
รวดเร็วในการยื่นขอ
อนุญาตการทําธุรกรรม
การคาขาวให
ผูประกอบการโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทลั
2. บูรณาการฐานขอมูล
สารสนเทศขาว
ในหนวยงานกรมการคา
ภายในใหขอมูลที่มีความ
เปนเอกภาพ มีการ
ติดตามรายงานการทํา
ธุรกรรมของ
ผูประกอบการ
ที่เปนปจจุบัน
เปลี่ยนเกษตรกรเปน
ผูคาหรือผูประกอบธุรกิจ
ชุมชน เขาถึงการคา
ตลาดออนไลน

บูรณาการความตองการ
จัดจางที่ปรึกษามารวม
กําหนดวิธีการในนํา
เทคโนโลยีดิจิทลั มาเปน
กลไกขับเคลื่อน
กระบวนงานทั้งระบบ
และสามารถนําขอมูลมา
สนับสนุนวิเคราะห
ปริมาณการผลิต นําผลที่
ไดรับคาดการณการจัด
จําหนายภายในประเทศ

จํานวน
ผูประกอบการที่เขา
มาใชบริการระบบ
คาขาวผานทาง
เว็บไซต และทาง
Mobile Device

พัฒนาระบบการคา
ออนไลนบน SMART
Phone ถายทอดความ

จํานวนเกษตรกร
ที่เปนผูคา
ผูประกอบการ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ปงบประมาณ (ลานบาท)

รวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

6

กษ2. ทส.

2
2
2
6
เขารวมดําเนินการกับกระทรวงพาณิชย

สต. ทส.

60

-

-

61

62

63

64

-

2

2

2

5-9

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

หมูบาน หนึ่งกลุม SMART Phone
เกษตรกรใหเปน เปนเครื่องมือการ
SMART Group ประกอบธุรกิจ
แผนงานที่ 2 แผนบริหารความตอเนื่องดานเทคโนโลยีดจิ ิทัล
10 พัฒนาระบบ
เพื่อพัฒนาระบบ
มีระบบบริหารจัดการ
บริหารจัดการ
การบริหารจัดการ คลังสินคาทีส่ ามารถ
คลังสินคา ไซโล คลังสินคา ไซโล
ติดตามสถานะภาพ
หองเย็น และ
หองเย็น และสินคา คลังได
สินคาคงคลัง
คงคลัง
(Warehouse
and Inventory
Management)

11 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบงานชั่งตวง
วัด ครบวงจร

5-10

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ (ลานบาท)

รวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

2

6

สต. ทส.

-

3

ชว. ทส.

60

61

62

63

64

จํานวนรายงาน
การบริหารจัดการ
คลังสินคา ไซโล
หองเย็น และสินคา
คงคลัง

-

-

2

2

จํานวน
ผูประกอบการที่ใช
บริการชําระ
คาธรรมเนียมผาน
ระบบบัญชีธนาคาร
(Bill Payment)

-

-

-

3

ตระหนักรูถึงการแขงขัน
บนโลกไซเบอร

1. บูรณาการปรับปรุง
ฐานขอมูลเดิมใหมีความ
ครบถวนในดานสถานที่
พื้นที่ ฯลฯ
2. จัดระบบเอกสาร
หลักฐานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส
3. พัฒนาระบบงานการ
บริหารจัดการรองรับ
กระบวนงานลักษณะ
Workflow
1. เพื่อพัฒนา
ผูรับบริการไดรับความ 1. ศึกษา วิเคราะห
ระบบงานชั่งตวงวัด สะดวกในการชําระ
กระบวนงาน ที่เกี่ยวกับ
ใหรองรับนโยบาย
คาธรรมเนียมผานระบบ งานชั่งตวงวัด
รัฐบาลในการผลักดัน บัญชีธนาคาร
2. ออกแบบระบบงาน
ใหการรับจายเงิน
(Bill Payment)
ใหเปน e-Workflow
ระหวางหนวยงาน
3. ประมวลผลการคิด
ภาครัฐและเอกชนให
คํานวณคาธรรมเนียม
เปนการรับจายเงิน
ประเภทตาง ๆ
ทางอิเล็กทรอนิกส

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

12 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบตรวจสอบ
สินคาและพิทักษ
ผลประโยชน
ผูบริโภค 1569

13 * พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบตลาดการคา
ภายในประเทศ
ตลาดกลางสินคา
เกษตร และตลาด
ตามนโยบาย

วัตถุประสงค
2. เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหแก
ผูรับบริการที่จะ
ชําระคาธรรมเนียม
ตาง ๆ เกี่ยวกับงาน
ชั่งตวงวัด
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
กระบวนงาน
การตรวจสอบและ
ปฏิบัติการ รายงาน
แจงเรื่องราวรองทุกข
ผาน Mobile Device
และพัฒนา Mobile
Application รองรับ
การติดตามผลการ
ตรวจสอบการรายงาน
เพื่อพัฒนาชองทาง
การตลาด การคา
สินคาเกษตร ให
สามารถซื้อขายบน
Mobile Device
และบน Website

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ (ลานบาท)

รวม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

2

6

ตป. ทส.

2

15.3

สต. สผ. ทส.

60

61

62

63

64

จํานวนหนวยงาน
ที่มีการใช
ประโยชนขอมูล

-

-

2

2

จํานวนระบบที่มี
รูปแบบการคา
แบบ Digital
Market และ
มูลคาการคาบน
อุปกรณเคลื่อนที่

-

6.3

4

3

4. ระบบออกใบสําคัญ
รับเงิน

1. อํานวยความสะดวก
ใหกับผูบริโภคในการ
รองเรียนและติดตาม
ความคืบหนาในเรื่อง
ที่รองเรียน
2. ผูปฏิบัตสิ ามารถ
รายงานความเคลื่อนไหว
ผลการตรวจสอบไดทัน
เหตุการณ
1. มีตลาดกลางสินคา
เกษตร และตลาดตาม
นโยบาย พรอมจัด
จําหนายสินคา
บนอุปกรณเคลื่อนที่
ออนไลน

1. ศึกษาวิเคราะห
แนวทาง/วิธีการ
กระบวนงานระบบเดิม
และตอยอดระบบ
ใหรองรับความสะดวก
กับผูบริโภค เชื่อมโยง
ระบบรองเรียนกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. นําขอมูลรองเรียนมา
วิเคราะหเปรียบเทียบ
เปนขอมูลเผยแพร
จัดจางพัฒนาระบบ
ตลาดทีส่ ามารถซื้อขาย
แลกเปลีย่ นสินคา
ทั่วประเทศ บนอุปกรณ
เคลื่อนที่ และ
ประสานงานทําความ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

เขารวมดําเนินการกับกระทรวงพาณิชย

5-11

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

รูปแบบ Digital
Market

ยุทธศาสตรที่ 4
สาระยุทธศาสตร
เปาหมาย
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
ลําดับ

โครงการ

เปาหมาย
2. มีระบบขนสงและ
ระบบการชําระเงิน
รูปแบบ e-Payment
รองรับ

แนวทางการดําเนินงาน

60

61

62

63

64

3

13.5

31

32

22

รวม

ตกลงกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับระบบ
รวมยุทธศาสตรที่ 3

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

101.5 |

: นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการขับเคลื่อนสูภาคปฏิบัติ
: เพือ่ กําจัดความซ้ําซอนในการจัดเก็บฐานขอมูลใหมีความเปนเอกภาพ ทําใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคา
: รองรับนโยบายและแนวทางการบริหารราชการกระทรวงพาณิชยตามยุทธศาสตร โดยใชงบประมาณในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
: บูรณาการดานไอซีทีเขากับกระบวนการธุรกิจอยางเปนระบบ
: สรางสถาปตยกรรมการจัดการองคกรที่พรอมสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนากระบวนการบริการ จัดการระบบงานภายในกรม (Back Office)
1 บูรณาการระบบ เพื่อจัดระบบและ
ทําใหทุกฝายที่
ตอยอดการพัฒนาระบบ
Back office
เปลี่ยนแปลง
เกี่ยวของสามารถ
ERP ใหเต็มรูปแบบ
วัฒนธรรมที่ทํางาน ติดตามการทํางาน
รณรงค สงเสริม
กระบวนการ
บริหารงาน การ ระบบ Manual และ และนําขอมูลมา
สนับสนุนใหเกิดการ
ปฏิบัติงาน และ
กึ่งคอมพิวเตอร ใหใช ประกอบการตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บริการ ใหเปน
ระบบงานที่เปน
ไดสะดวก รวดเร็ว
และวัฒนธรรมการเขา
5-12

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ (ลานบาท)

ตัวชี้วัด

จํานวนหนวยงาน
ไดใชระบบ ERP
และความสําเร็จใน
การเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ (ลานบาท)
60

61

62

63

64

5.4

5.9

5

-

3

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
19.3

สลก. สผ.
ทส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ระบบมีการทํางาน
ที่เชื่อมโยงกระบวน
งานระหวางกันดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั

ลักษณะ Workflow
ที่เชื่อมโยงระหวาง
ระบบที่เกี่ยวของ
สัมพันธกัน

ใชระบบและเขาถึง
ขอมูล

การพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นขอมูล
ระหวางหนวยงาน
ภายในกรมการคา
ภายใน ผานระบบ
Web services
จัดหาระบบ
Search engine
โปรแกรมที่ชวยใน
การสืบคนขอมูล
โดยเฉพาะขอมูลบน
อินเทอรเน็ต
โดยครอบคลุมทั้ง
ขอความ รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว

เพื่อใหมีระบบที่
สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงาน
ภายใน กรมการคา
ภายใน

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ Back office
อํานวยความสะดวก
ใหบุคลากรระดับ
ผูบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ
มีระบบทีส่ ามารถ
เชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภายใน
กรมการคาภายใน

ตองการใหผูใช
ติดตามพฤติกรรม
ผูใชขอมูล เว็บไซต
ของกรม เพื่อนํามา
วิเคราะห ประมวล
ความนิยมในการใช
ขอมูลอันนําไปสูการ
พัฒนาปรับเปลีย่ นใน
สวนที่ไมมผี สู นใจเพื่อ
ประหยัดทรัพยากร

1. กําหนด Keyword
ที่เกี่ยวกับการคา
การตลาด หรือตาม
ภารกิจหลักของกรม
2. จัดหาตัวเชื่อมที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อการ
วิเคราะหเบื้องตนกอน
กําหนดคุณสมบัติในการ
จัดหา โปรแกรม Search
engine

เพื่อเปนเครื่องมือชวย
ในการสืบคนขอมูล
ที่เปนขอความ ภาพ
ฯลฯ ที่เก็บไวใน
ฐานขอมูลเพื่ออํานวย
ความสะดวกรวดเร็วใน
การเขาใชฐานขอมูล

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

60

61

62

63

64

-

-

2

2

2

6

การติดตามการเขาถึง ระบบฐานขอมูลและ
Web page ภายใต
Web Site ของกรม
ที่เปนที่นิยม

-

5

5

5

15

พัฒนา Web Service
จํานวนฐานขอมูลที่
เพื่อเปนชองทางในการ สามารถเชื่อมโยง
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนกันได
ขอมูลระหวางหนวยงาน
ภายในกรมการคาภายใน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ปงบประมาณ (ลานบาท)

ทส.

สผ. ทส.

5-13

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

4

ตอยอดการพัฒนา
ระบบงานชั่งตวงวัด
บน Mobile
Devices

เพื่อตอยอดการพัฒนา
ระบบงานชั่งตวงวัด
ครบกระบวนงานระบบ
ขออนุญาตนําเขา
เครื่องชั่งและจัดเก็บ
ขอมูลการตรวจสอบ
สถานภาพเครื่องชั่ง
ตวงวัด และมีการเก็บ
คาธรรมเนียมผาน
ระบบบัญชี
(Bill Payment)

มีระบบขออนุญาต
นําเขาเครื่องชั่งตวงวัด
ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสมีระบบ
ตรวจสอบสถานภาพ
เครื่องชั่งที่หนางาน
บนอุปกรณเคลื่อนที่

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

5-14

60

61

62

63

64

ความสําเร็จในการทํา ขอตกลงกับกรม
ศุลกากรและ
ผูประกอบการ
สามารถดําเนินการ
ไดสาํ เร็จตาม
เปาหมาย

-

-

4

-

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
4
ชว. ทส.

รวมยุทธศาสตรที่ 4 5.4

5.9

12

11

10

44.3

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ (ลานบาท)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 5
สาระยุทธศาสตร
เปาหมาย
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
ลําดับ

โครงการ

: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย รองรับการเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ
: เพื่ อ ให ท รั พ ยากรด า น Hardware Software Network สามารถรองรั บ การพั ฒ นาความก า วหน า ด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
และใชพลังงานอยางคุมคา สอดคลองในการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
: กาวสู SMART Office ทํางานอยางคลองตัวไดทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว ฉับไว ทันสมัย ผานคลาวด ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
: เตรียมความพรอมขององคกรเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตซึ่งรวมถึงการปรับขนาดองคกร
: สนับสนุนการเขาสูบริการ Cloud ในระดับตางๆ
วัตถุประสงค

แผนงานที่ 1 การใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง
1 จัดหาเทคโนโลยี
เพื่อใชทรัพยากร
คลาวดคอมพิวติ้ง
คอมพิวเตอรโดยไมตอง
เพื่อนําเสนอบริการ คํานึงถึงความยุงยากใน
ทางดานซอฟตแวร การใชงาน ประหยัด
แบบจายเทาที่ใช
งบประมาณในการ
(Software as a ลงทุนจัดหา ประหยัด
Service) เปนการนํา พลังงานของกรม
รองการสรางสรรค
นวัตกรรมใหกรมการ
คาภายใน
2 การติดตามและ
กํากับติดตามและ
ประมวลผลและ
ประมวลผล
ปรับปรุงแผนบริหาร การดําเนินงานตามแผน

แนวทางการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพ
งาน (Performance)
การใชงานระบบ
คอมพิวเตอร

ปงบประมาณ (ลานบาท)
ตัวชี้วัด

หารือกับศูนยเทคโนโลยี จํานวนระบบงาน
สารสนเทศและการ
ฐานขอมูลที่ติดตั้งบน
สื่อสาร สํานักงาน
คลาวด
ปลัดกระทรวงพาณิชย

ปรับปรุงหรือจัดทํา จัดตั้งกรรมการ
แผนบริหารความ
คณะทํางาน และ
เสี่ยงดานเทคโนโลยี ประเมินผล ปรับปรุงแผน
บริหารความเสี่ยง

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

มีแผนบริหารความ
เสี่ยง หรือแผน
บริหารความเสี่ยง
ไดรับการปรับปรุง

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
รวม
และ
เกี่ยวของ

60

61

62

63

64

-

-

20

20

20

60

ทส.

-

10

5

5

20

ทส.

5-15

กรมการคาภายใน

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ความเสีย่ งดาน
บริหารความเสี่ยง
ดิจิทัล กรมการคา
เทคโนโลยีดิจิทัล
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใน
แผนงานที่ 2 ตอยอดโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับเทคโนโลยีดิจิทัล
3 พัฒนา/ปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงระบบ
การใชงานบน
วิเคราะหสถานภาพระบบ
ระบบเครือขาย
เครือขายภายใน
เครือขายหลัก
เครือขายที่ใชงานใน
หนวยงานของกรม
และเครือขายภายใน ปจจุบัน
การคาภายใน ใหรองรับ กรมฯ มีเสถียรภาพ
การปฏิบัติงานไดอยาง รองรับการปฏิบัติงาน
มีเสถียรภาพตามกรอบ
นโยบาย
4 จัดหาครุภณ
ั ฑ
เพื่อปรับปรุงและ
สามารถทํางานได ตรวจสอบบัญชีรายการ
คอมพิวเตอรและ
ทดแทนอุปกรณ
ทุกที่ ทุกเวลาเปน อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณ
คอมพิวเตอรที่
การเพิ่ม
ที่สิ้นสุดอายุการใชงาน
เสื่อมสภาพ พรอม
ประสิทธิภาพในการ ปรับเปลีย่ นอุปกรณ
จัดหาอุปกรณเคลื่อนที่ ทํางานใหทันกับ
เคลื่อนที่ที่จําเปนตอ
รองรับระบบงานที่
สถานการณที่มีการ ระบบที่พัฒนาประเภท
พัฒนาและใชงานในยุค แขงขันสูง
Mobile Application
Mobile Life
5 พัฒนาระบบการ
1. เพื่อสรางความเชื่อถือ ผูประกอบธุรกรรม 1. ศึกษา วิเคราะหการ
ยืนยันตัวตนและการ ของเอกสาร
ตาง ๆ ผานเครือขาย นําระบบการรับรอง
บริหารจัดการสิทธิ์ อิเล็กทรอนิกส
อินเทอรเน็ตมั่นใจใน เอกสารอิเล็กทรอนิกส
ในการทําธุรกรรมที่ ผานองคกรรับรองความ การประกอบธุรกรรม การพิสูจนตัวตน
เกี่ยวกับความมั่นคง
เชื่อไดวาบุคคล หรือ
5-16

ปงบประมาณ (ลานบาท)
ตัวชี้วัด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
รวม
และ
เกี่ยวของ

60

61

62

63

64

จํานวนระบบ
เครือขายที่ใชงาน
ทั้งหมด

-

-

5

5

15

25

ทส.

จํานวนอุปกรณ
ที่ทดแทนการ
เสื่อมสภาพ และ
จํานวนอุปกรณ
เคลื่อนที่ ที่รองรับ
Mobile
Application

7.2

6.7

5

5

5

28.9

ทส.

