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

 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการเสนอแนะ

การกําหนดและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศ เพ่ือชี้นําในการพัฒนาเศรษฐกิจการคาของ
ประเทศใหเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
วางแผนกลยุทธเชิงรุกดานการคาใหกับกระทรวงพาณิชยและรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาและสรางเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรในการชี้วัด พยากรณ และเตือนภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานนโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาประสงคของการเปนชาติการคา และเศรษฐกิจการคาของประเทศพัฒนาอยางม่ันคง
และยั่งยืน ดังนั้น จึงตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานหรือดําเนินการรวมกับกระทรวงพาณิชย ท้ังในดานระบบ
เครือขาย ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมหรือ Application ท่ีทันสมัย สําหรับใชเปนชองทางการใหบริการ        
การบริหารจัดการ และการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน โดยจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรควบคูกัน
ไป เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล เชน 
การรักษาความลับขอมูล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ 

 
วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตร 
 
 การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา  มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 

“เปนศูนยกลางของขอมูลในการชี้นําทิศทางเศรษฐกิจการคาไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 1 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

พันธกิจ 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ สนค. และบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลของ สนค. ใหมีความพรอมสําหรับการใชงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 
2) เปนศูนยกลางและเชื่อมโยงระบบขอมูลเศรษฐกิจการคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือจัดหาและนํามาปรับใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของหนวยงานภารกิจหลักของ สนค. 
4) พัฒนาบุคลากรของ สนค. ใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู ใหเกิด

ประโยชนสูงสุดมุงสูองคกรดิจิทัล 
5) บริการเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการคาใหแกประชาชนและผูสนใจท่ัวไป พรอม

ท้ังสรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศ และ
ตางประเทศมุงสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 
ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการบริหารจัดการและ

บริการของกระทรวงพาณิชย 
 ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
 
แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคามุงเนน
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) ซ่ึงเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการและประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง 
(Channel) โดยสรางความรวมมือกับหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย ในการใชขอมูล       
(Data Source) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting Infrastructure) การพัฒนาระบบใหบริการ 
(Front Office) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) รวมท้ังการนําเสนอและสงมอบขอมูล/
บริการ (Delivery & Presentation) รวมกัน ดังรูปท่ี 1 
 

2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  
 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

 
 

รูปท่ี 1 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 

เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา              
ใชสถาปตยกรรมท่ีสามารถจะเชื่อมโยงรวมกับกระทรวงพาณิชยได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง 
(Ministry Interface) ระดับกรม  (Department Interface) หรื อระดับจั งหวัด  (Provincial Interface) 
ตามลําดับ รวมท้ังมีการใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) ซ่ึงมีระบบการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัย ท่ีไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหการใชขอมูลภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด สามารถท่ีจะประมวลเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System, 
EIS) สงตอขอมูลไปยังระบบศูนยปฏิบัติการกรม (Department Operation Center, DOC) ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวง (Ministry Operation Center, MOC) และศูนยปฏิบั ติการนายกรัฐมนตรี  (Prime Minister 
Operation Center, PMOC) ตอไปไดอยางสะดวก รวมท้ังพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ดวยบริการแบบจุดเดียว (Single Point Service) ระบบเว็บทาเ พ่ือประชาชน (Citizen Portal หรือ              
E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตรประชาชนอัจฉริยะ (Citizen Smart Card) ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
ระบบเครือขายไรสาย โทรศัพทเคลื่อนท่ี และมีระบบ Call Center คอยใหความชวยเหลือ ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) สําหรับหนวยงานภาครัฐ ท่ีตองการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวยงานระดับภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐ    
ท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ ดังรูปท่ี 2 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 3 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

 
 

รูปท่ี 2 เทคนิคการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 

การบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาจะใชหลักการ
เชื่อมโยงขอมูลเฉพาะบางสวนท่ีมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพ่ือใหมีความม่ันคง
ปลอดภัยสูง ปราศจากการละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยท่ีหนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาท่ีบริหารจัดการ 
ปรับปรุงแกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย 
 

1. การบูรณาการเพ่ือการใหบริการ (Front Office) 
 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา มุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแก
ประชาชน ผูประกอบการ ดานการเผยแพรขอมูล ใหมีความถูกตอง ทันสมัย เขาถึงไดงายทุกท่ี ทุกเวลา โดยมี
มาตรฐานการใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ 

 
การใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคาไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตองขอมูล
รวมกัน (Data Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสงเขาสู
ระบบ Open Data ของศูนยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูลรวมกัน 
(Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใช
หลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพ่ือการเชื่อมโยง
ขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management)  
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

2. การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) 
 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา มุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน 

และระบบการเชื่อมโยงขอมูล (ท้ังภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพ่ือใชประโยชน
จากขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไป
ประมวลผลและสงผานไปสูการจัดทําสรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ตลอดจนระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระดับกระทรวง (MOC) ไดโดยไมตองกรอก
ขอมูลซํ้าซอน 
 
ขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

1. การใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกส 
 
ปจจุบันสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ไดมีการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

(Information) ผานทางเว็บไซต เพ่ือใหการบริการผูประกอบการและประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรมี
การพัฒนาเว็บไซตเพ่ือใหบริการผูประกอบการและประชาชน  ตามหลักการ “ท่ีเดียว ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลา
ท่ัวถึงเทาเทียม และธรรมาภิบาล” ซ่ึงเปนแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government 
Website Standard) รวมท้ังเพ่ิมชองทางการใหบริการการเขาถึงผานอุปกรณเคลื่อนท่ี (Smart device) 

 
2. การจัดทํามาตรฐานขอมูล 
 

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

 
1. มาตรฐานควรมีความหลากหลายและมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาอยางเทาเทียมกัน 
2. มาตรฐานควรเปดกวางหรือไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
3. ระบุสิทธิ์การใชอยางชัดเจนและไมเกิดปญหาการเรียกรองคาตอบแทนการใชสิทธิ์ในภายหลัง 
4. มาตรฐานควรสงเสริมการแขงขันในตลาดโลกและสงเสริมเทคโนโลยีท่ีสามารถใชแทนกันได 
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3. การจัดทํา Open Data 
 

อางอิงจากเว็บไซต Data.go.th ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ในการจัดทํา Open 
Data เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน (Interoperability) อยางเปนรูปธรรม มีหลักการสําคัญ 3 
ประการ คือ 

 
1. Availability and Access คือ ขอมูลท่ีเปดเผยตองสามารถใชงานไดท้ังหมดและกรณีท่ีมี

คาใชจายจะตองไมมากไปกวาการทําสําเนา สําหรับการเผยแพรจะตองอยูในรูปแบบท่ีงาย 
ตอการใชงานและสามารถแกไขได สามารถดาวนโหลดฟรีผานอินเทอรเน็ต 

2. Re-use and Redistribution คือ ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเ ง่ือนไข           
การอนุญาตใหนํามาใชใหมและเผยแพรได รวมถึงการใชชุดขอมูลรวมกับชุดขอมูลอ่ืน ๆ  

3. Universal Participation คือ ทุกคนสามารถท่ีจะใชขอมูลได ไมวาจะเปนการนําไปใช             
การใชซํ้า การเผยแพร โดยไมติดเรื่องขอจํากัดใดๆ แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามวัตถุประสงค
ของ เจ าของขอ มูลนั้ นๆ  เ ชน  หาก เปนขอ มูล ท่ี ไม อนุญาตให ใ ช ง าน เชิ งพาณิชย                          
(Non-Commercial) จะไมสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได หรือขอมูลนั้นอาจมีขอจํากัดใน
การใชงานเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง เชน ใชในการศึกษาเทานั้น ก็จะไมสามารถนําขอมูลไป
ใชในการอ่ืนได  

 
Data.go.th กําหนดระดับการเปดเผยขอมูล เพ่ือใหสามารถพิจารณาถึงการนําไปใชงานไดสะดวก

มากยิ่งข้ึน โดยสามารถพิจารณารูปแบบการเผยแพรขอมูลเพ่ือใหผูใชสามารถนําไปใชได เรียงลําดับจาก 1–5 
ดาว ซ่ึงระดับ 5 ดาวนั้นอยูในระดับการเปดเผยขอมูลแบบสูงสุด ดังนี้ 

 
ระดับการเปดเผย รายละเอียด ประเภทขอมูล 

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

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

XLS 

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

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

★★★★ (4 ดาว) ใช URI (Uniform Resource Identifier) ใน
การระบุตัวตนของทรัพยากร (ขอมูล) และชี้ไป
ยังตําแหนงของทรัพยากรนั้น 

RDF (URIs) 

★★★★★ (5 
ดาว) 

ขอมูลมีการเชื่อมโยงไปสูแหลงขอมูลอ่ืนๆ ใน
บริบทท่ีเกี่ยวของกันได 

RDF (Linked Data) 

*ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายงานสัมมนา Open Government Data Conference 2015 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
**ดูคําอธิบายชุดขอมูลไดที่ data.go.th/Faq.aspx 
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การเผยแพรชุดขอมูลบน Data.go.th ควรจะกําหนดรูปแบบขอมูลท่ีจะเผยแพรอยางนอยระดับ 
3 ดาว ซ่ึงหมายถึง ขอมูลจะตองอยูภายใตเง่ือนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญาต Open License เครื่อง
สามารถอานได (Machine-Readable) และไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์ (Non-Proprietary) นั่นคือ รูปแบบ
ของ Comma-Separated Value (CSV) หรือ Open Document Spreadsheet (ODS) เปนอยางนอย 
 

4. การพัฒนาบุคลากร 
 

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิ ทัล ตลอดจนบริหารจัดการ           
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเพียงพอตอการกํากับ ควบคุม และดูแลงานเทคโนโลยีดิจิทัลได ควรใชแนวทางการฝกอบรม 
ดังนี้ 

 
1. การพัฒนาบุคลากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ควรอบรมตามหลักความจําเปนท่ีตองรู            

(Need-to-Know Training) ซ่ึงจะมีการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Analysis) 
สําหรับบุคลากรในแตละสวน เพ่ือใหการฝกอบรมตรงกับความตองการและการนําไปใชปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

2. การฝกอบรมหรือสัมมนาดานการบริหารจัดการ การวางแผนและการกํากับดูแลเทคโนโลยี
ดิจิทัลสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนดานเทคโนโลยีดิจิทัลได
อยางเหมาะสม และสามารถนํามาประยุกตใชกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การฝกอบรมดานการบริการและการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีดิจิทัล ควรจัดสงบุคลากร        
เขาฝกอบรมในหลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานท่ีมีการใหบริการ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหเกิดความเชี่ยวชาญเชิงลึก มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือใหเกิดความรอบรูและกาวทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกฎหมายท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงมีการกําหนดเปนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานมีการดําเนินงานและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดและเปนไปตามมาตรฐาน โดยแบงออกเปนการฝกอบรมแตละสวน ดังนี้  

3.1 การอบรมเทคนิคข้ันสูงสําหรับผูดูแลระบบ เปนการฝกอบรมเทคนิคข้ันสูงใหกับบุคลากร
ผูดูแลระบบ เพ่ือใหมีความรู ความชํานาญในการกํากับดูแลและการบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย 

-  ดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย 
-  ดานระบบฐานขอมูล 
-  ดานระบบรักษาความปลอดภัย 

3.2 การฝกอบรมบุคลากรดานการพัฒนาระบบงาน เปนการฝกอบรมดานการพัฒนาระบบงาน 
ท้ังในสวนของเทคนิคการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานของกระบวนการและข้ันตอนการ
พัฒนาระบบงาน ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการทดสอบระบบงาน เพ่ือใหบุคลากร
สามารถกํากับดูแลและควบคุมการพัฒนาระบบงานสารสนเทศท่ีวาจางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.3 การอบรมบุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เปนการเพ่ิมทักษะและความชํานาญ
ใหแกบุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เพ่ือใหสามารถใหบริการแกเจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ท้ังในสวนของการสนับสนุนดานระบบงาน และ
การสนับสนุนดานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย โดยมุงเนนใหบุคลากรสามารถ
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นําความรูและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย มาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม คุมคา 
และกาวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

4. การสงเสริมบุคลากรตามสายงานใหมีความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Multi-Disciplinary) 
นอกเหนือจากการฝกอบรมเฉพาะสายงานท่ีจําเปน เพ่ือใหบุคลากรสามารถใชงานเทคโนโลยี

ดิจิทัลตางๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใหบุคลากรตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไมถูกตอง หรือผิดวัตถุประสงค ท้ังนี้โดยอาศัยบุคลากรทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องเฉพาะทางเทคนิคเปนดานๆ ไป 

5. หลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน              
4 ดาน ไดแก 

5.1 ดานระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัย สําหรับบุคลากรในกลุมงาน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอรและเครือขาย 

5.2 ดานระบบฐานขอมูล สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และกลุมงานพัฒนามาตรฐานขอมูลสารสนเทศ 

5.3 ดานพัฒนาระบบงาน สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบุคลากรในกลุมงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ผูบริหารของสํานักสารสนเทศฯ และผูบริหารของแตละกลุมงาน 
 

5. การเสนอของบประมาณ 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการตางๆ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ  
ดังนั้น การเสนอของบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการตางๆ ควรมีการอางอิงถึงความสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงเปนประเด็นท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบูรณา
การระดับชาติไดอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมไดรับงบประมาณตามท่ีกําหนดไว ควรพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้ 

 
1. ทบทวนเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตรระดับชาติ 

และเสนอขออีกครั้งในปงบประมาณตอไป 
2. กรณีของหนวยงาน ใหพิจารณาความเก่ียวของกับการดําเนินโครงการในระดับกระทรวง หาก

โครงการมีลักษณะเดียวกัน ใหขอดําเนินงานรวมกับกระทรวงตอไป 
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แผนงานในภาพรวม 
 
 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร
การคา ไดวางแผนงานโครงการตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพ้ืนฐานตามแนวทางการ 
บูรณาการขางตน โดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองตามภารกิจและเปาหมายของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา ซ่ึงประกอบดวยแผนงานและโครงการท่ีใชในการขับเคลื่อน แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้ 
 

• ระยะสั้น พ.ศ. 2560-2561 

• ระยะกลาง พ.ศ. 2562-2563  

• ระยะยาว พ.ศ. 2564 
 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) มีแผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ประกอบดวยโครงการ

ดังตอไปนี้ 

• ระบบสืบคนขอมูลการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ (ระยะกลาง) 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสําหรับจัดทําดัชนีเศรษฐกิจการคา  
     (ระยะยาว) 

แผนงานท่ี 2 การพัฒนากระบวนบริหารจัดการเพ่ือสรางประสิทธิภาพใหกับองคกร ดวยการใช              

เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางประสิทธิภาพใหกับองคกรดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
        (ระยะกลาง) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 กําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชยและมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

• การจัดทํามาตรฐานขอมูลตามกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
      แหงชาติและพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ (ระยะสั้น) 

แผนงานท่ี 2 การเชื่อมโยงขอมูลพ้ืนฐานระหวางระบบงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอก

กระทรวงพาณิชย ประกอบดวยโครงการ ดังตอไปนี้ 

• การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล ( Interoperability)  
ระหวางหนวยงานภายในกระทรวงพาณิชย (ผานระบบ Web Services)  
(ระยะสั้น) 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 9 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจการคา รองรับการใชประโยชนรวมกันท้ัง

ภายใน และภายนอก ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

• พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา (Trade Intelligent 
System) ระยะ 2  (ระยะกลาง) 

• การพัฒนาระบบขอมูลเปด (Open Data) เพ่ือสนับสนุนขอมูลดานการเศรษฐกิจการคา 
(ระยะกลาง) 

แผนงานท่ี 4 การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคา ประกอบดวยโครงการ

ดังตอไปนี้ 

• พัฒนาระบบวิเคราะห พยากรณ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดาน
เศรษฐกิจการคา   (ระยะกลาง) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย มีแผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลนโยบายและยุทธศาสตร

การคา ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

• จัดทําและทบทวนนโยบาย/แนวปฏิบัติฯ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ และแผนภัย
พิบัติฉุกเฉินของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (ระยะกลาง) 

• ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการบริหารจัดการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของและ
แผนภัยพิบัติฉุกเฉิน ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (ระยะกลาง) 

แผนงานท่ี 2 การสรางความตระหนักในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ประกอบดวยโครงการ

ดังตอไปนี้ 

• การรณรงคเพ่ือใหเกิดความตระหนักและสรางวัฒนธรรมการใช เทคโนโลยีดิจิทัล
อยางมีคุณธรรม     จริยธรรม และจรรยาบรรณ  (ระยะกลาง) 

แผนงานท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนซอฟแวรลิขสิทธิ์ ประกอบดวยโครงการดังตอไปนี้ 

• จัดหาและติดตั้งลิขสิทธิ์ซอฟแวร  (ระยะยาว) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการบริหารจัดการ

และบริการของกระทรวงพาณชิย มีแผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน การพัฒนาตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ประกอบดวย

โครงการดังตอไปนี้ 

• จัดหาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) (ระยะสั้น) 

• พัฒนาระบบสํารองขอมูล (ระยะสั้น-ระยะยาว) 

• พัฒนา/ปรับปรุง อุปกรณและระบบเครือขายเพ่ือรองรับการใชระบบ Private 
Cloud ของ สป. (ระยะกลาง) 

10 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  
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• การบํารุ งรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ เครือขายคอมพิวเตอร                          
ระบบสารสนเทศ และฐานขอมูล (ระยะกลาง) 

• จัดหาคอมพิวเตอรเครื่องพิมพและอุปกรณตอพวงทดแทน (ระยะยาว) 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล มีแผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับบริหารและระดับ 

ปฏิบัติการ 

• จางท่ีปรึกษาดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือจัดทําสมรรถนะการปฏิบัติงาน โครงสราง
องคกรดานเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลระดับองคกร (ระยะยาว) 

แผนงานท่ี 2 การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) ประกอบดวยโครงการ

ดังตอไปนี้ 

• พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ระยะกลาง) 
แผนงานท่ี 3 การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบดวยโครงการ

ดังตอไปนี้ 

• จางท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัล (ระยะยาว) 
 

แผนการลงทุนและงบประมาณรายจาย 
 

 แผนการลงทุนและงบประมาณรายจายเพ่ือดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการ
พาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา จําแนกเปนงบประมาณการลงทุน
ตามยุทธศาสตรตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564  สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
ปงบประมาณ (ลานบาท) รวม 

(ลานบาท) 2560 2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล 
(Smart Ministry) 

3.0 31.0 9.0 9.0 9.0 61.0 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

- 33.5 29.5 17.0 11.0 91.0 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเชื่อม่ันในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 