จํานวนผูประกอบ
ธุรกรรมที่ใชบริการ
ระบบการรับรอง
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

-

-

-

3

2

5

ทส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน

ลําดับ

6

โครงการ

วัตถุประสงค

ในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ถูกตอง (Certification
Authority)
2. เพื่อเปนการพิสูจน
ตัวตน ในการใช
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส
(Digital Signature)
เพื่อยืนยันตัวบุคคล
(Authentication)
ที่รองรับการใหผูใชงาน
เขาใชครั้งเดียวหลาย
ระบบ โดยไมตองลงชื่อ
เขาใชหลายครั้งหลาย
ระบบมีฐานขอมูลบัญชี
ผูใชและรหัสผานเปน
ของตัวเอง

จัดหาระบบ Single
Sign On

เปาหมาย
อุปกรณเครือขาย
มีตัวตนจริง

แนวทางการ
ดําเนินงาน

2. ศึกษา แนวทางความ
รวมมือกับหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย
ที่มีการใชระบบดังกลาว
เพื่อใหมีเอกภาพในการ
ใชงานรวมกัน
1. มีฐานขอมูลบัญชี จัดหาหรือพัฒนาระบบ
ผูใชและรหัสผานฐาน Single Sign On พรอม
เดียวใชทั้งกรม
อุปกรณที่จําเปน ทั้งนี้
2. มีระบบ Single ตองเชื่อมโยงระบบ
Sign On รองรับ
Single Sign On กับงาน
ตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบัน
หลายระบบงาน
อํานวยความสะดวก
ตอเจาหนาที่และผูใช
ระบบงาน

ปงบประมาณ (ลานบาท)
ตัวชี้วัด

60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
รวม
และ
เกี่ยวของ

64

เชน ใบรับรอง
ใบอนุญาต

จํานวนระบบงานที่
เรียกใชผานระบบ
Single Sign On

-

รวมยุทธศาสตรที่ 5 7.2 6.7

-

2

42

1

39

-

3

47

141.9

ทส.

หมายเหตุ: * หมายถึง โครงการทีเ่ ขารวมดําเนินการกับกระทรวงพาณิชย
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กรมการคาภายใน

ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใชระบบ
เทคโนโลยีดจิ ิทัลอยางมีเอกภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน และ
ผูประกอบการ ทั้งดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการสราง
มูลคาเพิ่ม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได
ยุทธศาสตรที่ 4 นําดิจิทัลเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรในการขับเคลื่อน
สูภ าคปฏิบัติ
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหมีเสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัยรองรับการ
เชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ
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ปงบประมาณ (ลานบาท)
2560 2561 2562 2563 2564
0
0
5
4
4

รวม
13

0

4.8

24

17

17

62.8

3

13.5

31

32

22

101.5

5.4

5.9

12

11

10

44.3

7.2

6.7

42

39

47

141.9

30.9

114

103

100

363.5

รวม 15.6
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กรมการคาภายใน

5.2. โครงการบูรณาการระดับกระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 1 : ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry)
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใช
ในการกํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกระทรวงพาณิชย ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ
เปาหมายที่ 1 : เปลี่ยนกระบวนการทําธุรกรรมและการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชนเปน Digital (Front Office)
กลยุทธที่ 1
: พัฒนาหรือบูรณาการระบบใหบริการแบบศูนยกลาง โดยมีความครอบคลุมการใชบริการของแตละหนวยงานไดอยางตอเนื่อง
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ทันสมัยตอบสนองการใชงานในลักษณะ Customer Centric
1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 1. พัฒนาศูนยกลาง
1. ผูรับบริการสามารถ 1. ศึกษา วิเคราะห
1. ผูรับบริการ
บริการอิเล็กทรอนิกส
การใหบริการของ
ชําระเงินคาบริการ
และออกแบบ
สามารถทํา
ของกระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
ของกระทรวงไดทุก
กระบวนงานของ
ธุรกรรมแบบ
(MOC e-Service)
ในรูปแบบ
ที่ ทุกเวลา
กรม/อคส. เพื่อ
อิเล็กทรอนิกส
อิเล็กทรอนิกสแบบ 2. ผูรับบริการไดรับ
บูรณาการใหอยูใน
ของกระทรวง
ครบวงจร เบ็ดเสร็จ
บริการตาม
รูปแบบธุรกรรม
พาณิชยได
ณ จุดเดียว
ระยะเวลาที่กําหนด
แบบอิเล็กทรอนิกส
ภายในเวลาที่
2. พัฒนาระบบชําระ
ของกระทรวง
กําหนด
เงินกลางของ
พาณิชย
2. มีมาตรฐานการ
กระทรวงพาณิชย
2. ออกแบบพัฒนา
ใหบริการ
(MOC eเดียวกันทั่ว
ติดตั้ง และทดสอบ
Payment) และ
ประเทศ
แบบฟอรมกลางของ
กระทรวงพาณิชย
เชื่อมโยงระบบ
ชําระเงินแบบ
(MOC Single
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ปงบประมาณ
60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
สป. คต. คน.
ทป. พค. สค.
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กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

3.

4.

2

5-20

พัฒนาระบบ Smart 1.
Card และ Digital
Signature เพื่อ
รองรับการใหบริการ
และบริหารจัดการ 2.
ของกระทรวง
พาณิชย

เปาหมาย

ออนไลนของกรมให
สามารถใชงาน
รวมกันได
พัฒนาแบบฟอรม
กลางการใหบริการ
ของกระทรวง
พาณิชย (MOC
Single Form)
กําหนดมาตรฐาน
การใหบริการและ
รับประกันการ
ใหบริการ (SLA)
ของกระทรวง
พาณิชย ใหมี
มาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ
สนับสนุนการ
1. ใช Smart Card ใน
ดําเนินงานตาม
การจัดเก็บขอมูล
แผนพัฒนารัฐบาล
เบื้องตนแทนการใช
ดิจิทัล
เอกสารกระดาษใน
สนับสนุนการชําระ
การกรอก
เงินผานระบบ
แบบฟอรมหรือคํา
อิเล็กทรอนิกสของ
รองตางๆของ
กระทรวงพาณิชย

แนวทางการดําเนินงาน

3.

4.

1.
2.

Form/e-Form)
พรอมเชื่อมโยงกับ
ระบบงาน
ออกแบบพัฒนา
ติดตั้ง และทดสอบ
เกี่ยวกับระบบชําระ
เงินกลางของ
กระทรวงพาณิชย
(MOC ePayment) พรอม
เชื่อมโยงกับ
ระบบงาน
พัฒนาระบบให
สามารถบริการผาน
อุปกรณเคลื่อนที่
(Smart Device)
พัฒนาระบบอาน
ขอมูลพื้นฐานจาก
บัตร Smart card
พัฒนาฟงกชันการ
กรอกขอมูลเพิ่มเติม
(นอกเหนือขอมูลบน
บัตรประชาชน)

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับการใช
Smart Card และ
Digital Signature
ในการใหบริการ
ระบบสารสนเทศ

ปงบประมาณ
60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

สป. คต. คน.
ทป. พค. สค.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค
ภาครัฐ (National
e-Payment)

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

2. อํานวยความสะดวก 3. พัฒนาระบบลงลาย ของกระทรวง
ใหแกผูประกอบการ
มือชื่ออิเล็กทรอนิกส พาณิชย
หรือประชาชนใน
(Digital Signature)
การชําระเงินใหแก 4. พัฒนาฟงกชันการ
สงตอขอมูลไปยัง
กระทรวงพาณิชย
ระบบบริการที่
ตองการ
5. ศึกษาวิเคราะหการใช
e-Payment ของ
รัฐบาล
6. กําหนดระบบและ
หนวยงานที่จะให
บริการ e-Payment
โดยอาจพิจารณาใช
ขอมูลรวมกับระบบ
Smart Card
7. พัฒนาระบบการรับ
ชําระเงินผานบัตร
เงินสด (Debit
Card) หรือหักบัญชี
ธนาคาร

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ปงบประมาณ
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63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
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ยุทธศาสตรที่ 1 : ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry)
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใช
ในการกํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกระทรวงพาณิชย ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ
เปาหมายที่ 2 : เปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยเปน Digital (Back Office)
กลยุทธที่ 2
: พัฒนาหรือบูรณาการระบบบริหารจัดการสํานักงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Office Automation) ของกระทรวงพาณิชย
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

แผนงานที่ 2 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ตลอดจนรองรับการดําเนินนโยบาย One Roof
3 การพัฒนาและบูรณา พัฒนาระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการ ระยะที่ 1. พัฒนาระบบ 1. ระดับ
สป. คต. คน. จร.
การระบบบริหาร
เพิ่มเติม หรือปรับปรุง บริหารจัดการและ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ความสําเร็จใน
ทป. พค. สค.
จัดการสํานักงาน
ระบบเดิมใหเหมาะสม อํานวยความสะดวก (HR) และเชื่อมโยง
การบูรณาการ
สนค. อคส.
อิเล็กทรอนิกส
ทันสมัยตามความ
ใหแกบุคลากรของ
ระบบบริหาร
ขอมูลเขาสูระบบ DPIS
กระทรวงพาณิชย
ตองการใชงานที่เพิ่ม
กระทรวงพาณิชย
จัดการ
ระยะที่ 2. พัฒนาระบบ
มากขึ้น หรือ
สํานักงาน
บริหารสํานักงาน (ERP)
เปลี่ยนแปลงไปตาม
อิเล็กทรอนิกส
และเชื่อมโยงขอมูลเขาสู
สถานการณปจจุบัน
ของกระทรวง
ระบบที่เกี่ยวของ เชน
พาณิชย
GFMIS
2. จํานวนระบบที่
สามารถใชงาน
รวมกันได
ภายใน
กระทรวง
พาณิชย
5-22