0.8 5.5 5.5 5.5 5.5 22.8 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการบริหารจัดการและ
บริการของกระทรวงพาณิชย 

1.6 16.4 3.4 3.4 3.4 28.2 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค
องคกรดิจิทัล 

1.4 8.0 3.0 3.0 3.0 18.4 

งบประมาณรวม 6.8 94.4 50.4 37.9 31.9 221.4 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 11 
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
จากสภาพการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยาง

แพรหลายท่ีครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่งเดียว สงผลกระทบตอการรับรูและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอความเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วิถีชีวิตและสังคมท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการใชบริการตางๆ ซ่ึงรวมถึง
รูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมี
บทบาทเก่ียวกับการเสนอแนะ ในการกําหนดและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศเพ่ือชี้นําใน
การพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการ
ปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิว์างแผนกลยุทธเชิงรุกดานการคาใหกับกระทรวงพาณิชยและรัฐบาลตลอดจนพัฒนา
และสรางเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการชี้วัดพยากรณและเตือนภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจท้ังภายในและ
ภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือใหการปฏิบัติงานดานนโยบายและยุทธศาสตรการคาของ
ประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพบรรลุเปาประสงคของการเปนชาติการคาและเศรษฐกิจการคาของประเทศ
พัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน จึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  
 

สํ านั ก ง านนโยบายและยุทธศาสตร การค า   ได มี การ พัฒนาและนํ า เทคโน โลยี ดิ จิ ทั ล                                                  
(Digital Technology) มาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการ  และการใหบริการ 
บุคลากรของหนวยงาน ผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  แตเนื่องจากเทคโนโลยี
กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบดังกลาวขางตน 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาจึงจําเปนตองพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง เพ่ือให
สามารถตอบสนองการบริหารจัดการและการใหบริการไดอยางรวดเร็ว ทันสมัย และสงเสริมใหมีรูปแบบ                
การใหบริการเชิงรุกไดอยางมีคุณภาพ 

 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา   จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยมีการศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายนอก เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน 
รวมท้ังการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เชน โครงสรางหนวยงาน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร พันธกิจ
ของแตละหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดยุทธศาสตร และแผนงานโครงการท่ีสามารถบูรณาการและการใช
งานรวมกันท้ังสวนของโครงสรางพ้ืนฐานและขอมูลไดอยางคุมคา มีความถูกตอง ปลอดภัย และเชื่อถือได 

 
การนําเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคาฉบับนี้ แบงออกเปน 6 บท ซ่ึงในแตละบทมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
 

บทท่ี 1 บทนํา 
นําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร โครงสรางองคกร และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจน

โครงสรางการนําเสนอแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตรการคาในเบื้องตน 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 1-1 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

บทท่ี 2 สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
นําเสนอสถานภาพปจจุบันและผลการวิเคราะหดานเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังภายในและภายนอกของ

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือ
ขอจํากัด ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกดวย 

 
บทท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย ของสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา 
นําเสนอวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน

นโยบายและยุทธศาสตรการคาตลอดจนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนงานระดับชาติ 
 
บทท่ี 4 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564

ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
นําเสนอกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย เพ่ือใหการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา สามารถใหบริการขอมูลดิจิทัล                                  
(Digital Content) หรือสรางนวัตกรรมการใหบริการแกภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงาน
ภาครัฐ โดยการมีพัฒนาอยางยั่งยืนและตอเนื่อง รองรับการบูรณาการและการใหบริการขอมูล ดวยการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักวิชาการ สอดคลองตอระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
เปนประโยชนตอการนําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ และการใชทรัพยากร
อยางคุมคา 

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

ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา รวมท้ังตารางสรุปงบประมาณเปนรายยุทธศาสตร 

 
บทท่ี 6 การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล 
นําเสนอโครงสรางการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล                                 

ท่ีเหมาะสมตอการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 
 
 
 
 
 

1-2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  
 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

1.1 วิสัยทัศนของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

“เปนองคกรหลักในการชี้นําทิศทางเศรษฐกิจการคาไทย ท่ีมองไกลอยางมีหลักการ” 
 
 
1.2 พันธกิจของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

1) บูรณาการ จัดทํา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาแหงชาติใหมีทิศทางชัดเจนเปน
เอกภาพ  ท้ังยุทธศาสตรรายสินคา รายประเทศ และการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน 

2) ศึกษา วิเคราะห ติดตามสถานการณ และมาตรการทางการคาท่ีสําคัญ เพ่ือเสนอแนะนโยบาย
และมาตรการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 

3) จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจการคา เพ่ือสนับสนุนการออกแบบนโยบายและ
ยุทธศาสตร พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานเศรษฐกิจการคาของประเทศ 

4) เปนศูนยกลางระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจการคา โดยมีการวิเคราะหและประมวลขอมูลเปน
สารสนเทศเชิงลึกของประเทศ และสรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้ังในประเทศ และตางประเทศ 

 
1.3 ยุทธศาสตรของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางการคา 
เปาประสงค 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับธุรกิจการคาไทยใหมีความเขมแข็งท้ังในระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ และ
ระดับสากล โดยเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาสินคา และการพัฒนาผูประกอบการ 
กลยุทธ 
1. พัฒนาและสรางองคความรูใหแกกลุมผูประกอบการคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
2. ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขาไปสูการปฏิบัติท่ีไดผล 
3. สรางความเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานกับสวนราชการภายในและภายนอกกระทรวง 
   รวมท้ังองคการระหวางประเทศ 
 

2. ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคา 
เปาประสงค 
เพ่ือสรางโอกาสและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการคาของผูประกอบการ โดยเนนการแสวงหา
ทุน เทคโนโลยี และตลาดสินคาคุณภาพ 
กลยุทธ 
1. ติดตามสถานการณ และมาตรการทางการคาท่ีสําคัญของประเทศคูคาอยางตอเนื่อง 
2. ผลักดันใหมีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการคาในประเทศและระหวางประเทศ 
3. สรางตนแบบการเจาะตลาดศักยภาพใหม 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 1-3 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