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ
4

โครงการ

วัตถุประสงค

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 1. เพื่อใหหนวยงาน
สารบรรณ
ระดับกรมในสังกัด
อิเล็กทรอนิกส
กระทรวงพาณิชย
สามารถรับ - สง
เอกสาร หนังสือ
ราชการ ผานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ถึง
กันไดทั้งใน
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค
2. เพื่อลดปริมาณการ
รับ – สง เอกสาร
หนังสือราชการ ดวย
กระดาษ

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

กระทรวงพาณิชย
1. ศึกษา วิเคราะห
รอยละของการใช
สามารถลดปริมาณ
ออกแบบ ความ
กระดาษลดลง
ตองการของผูใชงาน
การรับ - สง หนังสือ
และเพิ่มสิทธิ์การใช
ราชการ
หนังสือเวียน ดวย
งานระบบในสวน
กระดาษ ระหวาง
ภูมิภาค
หนวยงานภายใน
2. ปรับปรุงระบบ
กระทรวงพาณิชย
สารบรรณ
ทั้งสวนกลาง และสวน
อิเล็กทรอนิกสให
ภูมิภาค
สามารถรับ - สง
เอกสาร หนังสือ
ราชการ ระหวาง
สวนกลางและสวน
ภูมิภาคใหสงถึงกัน
ได

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ปงบประมาณ
60 61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64
เกี่ยวของ
สป. คต. คน. จร.
ทป. พค. สค.
สนค. อคส.

5-23

กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 2 : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : ยกระดับเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพื่อนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ
ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุร กิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินค าและบริการ
ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต
เปาหมายที่ 1
: พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของขอมูลพื้นฐานดานการพาณิชย
กลยุทธที่ 1
: ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของขอมูลพื้นฐานดานการพาณิชยรวมกัน
กลยุทธที่ 2
: กําหนดรูปแบบการจัดเก็บ (Platform) โดยกําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชย (Standard) และกํากับการใชงาน (Regulation) อยางมีเอกภาพ
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60 61

แผนงานที่ 1 การพัฒนาขอมูลพื้นฐานดานการพาณิชย เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชนขอมูลรวมกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย
1 พัฒนาคุณภาพและ
1. เพื่อจัดทํามาตรฐาน 1. ขอมูลดานการ
1. พัฒนาระบบ
1. จํานวนฐานขอมูลที่
จัดทํามาตรฐานขอมูล
ขอมูลดานการ
พาณิชย มี
ตรวจสอบขอมูลซึ่งมี
ไดรับการตรวจสอบ
ดานการพาณิชย
พาณิชยใหสามารถใช
มาตรฐานกลาง
การจัดเก็บ/ใชงาน
แกไข และมีความ
งานรวมกันไดทั้ง
ของขอมูลที่ทําให
ในแตละกรม เพื่อ
ถูกตอง
หนวยงานภายใน
สามารถเชื่อมโยง
เปรียบเทียบขอมูล 2. จํานวนขอมูลดาน
กระทรวงพาณิชย
ใชงานรวมกัน
เบื้องตน
การพาณิชยที่ได
และหนวยงาน
เพื่อการกํากับ
2. นําผลตรวจสอบเขา
จัดทํามาตรฐาน
ภายนอก
ตรวจสอบ และ
สูกระบวนการ
ตามกรอบแนวทาง
ใหบริการแก
พิจารณาปรับปรุง
TH e-GIF 2.0
2. เพื่อตรวจสอบ
ประชาชน มี
แกไขขอมูลรวมกัน
ปรับปรุงขอมูลดาน
คุณภาพยิ่งขึ้น
3. จัดประชุมหนวยงาน
การพาณิชยใหมีความ
ถูกตองและลดความ 2. กําหนดมาตรฐาน
ระดับกรมในสังกัด
ซ้ําซอน ของขอมูล
กระทรวงพาณิชย
ขอมูลดานการ
โดยอาศัยขอมูลจาก
พาณิชยตาม
เพื่อรวมกันพิจารณา
5-24

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

การทําพจนานุกรม
ขอมูลของกระทรวง
พาณิชย
3. พัฒนาระบบขอมูล
เปด (Open Data)
ของกระทรวงพาณิชย

มาตรฐานขอมูล
ภาครัฐ เชน TH
e-GIF 2.0

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

แนวทางการ
ดําเนินงาน
- กําหนดนิยามความ
หมายของขอมูลที่
ตองใชงานรวมกัน
- กําหนดรูปแบบ/
โครงสรางเพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูล
รวมกัน
- กําหนดรหัสขอมูลที่
ใชงานรวมกัน
4. ประกาศการใช
มาตรฐานขอมูลดาน
การพาณิชย
5. นําขอมูลดานการ
พาณิชยเขาสูร ะบบ
ขอมูลเปด (Open
Data) ของรัฐบาล

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

5-25

กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 2
สาระยุทธศาสตร
เปาหมายที่ 2
กลยุทธที่ 3

ลําดับ

: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
: กระตุนเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพื่อนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ
ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ
ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต
: สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลดานการพาณิชยไดอยางสะดวก
: เตรียมความพรอมในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลของผูประกอบการและประชาชน ดวยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลดานการพาณิชย

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานที่ 2 การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณิชย
2 การพัฒนาระบบการ เพื่อพัฒนาระบบการ
มีระบบแลกเปลี่ยน
ใหบริการและเชื่อมโยง ใหบริการระดับกรมและ และเชื่อมโยงขอมูล
แลกเปลีย่ นขอมูล
กระทรวงพาณิชยที่มี
สารสนเทศระดับกรม
(Interoperability)
การบูรณาการ โดยนํา
และกระทรวงพาณิชย
ที่มีการบูรณาการระดับ การศึกษาสถาปตยกรรม ที่เปนมาตรฐาน
กรมและของกระทรวง องคกรมาประยุกตใชใน เดียวกัน
การพัฒนา Enterprise
พาณิชย ดวย
Enterprise Service Service Bus
Bus

5-26

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

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

จํานวนระบบหรือขอมูล
ดานการพาณิชย
ที่สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นขอมูล
ผาน Enterprise
Service Bus ได

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

5. ประชาสัมพันธภายใน
กระทรวง

3

การจัดการขอมูลขนาด
ใหญและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึก (Big Data
& Analysis)

พัฒนาระบบเพื่อใหบริการ มีระบบเพื่อใหบริการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
พาณิชย
พาณิชยสําหรับ
ผูประกอบการ ประชาชน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกิจทั้งใน
และตางประเทศ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ระยะที่ 1. พัฒนาระบบ
บันทึกขอมูลจากสวน
ภูมิภาค และเชื่อมโยง
ขอมูลดานการพาณิชย
จากกรม/อคส.
ระยะที่ 2. พัฒนาระบบ
เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับ
หนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของ พรอม
นําเสนอเปนภาษาอังกฤษ
และเผยแพรผานระบบ
Open data ของรัฐบาล

รอยละความพึงพอใจ
ในการรับบริการขอมูล
ของผูประกอบการและ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ

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

ยุทธศาสตรที่ 3 : สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย
สาระยุทธศาสตร : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ดานการพาณิชย ใหเหมาะสมกับหลักเกณฑและความกาวหนาดานเทคโนโลยี เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
เปาหมาย
: ผูประกอบการและประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทําธุรกรรมกับกรมและกระทรวงพาณิชย
กลยุทธที่ 1
: ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจทิ ัล
กลยุทธที่ 2
: ผลักดันใหหนวยงานเขาสูเกณฑมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธที่ 3
: เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานที่ 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจทิ ัล
1 การเสนอขอรับรอง
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแก ระบบรักษาความ
มาตรฐานสากล
ผูใชบริการธุรกรรมของกรม ปลอดภัยของระบบ
และกระทรวงพาณิชย
เทคโนโลยีดิจิทัลผาน
การรับรองตาม
มาตรฐานสากล
2

5-28

การรณรงคเพื่อใหเกิด
ความตระหนักและสราง
วัฒนธรรมการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
มีจรรยาบรรณ

1. จัดทําสื่อดิจิทลั เพื่อ
ประชาสัมพันธ
2. จัดกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
จริยธรรม

บุคลากรกรมและ
กระทรวงพาณิชยมี
ความตระหนักในการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณ

ปงบประมาณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64
เกี่ยวของ

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ดําเนินการเสนอขอรับ
รองมาตรฐานดานการ
บริการหรือดานความ
มั่นคงปลอดภัยจาก
หนวยงานที่ไดรับการ
ยอมรับสากล
1. จัดทําสื่อดิจิทลั และ
เผยแพรผานระบบ
ออนไลน
2. จัดกิจกรรมสงเสริม
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

จํานวนหนวยงาน
ที่ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล

สป. จร. ทป.
พค. คต. สค.
สนค. อคส.

รอยละของ
บุคลากรกรมและ
กระทรวงพาณิชย
ที่เขารวมกิจกรรม
รณรงคและสราง
ความตระหนักใน
การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล อยางมี
จรรยาบรรณ

สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

60 61

62

63

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 4
: สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวมของผูประกอบการและประชาชนใน Social Network เพื่อเพิ่มชองทางในการใหความรูความเขาใจดานการพาณิชยแก
ผูประกอบการและประชาชน รวมทั้งนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห เปนประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุก
ของกรมและกระทรวงพาณิชย
เปาหมายที่ 1
: กระทรวงพาณิชยใช Social Network ในการติดตอสื่อสารกับผูประกอบการและประชาชน
กลยุทธที่ 1
: ประยุกตใช Social Media เพื่อสรางเครือขายดานการพาณิชย (MOC Social Network)
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานเศรษฐกิจการพาณิชย
1 การพัฒนาเครือขาย
เพื่อเพิ่มชองทางการ
ใชสื่อสังคมออนไลนของ
ผูรับบริการของ
ติดตอสื่อสาร การ
ทางราชการ ซึ่งมี
กระทรวงพาณิชย (MOC แลกเปลีย่ นขอมูลดาน แนวโนมจะพัฒนาและ
การพาณิชยของ
เปดใหใชงาน เชน
Social Network)
ผูรับบริการระดับกรม
ของสํานักงานรัฐบาล
และกระทรวงพาณิชย อิเล็กทรอนิกส (สรอ.)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

แนวทางการ
ดําเนินงาน
1. ประยุกตใชสื่อสังคม
ออนไลนที่ทันสมัยใน
การติดตอสื่อสารกับ
ผูประกอบการและ
ประชาชน
2. การใหความรูและ
สงเสริมการใชธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส สําหรับ
ผูประกอบการและ
ประชาชน

ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิก
เครือขายดานการ
พาณิชย (MOC
Social Network)
เพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64 เกี่ยวของ
สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

5-29

กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 4 : สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุ ทธศาสตร : สรา งการมี ส วนรว มของผูป ระกอบการและประชาชนใน Social Network เพื่อเพิ่มชองทางในการใหความรูความเขาใจดานการพาณิชยแก
ผูประกอบการและประชาชน รวมทั้งนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห เปนประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุก
ของกรมและกระทรวงพาณิชย
เปาหมายที่ 2
: วิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชยเพื่อปรับปรุงการใหบริการของกรมและของกระทรวงพาณิชย
กลยุทธที่ 2
: พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชย (Social Analytic)
กลยุทธที่ 3
: กํากับ ติดตามการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

แผนงานที่ 2 การเฝาระวังขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการพาณิชย
2 พัฒนาระบบวิเคราะห
1. เพื่อจัดหาระบบ
กระทรวงพาณิชยได 1. ศึกษา วิเคราะห
ขอมูลทางสังคมการ
วิเคราะหขอมูลทาง รับทราบความคิดเห็น
ออกแบบ และ
พาณิชยจากสื่อสังคม
สังคมการพาณิชย
และการแสดงออก
จัดทํา
ออนไลน (Social
จากสื่อสังคม
ขอเสนอแนะ
ของประชาชนไดอยาง
ออนไลน (Social
เกี่ยวกับ
รวดเร็ว เปนประโยชน
Analytic)
กระบวนการเฝา
ตอการปรับปรุงแนว
Analytic)
ระวังดาน
2. เพื่อวิเคราะหขอมูล ทางการบริหารจัดการ
ภาพลักษณของ
หรือการใหบริการได
ทางสังคมการ
กระทรวงพาณิชย
อยางเหมาะสม
พาณิชย พรอมทั้ง
และการนําขอมูล
จัดทําแนวทางการ
ที่จัดเก็บมา
ปรับปรุงการ
วิเคราะหเพื่อ
ใหบริการของ
สื่อสารและแนว
กระทรวงพาณิชย
ทางการปรับปรุง
5-30

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย
(Social Analytic)

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64 เกี่ยวของ
สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

3

โครงการ

พัฒนาระบบรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ของ
กระทรวงพาณิชย

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

2. ติดตั้งระบบ
วิเคราะหขอมูล
ทางสังคมจากสื่อ
สังคมออนไลน
3. จัดทํารายงาน
นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล
รายงานเรงดวน
รายงานประจําวัน
รายงานประจํา
สัปดาห และ
รายงาน
ประจําเดือน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพิ่มชองทาง และ
พัฒนาระบบติดตาม
บริหารจัดการการรับ
อํานวยความสะดวกให ผลการรองเรียนหรือ
เรื่องรองเรียนทุกเรื่อง
ประชาชน และ
การแกไขปญหาของ
ผานจุดเดียว โดย
ผูประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถทําการ
ประชาชนสามารถทํา
ซึ่งประชาชนสามารถ
รองเรียน รองทุกข ตอ ติดตามผลไดจาก
การรองเรียนตอ
กระทรวงพาณิชยเรื่องใด กระทรวงพาณิชยผาน ระบบฯโดยอัตโนมัติ
ผานชองทางใดก็ได (No ชองทางใดก็ได (No
Wrong Door)
Wrong Door)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

ตัวชี้วัด

รอยละของจํานวน
เรื่องรองเรียนทีไ่ ดรบั
การแกไขหรือการ
ชี้แจง

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64 เกี่ยวของ

สป. คต. คน.
ทป. พค. สค.
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กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 5
: พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการของกระทรวงพาณิชย
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหมีความพรอมในการใหบริการสําหรับบุคลากรของกระทรวงพาณิชย ผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงาน
ภายนอก ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และเพียงพอตอการใชงานดวยความตอเนื่องและมีความมั่นคงปลอดภัย
เปาหมาย :
ลดความซ้ําซอนในการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสรางความมั่นคงปลอดภัยและมีความพรอมในการใหบริการในภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ :
บริหารจัดการแบบบูรณาการในการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสํารอง
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ดานการพาณิชย
1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
1. บํารุงรักษาระบบ
1. ใชระบบ Private
จัดจางผูประกอบการ
บูรณาการระบบสารสนเทศ Private Cloud ของ
Cloud ไดอยาง
ภายนอกดําเนินการ
และฐานขอมูลระดับกรม กระทรวงพาณิชย
ตอเนื่อง
บํารุงรักษา
และของกระทรวงพาณิชย 2. ขยายขีดความสามารถ 2. เพิ่มเติมอุปกรณ
และขยายขีดความสามารถ การใหบริการ Private เครื่องมือที่จําเปนใน
การใหบริการ Private
Cloud
กรณีที่ไมสามารถจัดตั้ง
Data Center แหงใหม
Cloud

5-32

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จ
ในการแกไขปญหา
เพื่อปองกันการ
หยุดใหบริการ
ระบบเครือขาย
ระดับกรมและของ
กระทรวงพาณิชย
ภายในเวลาที่
กําหนด
2. จํานวนระบบ
สารสนเทศหรือ
ขอมูลที่มีการใช
ทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
รวมกันเพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64 เกี่ยวของ
สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ปงบประมาณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64 เกี่ยวของ
สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

2.

จัดตั้งศูนยขอมูลและ
เครือขาย (Data Center)
แหงใหม

พัฒนาศูนยกลางขอมูล
แหงใหมเพื่อทดแทน
Data Center เดิม

ดําเนินการตามผล
การศึกษาวิเคราะหตาม
โครงการจางที่ปรึกษา
จัดตั้งศูนยขอมูลและ
เครือขาย (Data
Center)

ระดับความสําเร็จ
ในการจัดตั้งศูนย
ขอมูลและเครือขาย
(Data Center)
แหงใหมของ
กระทรวงพาณิชย

3.

การพัฒนาและบูรณาการ
การเชาวงจรสื่อสัญญาณ
และเชาใชบริการ
อินเทอรเน็ตระดับกรมและ
ของกระทรวงพาณิชย
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใชเครือขายไรสายกระทรวง
พาณิชยไดอยางตอเนื่อง
(MOC Wifi Roaming)

สนับสนุนการเชื่อมโยง
เครือขายระหวางหนวย
งานทั้งภายในและภาย
นอกกระทรวงพาณิชย

พัฒนาศูนยกลาง
ขอมูลแหงใหมเพื่อ
ทดแทน Data
Center เดิม เพื่อใหมี
ความมั่นคงและ
รองรับการใหบริการ
ของกระทรวงพาณิชย
รองรับการเชื่อมโยง
ขอมูลไดอยางมี
เสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพ

ศึกษาวิเคราะหปริมาณ มีวงจรสื่อสัญญาณ
ขอมูลและประเมินความ และบริการ
ตองการเชื่อมโยงขอมูล อินเทอรเน็ต

สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

บุคลากรของกระทรวง
พาณิชยสามารถใช
ระบบเครือขายไรสาย
(Wireless Lan)
อยางตอเนื่อง

1. ติดตั้งอุปกรณเพื่อการ
เชื่อมตอสัญญาณระหวาง
จุดตางๆ
2. กําหนดคาการทํางาน
อุปกรณ (Configuration
setting) ที่เกี่ยวของ

สป. คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

4.