3. ยุทธศาสตรการสรางเสถียรภาพทางการคา 
เปาประสงค 
เพ่ือพัฒนาใหการคาไทยมีศักยภาพ มีความพรอม และสามารถปรับตัวพรอมรับผลกระทบจากความ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ในบริบทโลก 
กลยุทธ 
1. ศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคและตลาด 
2. ขับเคลื่อนใหเกิดการสรางตลาดและเครือขายการคาแกผูผลิต เพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค  
   และสรางความตระหนักในการรับรูขาวสารแกผูท่ีเก่ียวของ 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลและตัวช้ีวัดทางการคา 
เปาประสงค 
เพ่ือสนับสนุนการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร พรอมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ดานเศรษฐกิจการคาของประเทศ 
กลยุทธ 
1. จัดทําและพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการคาตามมาตรฐานสากล 
2. สรางคลังขอมูลทางเศรษฐกิจการคาเชิงลึก เพ่ือเปน Trade Intelligence Unit 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร 
เปาประสงค 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับองคกรใหเปนหนวยงานท่ีเปนเลิศในดานการชี้นําเศรษฐกิจการคาของประเทศ 
กลยุทธ 
1. ปรับโครงสรางองคกร พัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาเครื่องมือจัดการองคความรูเพ่ือยกระดับ 
   ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองคกรใหสามารถผลักดันการพัฒนาการคาไทยอยางยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารและการบริหารท่ีมีคุณภาพ 
4. สงเสริมธรรมาภิบาลและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ เพ่ือตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 
1.4 โครงสรางหนวยงานของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (สนค.) เปนสวนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงพาณิชย 

จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 เพ่ือทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลักในการกําหนดทิศทางเศรษฐกิจ
การคาของประเทศ ตลอดจนเสนอแนะและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการคาแหงชาติดวยองคความรูและ
หลักการทางวิชาการ บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และดวยการบูรณาการอยางมีประสิทธิผลกับหนวยงาน                
ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือเตรียมความพรอมและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของไทย อีกท้ังพัฒนา
เศรษฐกิจการคาของประเทศให เ ติบโตอยาง ม่ันคงและยั่ งยืน ตอมาเ ม่ือวัน ท่ี  10 สิงหาคม 2558 
ราชกิจจานุเบกษาไดประกาศกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวง
พาณิชย พ.ศ. 2558 (รูปท่ี 1-1) ดังนี้ 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

 
รูปท่ี 1-1 โครงสรางการบริหารสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร
การคา

สํานักงาน

เลขานุการกรม

ฝายบริหารงาน
ทั่วไป

กลุมงานการเจาหนาท่ี
และพัฒนาบุคลากร

กลุมงานคลัง

กลุมงานยุทธศาสตร
และประชาสมัพันธ

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคาสินคา

เกษตร

กลุมงานยุทธศาสตรการ
สรางเสถียรภาพสินคา

เกษตร

กลุมงานยุทธศาสตร
การคาตสินคาเกษตร

สําคัญ 

กองนโยบายและยุทธศาสตร
การคาสินคาอุตสาหกรรม

และธุรกิจบริการ

กลุมงานยุทธศาสตร
การคาสินคา
อุตสาหกรรม

กลุมงานยุทธศาสตรธุรกิจ
บริการ

กองยุทธศาสตรการ
พัฒนาความสามารถ

ทางการแขงขัน

กลุมงานวิเคราะหและ
วางแผนเศรษฐกิจการคา

กลุมงานยุทธศาสตรการ
พัฒนาศักยภาพทาง

การคา

กองสารสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจการคา

ฝายบริหารงานท่ัวไป

กลุมดัชนีราคาผูบริโภค

กลุมดัชนีราคาผูผลิต

กลุมดัชนีราคาสงออก
นําเขา

กลุมดัชนีราคาวัสดุ
กอสราง

กลุมดัชนีราคาคาบริการ

กลุมวัฏจักรเศรษฐกิจ
การคา

กลุมมาตรฐานขอมูลและ
ดัชนีเศรษฐกิจการคา

กลุมพัฒนาเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 1-5 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

1.5 หนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 
กลุมตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

1. ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน 
2. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

1. เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูอํานวยการเก่ียวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน 

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
3. ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ และ

หนวยงานในสังกัดท่ีเก่ียวของ 
4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  
 

1. ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ และงาน
เลขานุการของสํานักงาน 

2. ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ แผนการปฏิบัติราชการ การพัสดุ 
อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของสํานักงาน 

3. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน 
4. ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธและงานพิธีการของสํานักงาน 
5. ประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสารและผลการปฏิบัติงานของสํานักงาน 
6. ดําเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใดของสํานักงาน 
7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 

กองนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาเกษตร มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

1. จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาเกษตร โดยศึกษาและวิเคราะหขอมูลดาน
นโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการคาสินคาเกษตรจากหนวยงานตาง ๆ 

2. รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจ ตลอดจนคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและ
สถานการณการคาสินคาเกษตรในภาพรวมท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 

3. เสนอแนะประเด็นเศรษฐกิจการคาของสินคาเกษตรท่ีสําคัญ โดยหารือรวมกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
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4. วางกลยุทธในการจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาสินคาเกษตร เพ่ือการ
ปฏิบัติการเชิงรุกอยางบูรณาการ 

5. ประสานความรวมมือและบูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาสินคาเกษตร
รวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

6. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคา
เกษตรพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 

7. จัดทําฐานขอมูลเชิงลึกดานการคาสินคาเกษตร รวมท้ังใหคําปรึกษาและเผยแพรขอมูล
การคาดานสินคาเกษตร 

8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

กองนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

1. จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ โดยศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลดานนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการคาสินคาอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริการจากหนวยงานตาง ๆ 

2. รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจ ตลอดจนคาดการณแนวโนมเศรษฐกิจและ
สถานการณการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการในภาพรวมท้ังภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ 

3. เสนอแนะประเด็นเศรษฐกิจการคาของสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการท่ีสําคัญโดย
หารือรวมกับภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 

4. วางกลยุทธในการจัดทําแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจ
บริการ เพ่ือการปฏิบัติการเชิงรุกอยางบูรณาการ 

5. ประสานความรวมมือและบูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคาสินคา
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

6. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคา
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการพรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 

7. จัดทําฐานขอมูลเชิงลึกดานการคาสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ รวมท้ังใหคําปรึกษา
และเผยแพรขอมูลการคาดานสินคาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

8. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
 

กองยุทธศาสตรการพัฒนาความสามารถทางการแขงขัน มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

1. จัดทําและทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศ โดยรวบรวม ศึกษา และ
วิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจการคาและการลงทุนในภาพรวม ท้ังในระดับมหภาคและจุลภาคให
ครอบคลุมท้ังการคาภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงในมิติของตลาดคูคาท่ี
สําคัญ รวมท้ังเสนอแนะประเด็นแผนยุทธศาสตรและมาตรการทางการคาของประเทศ 
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2. ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะเพ่ือกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาความสามารถ
ทางการแขงขัน ในการสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคา เพ่ืออํานวยความ
สะดวกทางการคาและเพ่ิมความสามารถทางการแขงขัน ยกระดับความสามารถในการ
แขงขัน ท้ังดานบุคลากรดานการตลาด และดานกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ และ
พัฒนารูปแบบการคาใหม การเพ่ิมประสิทธิภาพ และชองทางดานการตลาด รวมถึง
นวัตกรรมและเครื่องมือการคาใหมๆ 

3. จัดทําและพัฒนาแบบจําลองทางเศรษฐมิติดานเศรษฐกิจการคาใหสอดคลองกับสถานการณ
เศรษฐกิจ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพยากรณภาวะเศรษฐกิจท่ีสําคัญท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมท้ังจัดทําและพัฒนาระบบเตือนภัยดานเศรษฐกิจการคา 

4. ประสานความรวมมือและบูรณาการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาความสามารถทางการแขงขันรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

5. กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
ความสามารถทางการแขงขัน พรอมเสนอแนวทางปรับปรุงแกไข 

6. ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
7. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ

มอบหมาย 
 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
 

1. จัดทําและพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการคาตามมาตรฐานสากล ใหสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคาของประเทศและยุทธศาสตรของกระทรวง 

2. จัดทําระบบฐานขอมูลราคาสินคาและบริการแบบครบวงจร เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการ
วางแผนในการเสริมสรางประสิทธิภาพการแขงขันทางการคา และสนับสนุนการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศ 

3. พัฒนาขอมูลและระบบสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคา โดยเปนศูนยกลางในการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลและคลังขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศและการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

4. สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานเศรษฐกิจการคาระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

5. เปนศูนยกลางในการใหบริการและเผยแพรขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา รวมท้ังขอมูลดาน
เศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญ 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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1.6 โครงสรางดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 

 
 

รูปท่ี 1-2 โครงสรางการบริหารงานกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา 
 

หนาท่ีความรับผิดชอบของกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา 
 

1. จัดทําและพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจการคาตามมาตรฐานสากล ใหสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคาของประเทศและยุทธศาสตรของกระทรวง 

2. จัดทําระบบฐานขอมูลราคาสินคาและบริการแบบครบวงจร เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการ
วางแผนในการเสริมสรางประสิทธิภาพการแขงขันทางการคา และสนับสนุนการจัดทํา
นโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศ 

3. พัฒนาขอมูลและระบบสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคา โดยเปนศูนยกลางในการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลและคลังขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา เพ่ือประกอบการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศและการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา

ฝายบริหารงานทั่วไป

กลุมดัชนีราคาผูบริโภค

กลุมดัชนีราคาผูผลิต

กลุมดัชนีราคาสงออกนําเขา

กลุมดัชนีราคาวัสดุกอสราง

กลุมดัชนีราคาคาบริการ

กลุมวัฏจักรเศรษฐกิจการคา

กลุมมาตรฐานขอมูลและดัชนี
เศรษฐกิจการคา

กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

น.ส.ศิริรัตน  หมัดโนต

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

นายกีรติ  กลอมมิตร

นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

นายอนุรักษ  ศรีนรงค

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 1-9 
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4. สรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานเศรษฐกิจการคาระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ             
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

5. เปนศูนยกลางในการใหบริการและเผยแพรขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา รวมท้ังขอมูล                              
ดานเศรษฐกิจการคาท่ีสําคัญ 

6. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 

1-10 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
  



 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

บทท่ี 2 
สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

 
การวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงาน

นโยบายและยุทธศาสตรการคา จําเปนท่ีจะตองทราบสถานภาพปจจุบัน จึงไดทําการสํารวจดานระบบ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานและฐานขอมูล จากนั้นไดนําผลการสํารวจมาวิเคราะห
รวมกับความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 
2.1 สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2.1.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 

ปจจุบันเครื่องคอมพิวเตอรในสวนของ Client รวมท้ังอุปกรณตอพวงยังคงมีความตองการเพ่ือ    
ทดแทนของเดิมซ่ึงชํารุด เสียหาย หรือ มีประสิทธิภาพไมรองรับกับ Application รุนใหมๆ และรองรับ
ระบบปฏิบัติการ Windows รุนใหมได (version 7 ข้ึนไป) ท้ังนี้เพ่ือใหรองรับการทํางานและการปรับเปลี่ยน
ระบบ IP address เปน IPv6 อยางไรก็ตามปจจุบันปริมาณเพียงพอตอผูใชในอัตราสวน 1:1 
 
ตารางท่ี 1 ครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

รายการ 
ปท่ีจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่อง) 

รวม 
2558 2557 2556 2555 2554 

กอนป 
2554 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย - - - - - - - 
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 9 - - 6 63 25 103 
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) 1 - 2 - 1 4 8 
เครื่องพิมพชนิดหัวเข็ม (Dot Matrix) - - - - - - - 
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet) - - - - - - - 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา - - 1 4 6 - 11 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสี - - - - 1 - 1 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดําแบบ Network - - - - - - - 
เครื่องพิมพชนิดเลเซอรสีแบบ Network - - - - - - - 
เครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

- - - - - 44 44 

เครื่องพิมพMultifunction ชนิดเลเซอรสี - - - - - - - 
สแกนเนอร  - - - - 4 - 4 
เครื่องสํารองไฟฟา - - - - - - - 

รวม 10 - 3 10 75 73 171 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 2-1 
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2.1.2 ระบบเครือขายและอุปกรณ 
 

 
รูปท่ี 2-1 แผนผังเครือขายของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ซ่ึงบริหารจัดการโดยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 

2-2 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  
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2.1.3 ระบบงานและฐานขอมูล 

 

ระบบงาน หนาท่ีหลัก 
ระบบปฏิบัติการ 
(Application 

Server) 
ฐานขอมูล 

Development 
Tool/ Language 

ระดับของ 
การใชงาน 

สถานะ 
การใชงาน 

1. ระบบดัชนีเศรษฐกิจ
การคา 

ใหบริการดัชนีและเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
การคา  
http://www.price.moc.go.th/ 