อํานวยความสะดวก
ในการใชระบบเครือขาย
ไรสาย (Wireless Lan)
ไดอยางตอเนื่อง

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชบริการระบบ
เครือขายและ
สารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชย
เพิ่มขึ้น

60

61

62

63
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กรมการคาภายใน

ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงขึ้นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การกํากับ ตรวจสอบ และการใหบริการตามหนาที่
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เปาหมายที่ 1
: บุคลากรกระทรวงพาณิชยทุกระดับสามารถใชระบบงานและขอมูลไดดวยทักษะความรูความเขาใจเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset)
เปาหมายที่ 2
: บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรูความเขาใจและทดสอบผานตามเกณฑมาตรฐานดานวิชาชีพไอที
กลยุทธ
: กําหนดมาตรฐานความรูและการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงพาณิชยใหเหมาะสมและสอดคลองกับตําแหนงงาน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency)
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
1 การกําหนดมาตรฐาน
1. จัดทําสมรรถนะ
1. บรรจุสมรรถนะการ 1. จัดใหมีการประชุม
ความรูและพัฒนา
(Competency) ใน ใชงานและการพัฒนา รวมระดับองคกรทั้งฝาย
ความสามารถดาน
การใชงาน หรือการ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล บริหารและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
พัฒนาระบบ
ใหเปนองคประกอบใน ในการจัดทําคํานิยาม
บุคลากรกระทรวง
เทคโนโลยีดิจิทลั
การพิจารณาความ
และความคาดหวังในการ
พาณิชย
ระดับกรมและ
กาวหนาในการทํางาน
ใชงาน หรือการพัฒนา
กระทรวงพาณิชย
(Career Path)
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั ที่
2. จัดทําแผนพัฒนา 2. วางแผนการพัฒนา เหมาะสมของแตละฝาย
บุคลากร
บุคลากรรายบุคคล
2. จัดใหมีการฝกอบรม
3. ฝกอบรมหรือ
อยางสม่ําเสมอ
หลักสูตรที่สนับสนุนการ
พัฒนาตามแผนพัฒนา 3. บุคลากรในแตละ ปฏิบัติงานของแตละสาย
ของบุคลากร
ตําแหนงมีสมรรถนะการ งาน
ใชงานหรือการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
ที่ดีขึ้น
5-34

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

ปงบประมาณ
60

61

62

63 64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
สป. คต. คน. จร.
ทป. พค. สค.
สนค. อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

2

ทดสอบทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพไอที
(Information
Technology
Professional
Examination : ITPE)

พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

บุคลากรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความรูความ
เขาใจและทดสอบผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน
ดานวิชาชีพไอที

1. สํารวจบุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
2. สนับสนุนการไปสอบ
มาตรฐานวิชาชีพที่
เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน

3

การจางที่ปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ระดับกรมและ
กระทรวงพาณิชย

จัดหาที่ปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ระดับกรมและ
กระทรวงพาณิชย

มีแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ระดับกรมและกระทรวง
พาณิชย

จัดจางที่ปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ระดับกรมและ
กระทรวงพาณิชย

รอยละของจํานวน
บุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทดสอบผานตาม
เกณฑมาตรฐานดาน
วิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล
มีแผนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจการ
พาณิชยระดับกรม
และกระทรวง
พาณิชย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
63 64
เกี่ยวของ
สป. คต. คน.จร.
ทป. พค. สค.
สนค. อคส.

ปงบประมาณ
60

61

62

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

สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็น
องค์กรดิจิทัล
(Smart Ministry)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างสังคมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์อย่างมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลให้ครอบคลุมการ
บริหารจัดการ และการ
บริการของกระทรวง
พาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

-

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์

-

-

ระยะกลาง
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563

ระยะยาว
ปีงบประมาณ 2564

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service)
พัฒนาระบบ Smart Card และ
Digital Signature เพื่อรองรับ
การให้บริการและบริหารจัดการ
ของกระทรวงพาณิชย์

สป. / คต. คน. ทป. พค. สค.

-

การพัฒนาและบูรณาการระบบบริหารจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพาณิชย์
พัฒนาคุณภาพและจัดทํามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์
การพัฒนาระบบการให้บริกาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
(Interoperability) แบบบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์
ด้วย Enterprise Service Bus

หน่วยงานรับผิดชอบ

สป. / คต. คน. ทป. พค. สค.

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

-

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

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
และการวิเคราะห์ข้อมูลฯ
-

-

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analysis)

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

-

การเสนอขอรับรองมาตรฐานสากล

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

-

-

การรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

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

-

การพัฒนาเครือข่ายผู้รับบริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Social Network)
พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic)
พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ของกระทรวงพาณิชย์
พัฒนาระบบสนับสนุนการใช้
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์
เครือข่ายไร้สายของกระทรวง
และขยายขีดความสามารถการให้บริการ Private Cloud
พาณิชย์ (MOC Wifi Roaming)
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) แห่งใหม่
การพัฒนาการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์แบบบูรณาการ

-

-

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
เข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้า
ในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ขององค์กรในเชิงรุกและ
มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2

สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ

ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิ จ

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

การกําหนดมาตรฐานความรู้และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
ทดสอบทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination : ITPE)
การจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของ
กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ เป็นโครงการที่ดําเนินการในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
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ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2559-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

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

การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

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

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการค้าภายใน
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กรมการคาภายใน

บทที่ 6
การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล
6.1. การบริหารจัดการ
ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 9 มิถุน ายน 2541 เห็น ชอบในหลักการ เรื่อง การแตงตั้งผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม
6.1.1. สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ หนาที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตําแหนง
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(1) การแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในกระทรวง หรือกรม ใหหัวหนาสวนราชการตั้งและ
มอบหมายใหรองหัวหนาสวนราชการ (รองปลัดกระทรวง หรือ รองอธิบดี หรือ รองหัวหนา
สวนราชการ) ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ใหดูแลรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สวนราชการในระดับกระทรวง หรือ ระดับกรม
(2) รองหัวหนาสวนราชการผูไดรับมอบหมายใหเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ
วางระบบเชื่อมโยงขอมูลภายในสวนราชการ ระหวางสวนราชการ และการเชื่อมโยงขอมูลกับ
ระบบขอมู ลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ การดําเนินงานตามกฎหมายขอมูลขาวสาร และ
ปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบหมาย
6.1.2. การจัดโครงสรางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง
คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร ของกระทรวงพาณิ ช ย ประกอบด ว ย
ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน รองปลัดกระทรวงพาณิชย (ดานบริหาร) ซึ่งเปนผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดั บ สู ง ประจํ า กระทรวงพาณิ ช ย เป น รองประธาน ผู ต รวจราชการกระทรวงพาณิ ช ย ที่
ปลัดกระทรวงพาณิชยมอบหมาย เปนรองประธาน ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด เปนกรรมการ และผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เปน
กรรมการและเลขานุการ ดังแสดงในรูปที่ 6-1
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รูปที่ 6-1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย
6.1.3. คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการ
(2) เสนอแนะแนวทางบูรณาการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในภาพรวมของกระทรวง
(3) กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(4) เชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมาใหความเห็นและใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได
(5) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความเหมาะสม
6.1.4. อํานาจหนาที่เพิ่มเติมของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวง
พาณิชย ในฐานะผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย (Chief Information Officer)
ยังมีบทบาทการบริหาร ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
ฉบับนี้ คือ
(1) บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย
(2) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้
(3) ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
(4) แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชย
(5) นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลตอรัฐมนตรี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
6-2