Windows 
Server 2003 
Enterprise 

Oracle 
Application 

 
- 

TPS / MIS ใชงาน 

2. Website สํานักงาน
นโยบายและยทุธศาสตร
การคา 

เผยแพรขอมูล/สารสนเทศดานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา 

Windows 
Server 2012  

MS SQL 
Server 

- MIS ใชงาน 

3. ระบบลงเวลาทํางาน 
(Finger Scan) 

ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการดวย
ลายนิ้วมือ 
 

Microsoft 
Windows 
Server 2003   

MS SQL  
server 2005 

PHP EIS / TPS ใชงาน 

4. ระบบงาน DPIS ระบบบุคคลากรของสํานักงาน กพ. ระบบจากภายนอกกระทรวงฯ EIS / TPS ใชงาน 
5. ระบบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ 
ระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ ระบบจากภายนอกกระทรวงฯ EIS / TPS ใชงาน 

6. ระบบ E-Pension ระบบฐานขอมูลบําเหน็จ บํานาญของบุคลากร ระบบจากภายนอกกระทรวงฯ EIS / TPS ใชงาน 
7. ระบบงาน e-GP ระบบพัสดุ ระบบจากภายนอกกระทรวงฯ EIS / TPS ใชงาน 
8. ระบบงาน GFMIS 

กรมบัญชีกลาง 
ระบบเก่ียวกับการเบิกจาย/งบประมาณ  
ของกระทรวงการคลงั กรมบัญชีกลาง 

ระบบจากภายนอกกระทรวงฯ EIS / TPS / 
MIS 

ใชงาน 

9. ระบบงานจายตรงของ
กรมบัญชีกลาง 

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

ระบบจากภายนอกกระทรวงฯ EIS / TPS / 
MIS 

ใชงาน 
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2.2 ผลการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

2.2.1 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตรแตละดานของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
พ.ศ. 2555 – 2559 

 

ประเมินผลการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ียังไมไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรแตละดาน ของแผนพัฒนาแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (เดิมเปนหนวยงานภายใตสํานักงานปลัดฯ) พ.ศ. 2555 – 2559 ประกอบดวย 

 

ลําดับ ยุทธศาสตรตามแผนแมบทฉบับเดิม (พ.ศ. 2555-2559)  
ปงบประมาณ (ลานบาท) รวม 

(ลานบาท) 
หมายเหตุ 

2555 2556 2557 2558 2559 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ใชเทคโนโลยีดิจิทัลแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพทางการพาณิชยของประเทศ  

1 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสําหรับ
การทําดัชนีเศรษฐกิจการคา 

แผน 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15.0 
 

ผล 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 15.0 

2 
จัดทําระบบ Business intelligence เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การวิเคราะหและพยากรณขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา 

แผน 6.0 - - - - 6.0 ไมไดรับจัดสรร
งบประมาณ ผล - - - - - - 

3 
พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกดานเศรษฐกิจการคา (Trade 
Intelligent System)  

แผน - - 12.6 - - 12.6 
 

ผล - - 8.5 - - 8.5 

 
 โครงการจัดทําระบบ Business intelligence เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวิเคราะหและพยากรณขอมูลดัชนีเศรษฐกิจการคา จํานวน 6 ลานบาท ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานปลัดฯ พ.ศ. 2555 – 2559 แตเนื่องจากท่ีปรึกษาเล็งเห็นถึงประโยชนในเพ่ิมศักยภาพ
ของการตัดสินใจสําหรับผูบริหารระดับสูง โดยไดเพ่ิมโครงการในลักษณะเดียวกันอีกครั้งในชื่อโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห พยากรณ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันดานเศรษฐกิจการคา ภายใตยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ในปงบประมาณ 2561 
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2.2.2 ผลการวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก และสภาวะแวดลอมภายในดานเทคโนโลยีดิจิทัล ซ่ึงได
ดําเนินการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน สัมภาษณผูบริหาร และบุคลากร ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
ในเบื้องตนพอสรุปไดวา ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาทีมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องในทุกดานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจาก
ผูใชงาน แตเนื่องจากการบริหารจัดการภายในและการใหบริการ มีสถานภาพท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 
ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา จึงมีความจาํเปนในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบปจจุบันใหเพ่ิม
มากข้ึน สรุปได 5 ดาน ประกอบดวย 
 

1. ความตองการดานนโยบาย  
 
หมายถึง การกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาและประยุกตใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอการบริหารจัดการของผูบริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เนือ่งจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรการคา จําเปนตองใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบูรณาการขอมูล ใหมีความ
ทันสมัยเกิดคุณคาตอสาธารณะในการสรางและเขาถึงขอมูล (Data) ใหบริการ (Service) โดย
นําเสนอเนื้อหาสาระตางๆ ผานปฏิสัมพันธกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง                            
ในรูปแบบการใหบริการท่ีเปนเอกภาพสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกันไดทุกหนวยงานในกระทรวง 
สงเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยง e-Service กับภาคธุรกิจ เปนประโยชนตอการขับเคลื่อน
นวัตกรรมการใหบริการขอมูล (Data Innovation) นอกจากนี้ การจัดทําสถาปตยกรรมองคกร 
(EA) ซ่ึงเปนสาระสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-
2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ตองมีความสอดคลองกับการจัดทํา
รายละเอียดสถาปตยกรรมองคกร (EA) ซ่ึงกําลังดําเนินโครงการอยูในปจจุบัน 

 
2. ความตองการดานระบบคอมพิวเตอร 

 
หมายถึง การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เพ่ือการ
ใชงานดานบริหารจัดการภายใน และการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน โดยปจจุบัน
เครื่องคอมพิวเตอรในสวนของ Client รวมท้ังอุปกรณตอพวงยังคงมีความตองการเพ่ือทดแทน
ของเดิมซ่ึงชํารุดเสียหาย หรือมีประสิทธิภาพไมรองรับกับ Application รุนใหมๆ ใหรองรับ
ระบบปฏิบัติการ Windows รุนใหมได (version 10 ข้ึนไป) ท้ังนี้เพ่ือใหรองรับการทํางานและ
การปรับเปลี่ยนระบบ IP address เปน IPv6 อยางไรก็ตาม ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน
ในปจจุบันมีอัตราสวน 1:1 ของจํานวนผูใชงาน 
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3. ความตองการดานระบบเครือขายและความม่ันคงปลอดภัย 
 