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

กรมการคาภายใน

6.1.5. คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในของกรมการคาภายใน มีองคประกอบ ดังนี้
(1) อธิบดีกรมการคาภายใน
ที่ปรึกษา
(2) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมการคาภายใน
ประธาน
(3) ผูอํานวยการกองนิติการ
กรรมการ
(4) ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1
กรรมการ
(5) ผูอํานวยการกองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 2
กรรมการ
(6) ผูอํานวยการสํานักจัดระบบราคาและปริมาณสินคา
กรรมการ
(7) ผูอํานวยการสํานักชั่งตวงวัด
กรรมการ
(8) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการแขงขันทางการคา
กรรมการ
(9) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและปฏิบัติการ
กรรมการ
(10) ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศและแผนงานการคาในประเทศ
กรรมการ
(11) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
กรรมการ
(12) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
(13) ผูอํานวยการสํานักกํากับและตรวจสอบเครื่องชั่ง
กรรมการ
(14) ผูอํานวยการสํานักจัดระบบและพัฒนามาตรฐานทางการคา
กรรมการ
(15) ผูอํานวยการสํานักบริหารกิจการการคาในภูมิภาค
กรรมการ
(16) หัวหนาศูนยชั่งตวงภาค/หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัด
กรรมการ
(17) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ : หนวยงานเจาของโครงการ จะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในแตละโครงการ โดยมีเจาภาพรวมเปนหนวยงานอื่นๆ
6.1.6. อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในของกรมการคาภายใน
(1) บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมการคาภายใน (ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค)
(2) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้
(3) ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการ
พาณิชยฉบับนี้
(4) แตงตั้งคณะทํางานแผนงาน/โครงการตางๆ ตามความเหมาะสม
(5) แก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรคการดํ า เนิ น งานด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของกรมการค า ภายใน
(ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค)
(6) นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย
(7) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย สูการปฏิบัติ
6.2. กระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ การพาณิ ช ย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิ ช ย และหน ว ยงานระดั บ กรมในสั ง กั ด
ประกอบดวย
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6.2.1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรวมกันกําหนดคาตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
6.2.2. ขับเคลื่อนผลักดันการบูรณาการระบบสารสนเทศและขอมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF
อยางนอย 3 ระดับ ประกอบดวย
(1) ระดั บ นโยบาย หมายถึ ง การให ค วามสํ า คั ญ ระหว า งผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของแต ล ะ
หน ว ยงาน ในการกํ า หนดนโยบาย เพื่ อ จั ด ทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ (MOU) ที่ จ ะ
ดําเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และใชประโยชนขอมูลรวมกัน โดยที่แตละฝายอาจ
จําเปนตองจัดทํากฎระเบียบรองรับใหเหมาะสมตอไป
(2) ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเปนไปได/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบ
เชื่อมโยงขอมูล เฉพาะขอมูลสวนที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันตามขอตกลงความรวมมือ
(MOU) เทานั้น ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณและ
ระบบเครือขายที่จําเปนของแตละฝาย
(3) ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร หมายถึ ง การดํ า เนิ น งานรั บ -ส ง ข อ มู ล ในทางปฏิ บั ติ เ ป น กิ จ วั ต ร
ซึ่งจําเปนตองมีการปรับปรุงขอมูลของแตละฝายใหมีความถูกตองทันสมัย
6.2.3. การพัฒนาศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพื่อให
เป น ศู น ย กลางการบู ร ณาการข อ มู ล เพื่ อ การบริห ารจั ดการในส ว นที่ เ ป น Back Office และขอ มูล เพื่อ การ
ใหบริการในสวนที่เปน Front Office ตามเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
ฉบับนี้ มีหลักการสําคัญใหเลือกพิจารณา ประกอบดวย
(1) การเชื่ อมโยงข อมู ลข อมูล เพื่อการบริหารจัดการในสวนงานที่เปน Back Office และ
ข อ มู ล เพื่ อ การให บ ริ ก ารในส ว นงานที่ เ ป น Front Office มายั ง ศู น ย ก ลาง หมายถึ ง
การพั ฒ นาฐานข อมู ล ของหน ว ยงานต างๆ ในสั งกั ด กระทรวงพาณิ ช ย ยั งคงจั ด เก็ บ
ขอมูลดังกลาวไวที่หนวยงานเจาของขอมูลตามปกติ เพียงแตมีการเชื่อมโยงการใชขอมูล
มายั ง ศู น ย ก ลาง เฉพาะข อ มู ล ที่ ส ามารถเป ด เผยได ห รื อที่ ไ ด ต กลงร ว มกั น ไว เ ท า นั้ น
เพื่อเอื้อตอการสืบคนและใชประโยชนจากขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก
(2) การรวบรวมข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การไว ที่ ศู น ย ก ลางการบู ร ณาการ หมายถึ ง
การพัฒ นาฐานข อมู ลของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะมีการนําสง
ขอมูลบางสวนเฉพาะที่ตกลงรวมกันไว มาจัดเก็บรวบรวมไวที่ศูนยกลาง เชน ขอมูลสถิติ
เปนตน เพื่อเอื้อตอการพัฒนาฐานขอมูล ในลักษณะที่สามารถประมวลผลสรุปขอมู ล
ไดอยางสะดวก โดยมีขอตกลงเบื้องตนร วมกันในการนํ าสงขอมูลชุดที่ มีการปรับปรุ ง
(Update) ลาสุด ตามคาบเวลาที่กําหนดไวอยางชัดเจน
6.3. การติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิ น ผลให ป ระสบความสําเร็จ ตามตัว ชี้วัดในแผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิ จ
การพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนว ยงานระดั บกรมในสั งกัด อาจพิจารณาใน
ภาพรวมการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย
6.3.1. การติดตามประเมินผล
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสรางการบริหาร
ขางตน จะทําหนาที่ติดตามประเมินผลอยางนอยปงบประมาณละ 2 ครั้ง ซึ่งประกอบดวย
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(1) การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการตางๆ
(2) การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละยุทธศาสตร
(3) การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเปน เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด
6.3.2. การแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายถึ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ภายในของกรมการค า ภายใน
ตามโครงสร างการบริห ารขางต น ทํ าหนาที่แตงตั้งคณะทํ างานพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัลชุดตางๆ เพื่อสราง
กระบวนการการมี ส ว นร ว ม (Co-Creation) ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในแผนงาน/โครงการต า งๆ
ประกอบดวย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ผูอํานวยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธาน
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการกอง/หนวยงานในกรมการคาภายใน (เจาของโครงการ)
กรรมการ
เจาหนาที่กอง/หนวยงานในกรมการคาภายใน (เจาของโครงการ)
กรรมการ
เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาภายใน กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ : หนวยงานเจาของโครงการ จะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในแตละโครงการ โดยมีเจาภาพรวมเปนหนวยงานอื่นๆ รวมถึงศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
(1) ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Data Cleansing) ขอมูลดาน
การบริห ารจัดการภายใน ในสวนที่เปน Back Office และขอมูล ดานการใหบริการ
ในสวนที่เปน Front Office เพื่อความพรอมในการบูรณาการรวมกันอยางมีเอกภาพ
(2) ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ทั้งภายในและภายนอก
(3) แกไขปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
(4) นํ าเสนอรายงานการพั ฒนาด านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ต อคณะกรรมการบริ ห ารภายใน
กรมการคาภายใน
(5) รับฟงความคิดเห็นและขอแนะนําจากคณะกรรมการบริหารภายในกรมการคาภายใน
สูการปฏิบัติ
6.4. เกณฑการประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 1 : “เสริมสรางศักยภาพบุคลากร ใหมีความรอบรูเขาถึง มีสวนรวมในการพัฒนา และใช
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีเอกภาพ”
ตัวชี้วัด
(1) จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนาความรู/ทักษะดานไอซีที
(2) จํานวนบุคลากรกรมการคาภายในมีทัศนะคติเชิงบวก
(3) ความสําเร็จในการปรับโครงสรางและบุคลากรที่เปน SMART Trainers และ SMART User
(4) บุคลากรดานไอซีทีที่ผานการทดสอบมาตรฐาน วิชาชีพในระดับสากล
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ยุทธศาสตรที่ 2 : “พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ภายใตความตองการของประชาชน
และผูประกอบการ ทั้งดานขอมูลขาวสาร และบริการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส”
ตัวชี้วัด
(1) จํานวนงานที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Services) ของกรมการคาภายใน
ที่เปดใหบริการ
(2) จํานวนงานที่ใหบริการอิเล็กทรอนิกสที่รองรับ Mobile Service
ยุทธศาสตรที่ 3 : “สงเสริมขีดความสามารถในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพิ่มศักยภาพและโอกาส
ในการสรางมูลคาเพิ่ม เศรษฐกิจการคา สินคาเกษตร ธุรกิจใหเขมแข็งยั่งยืน สามารถแขงขันได”
ตัวชี้วัด
(1) ความสําเร็จในการเขาถึงตลาดรูปแบบ Digital commerce
(2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
(3) จํานวนรายการขอมูลที่ใชงานรวมกัน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 : “นํ า ดิ จิ ทั ล เทคโนโลยี เ ป น เครื่ อ งมื อ สร า งกลไกการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร
ในการขับเคลื่อนสูภาคปฏิบัติ”
ตัวชี้วัด
(1) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธดวยการบริหารจัดการสมัยใหม
(2) ความสําเร็จในการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร
ยุ ทธศาสตร ที่ 5 : “พั ฒ นาโครงสร า งพื้น ฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมีเสถีย รภาพ มั่น คงปลอดภัย
รองรับการเชื่อมโยงเครือขายภาครัฐ”
ตัวชี้วัด
(1) การปฏิบัติงานที่ใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
(2) ความสําเร็จในการเขาสูการใชระบบคลาวดในระดับตางๆ
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อภิธานศัพท (Glossary)
หมายเหตุ : ตัวเลขภายใน () ที่อยูดานหลังคําศัพท หมายถึง เลขบทหรือภาคผนวก
Accountability (3)
ความรับผิดชอบและความพรอมตอการตรวจสอบของสังคม
Application (4)
ระบบงานหรือโปรแกรมประยุกตสําหรับการประมวลผลขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย
ตลอดจนอุปกรณพกพาที่นิยมใชในปจจุบัน
Asia Pacific Network Information Center (4)
หนวยงานกลางประจําทวีปเอเชีย ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการรับสงขอมูลบนเครือขายสาธารณะอยางอินเทอรเน็ต ไมใหมีการซ้ํากัน
Availability and Access (4)
ขอมูลที่มีความพรอมใชงานและการเขาถึงไดอยางสะดวกงายดาย
Back Office (2)
ระบบบริหารจัดการภายในสํานักงาน เชน ระบบแผนงานงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน พัสดุ
ครุภัณฑ และบุคลากร เปนตน
Big Data Analytics (4)
การวิเคราะหคลังขอมูลขนาดใหญ ซึ่งอาจจัดเก็บในลักษณะของการมีรูปแบบและไมมีรูปแบบ
โครงสรางที่ชัดเจน
Bluetooth (4)
ระบบการสื่อสารไรสาย โดยใชหลักการของคลื่นวิทยุระยะสั้น
Career Path (2)
ความกาวหนาในสายอาชีพหรือตําแหนงงานที่ทํา
Chief Information Officer (6)
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (6)
Cloud Computing (3)
ระบบการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องแมขายและอุปกรณจํานวนมาก ซึ่งสามารถที่จะขยายหรือลด
ขีดความสามารถในการประมวลผลไดอยางสะดวกในระยะเวลาอันรวดเร็ว
Comma-Separated Value (4)
การจัดเก็บขอมูลตัวเลขและตัวอักษรในแบบธรรมดาที่ผูใชสามารถอานไดทันที โดยที่ขอมูลแตละ
รายการจะมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นไวใหเปนที่สังเกต
Competency (2)
สมรรถนะการทํางานที่มีการกําหนดระดับขั้น เพื่อใชเปนเกณฑสําหรับการวัดผล
Core Competency (4)
สมรรถนะการทํางานที่บุคลากรทุกคนจําเปนตองมี หรือตองปฏิบัติเปนหลัก
Data Center (2)
ศูนยกลางการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลขอมูล
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Data Cleansing (4)
การสอบทานและการปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองตรงกันระหวางระบบงานหรือฐานขอมูลตางๆ
Digital Technology (1)
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ซึ่งประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม) และเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
(E-Service) การบริหารจัดการ (Management Information System, MIS) การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร (Executive Information System, EIS) บริการการเรียนรูผานระบบออนไลน
(e-Learning) และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการพาณิชย
Digital Content (1)
สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล โดยการอาศัยสื่อ หรือการแสดงเนื้อหาผานทางอุปกรณดิจิทัลตางๆ เชน
คอมพิวเตอร สมารทโฟน โทรทัศนดิจิทัล (ที่มา : แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
e-less (2)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย
Enterprise Architecture (2)
สถาปตยกรรมองคกร ที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอยางในองคกรเขาไวดวยกัน กลยุทธทางธุรกิจ แผนผัง
องคกร กระบวนการทํางาน ความเสี่ยงในองคกร ขอมูลสนับสนุนการทํางาน ระบบซอฟตแวรตางๆ
โครงสรางพื้นฐานทางดานไอที และระบบความปลอดภัยภายในองคกร (2)
Front Office (2)
ระบบใหบริการสวนหนา เพื่อการติดตอประสานกับผูใชบริการ
Functional Competency (4)
สมรรถนะการทํางานเฉพาะตําแหนงหนาที่ หรือเฉพาะกลุมงาน
Good Governance (4)
การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล
Government Interoperability Framework (4)
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ
Hardware (4)
เครื่องมืออุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถจับตองใชงานได
ICT Competency (4)
สมรรถนะการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Interoperability (4)
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลที่อาจมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลเหมือนกันหรือแตกตางกันได โดยไม
ตองดัดแปลงแกไขขอมูลเดิม
Internet of Things (4)
สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและเชื่อมตอกันไดผานรูปแบบการสื่อสารทั้ง
แบบใชสายและไรสาย
IP Address (4)
หมายเลขประจําเครื่อง เพื่อใชประโยชนในการรับสงขอมูลในระบบเครือขายไดอยางถูกตอง
2
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Machine-Readable (4)
ขอมูลที่สามารถอานและนําไปใชประมวลผลไดโดยเครื่องคอมพิวเตอร
MOC e-Payment (5)
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสที่รองรับการชําระเงินผานเคานเตอรบริการ บัตรเครดิต บัตร
เงินสด การโอนเงินผานธนาคาร หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการ และสอดรับการทําธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด
MOC e-Service (2)
ระบบใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย โดยบริการดังกลาวอาจจะเปนในลักษณะ
ของการใหขอมูล/สารสนเทศ มีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ และรองรับการดําเนินธุรกรรมผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณเคลื่อนที่ ซึ่งผูใชบริการสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง (ปราศจาก
เจาหนาที่)
MOC Single Form (5)
ระบบแบบฟอรมกลางเพื่อการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ที่สามารถรองรับการทําธุรกรรมโดย
เชื่อมโยงกับระบบของหนวยงานที่เกี่ยวของ อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการยื่นคําขอและ
สงเอกสารเพียงชุดเดียว และระบบสามารถที่จะสงขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากมีขอมูล 2 สวนประกอบกันคือ
• ขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการ เชน เลขประจําตัว ชื่อ ที่อยู ฯลฯ
• ขอมูลเฉพาะที่จําเปนตองใชในการทําธุรกรรมแตละประเภท (ตามที่หนวยงานกําหนด)
National Data Center (4)
ศูนยกลางขอมูลแหงชาติ ซึ่งเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลเพื่อการใชงานรวมกันทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป
Network (4)
ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร
Non-Commercial (4)
การดําเนินงานหรือธุรกรรมที่ไมใชเชิงพาณิชยหรือไมหวังผลกําไร
Non-Proprietary (4)
เปนสาธารณะไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์
Open Data (3)
ขอมูลที่สามารถและมีการเปดเผยตอสาธารณะ โดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายต่ํามาก
Open Document Spreadsheet (4)
รูปแบบการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของตารางคํานวณ ที่สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมที่มีหรือไมมี
คาลิขสิทธิ์ได
Open License (4)
อนุญาตใหมีการใชงานไดเปนการทั่วไป โดยไมเสียคาลิขสิทธิ์
Peopleware (4)
บุคลากรผูทําหนาที่ใชงานระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลตางๆ เพื่อการบริหารหรือการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมการคาภายใน

3

กรมการคาภายใน

Protocol (4)
ขอกําหนดที่เปนมาตรฐานในการรับสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครือขาย
Prototype (2)
ตนแบบเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูล
Real-Time (3)
การประมวลผลขอมูลและแสดงผลลัพธรายงานที่ถูกตองทันที ณ เวลาปจจุบันหรือใกลเคียง
Re-use and Redistribution (4)
ขอมูลที่เผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเงื่อนไข การอนุญาตใหนํามาใชใหมและเผยแพรได
Security (4)
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องขอมูล
Share Data (4)
การแบงปนขอมูลใหสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวก
Smart Ministry (2)
กระทรวงที่มีอัตลักษณในการใหบริการและบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ เปนที่นิยมยกยองของ
สาธารณชน
Social Analytic (5)
การวิเคราะหขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน เพื่อที่จะทราบกระแสความเคลื่อนไหว ผลกระทบ
หรือทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมจริง
Software (4)
ชุดคําสั่งหรือระบบงานที่ใชในการประมวลผลขอมูล เพื่อแสดงผลลัพธรายงานตามที่กําหนดไว
Sustainable (4)
การพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อความตอเนื่องและมุงสูเปาหมายความสําเร็จไดในที่สุด
SWOT Analysis (2)
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของตนเอง เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม
ที่สุดในการมุงสูเปาหมายความสําเร็จ
Threat (2)
ภัยคุกคามที่เกิดจากผูไมประสงคดี ในการบุกรุกโจมตีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดความเสียหาย
Universal Participation (4)
ความสามารถที่จะใชขอมูลไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ไมวาจะเปนการนําไปใช การใชซ้ํา และการ
เผยแพร
Update (2)
การปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยเปนปจจุบัน
User (4)
ผูใชระบบงานและฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารที่ใชผลลัพธรายงานจากระบบสารสนเทศ และ
ผูปฏิบัติงานที่กรอกขอมูลและจัดทํารายงานตางๆ
Web Services (4)
4
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โปรแกรมที่ทําหนาที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบงานตางๆ ในระบบเครือขาย โดยมีลักษณะการเชื่อม
ประสานระหวางเครื่องแมขายคอมพิวเตอรดวยกันเอง
Smart Trainers (3)
ผูที่มีความรู ทักษะ ความสามารถเปนผูฝกสอน
Smart user (3)
ผูใชงานมีการประยุกตใชไอซีทีเปนกลไกการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบ
Single Sign On (3)
การเขาถึงการใชบริการของระบบทั้งหมดไดดวยการพิสูจนตัวตนเพียงครั้งเดียว
Smart Office (3)
การทํางานภายใน Office เนนตองไมใชกระดาษ ไมมีกองเอกสาร
Social Commerce (3)
การขายของผานระบบอิเล็กทรอนิกส
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