หมายถึง การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความสะดวกรวดเร็ว ในการรับ-สง
ขอมูลดวยความมีเสถียรภาพและม่ันคงปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศูนยขอมูลกลาง 
(Data Center) ท่ีไดมาตรฐาน ลดความซํ้าซอนการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานของทุกหนวยงาน 
และในขณะเดียวกันจําเปนตองพัฒนาชองทางสื่อสารเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในกระทรวง 
รวมท้ังในตางประเทศดวย ซ่ึงท้ังหมดนี้จะรวมถึงการจัดตั้งศูนยขอมูลสํารอง (DR-Site) เพ่ือการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในกรณีศูนยขอมูลหลักหยุดการใหบริการดวยสาเหตุตางๆ 

 
4. ความตองการดานระบบงานและฐานขอมูล 

 
หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลท่ีมีความถูกตองทันสมัย (Update) สามารถ
ใชประโยชนขอมูลรวมกันแบบบูรณาการ ลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลซ่ึง
ปจจุบันมีการจัดทําเว็บไซต เพ่ือใหบริการขอมูลและเปนชองทางการสื่อสารใหแกผูใชบริการ โดย
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาสามารถท่ีจะบูรณาการการใหบริการดังกลาว ดวยการ
ใชมาตรฐานขอมูลกลางสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล (Meta data) และหลักการบริหารทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชยท่ีเปนเอกภาพ ตลอดจนมีการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังรองรับการเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนๆ เชน 
กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน 

 
5. ความตองการดานบุคลากรและการฝกอบรม 

 
หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรทุกระดับ 
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset) ใหเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม มีความพรอมรองรับความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนโยบายของรัฐบาล รวมท้ังมาตรฐานทักษะวิชาชีพดานเทคโนโลยีดิจิทัล
สําหรับอาเซียน ท่ีปรึกษาเสนอแนะใหมีการอบรมสัมมนา และการพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคใน
หลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
 

- การพัฒนาซอฟตแวร (Software Development)  
- การบริหารจัดการโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Project Management) 
- การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture Design) 
- การบริหารเครือขายและระบบ (Network and System Administration) รวมท้ังความรู

เก่ียวกับ IPv6  
- ระบบสารสนเทศและความม่ันคงบนเครือขาย (Information System and Network Security) 
- การประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) 
- การประมวลผลแบบเคลื่อนท่ี (Mobile Computing) 
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2.2.3 ผลการศึกษาวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

ผลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในดานการบริหารจัดการ และสถานภาพการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิ ทัลปจจุบัน ท่ีปรึกษาไดใช เทคนิคการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก                            
(SWOT Analysis) ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา สรุปไดดังนี้ 

ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีนโยบายรวมศูนยการจดัสรรทรัพยากรดาน 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. เครื่องมืออุปกรณตางๆ ไมเพียงพอ และเริ่มลาสมัย 

ไมทันตอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี
2. นโยบาย One Roof เอ้ือตอการบูรณาการ

ขอมูล 
2. โครงสรางองคกรดานเทคโนโลยีดิจิทัลไมชัดเจน

เนื่องจากยังเปนหนวยงานท่ีรวมกับกองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจการคา ซ่ึงมีภารกิจแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง 

3. ผูบริหารทุกระดับสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนเครื่องมือในการบริหาร/ปฏิบัติหนาท่ี 

3. บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีจํากัด ไมเพียงพอ
รองรับการใหบริการท้ังภายในและภายนอก 
เนื่องจากโครงสรางของหนวยงานไมเอ้ือตอการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

4. บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
ท่ีมีผลตอการปรับปรุง/ใชงานระบบสารสนเทศ 

5. การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอความตองการ 
 

ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกองคกร (SWOT Analysis) 
 

โอกาส (Opportunities) ขอจํากัด (Threats) 
1. รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เอ้ือตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
1. กฎระเบียบทางราชการไมเอ้ือตอจัดเก็บขอมูลท่ีไม

ตรงตามภารกิจของหนวยงาน 
2. รัฐบาลกําลังจัดทํากฎหมายดานการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส 
2. การบริหารงานขามหนวยงานระดับจังหวัด เปน

การเพ่ิมภาระการจัดเก็บขอมูลท่ีหลากหลาย
รูปแบบ 

 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 2-7 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 
 
 
  



 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

บทท่ี 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
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ไดมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คานิยม และยุทธศาสตร ท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ       
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
 

3.1.1 วิสัยทัศน 
 

“เปนศูนยกลางของขอมูลในการชี้นําทิศทางเศรษฐกิจการคาไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
 

3.1.2 พันธกิจ 
 

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
และบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ใหมี
ความพรอมสําหรับการใชงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 

2) เปนศูนยกลางและเชื่อมโยงระบบขอมูลเศรษฐกิจการคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือจัดหาและนํามาปรับใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของหนวยงานภารกิจหลักของ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
4) พัฒนาบุคลากรของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ใหมีความรูความสามารถในการใช

เทคโนโลยดีิจิทัลท่ีมีอยู ใหเกิดประโยชนสูงสุดมุงสูองคกรดิจิทัล 
5) บริการเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการคาใหแกประชาชนและผูสนใจท่ัวไป พรอมท้ัง

สรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศ และตางประเทศ
มุงสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 
3.1.3 เปาหมาย 

 
1) นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนแนวทางรัฐบาลเปด 

(Open Government) ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวม และการ
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

2) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของ สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ใหมีทักษะ และความ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 

3) มุงสูการเปน SMART Office 
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3.1.4 คานิยม 
 
ส : เสนอแนะอยางมีหลักการ 
น : แนะนํายุทธศาสตรท่ีดี 
ค : คาขายกาวไกล สูยุคดิจิทัล 

 
3.2 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2558 มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม แทนแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และเห็นชอบใหยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2554 เฉพาะในสวนท่ีมอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย ดังนั้น จึงสมควรแสดงความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา รวมกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย 
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2559-2579) ดังนี ้  
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แผนภาพความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 
 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2559-2579) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย 

พ.ศ. 2560-2564 
กระทรวงพาณิชย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
สํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจการพาณิชย         

พ.ศ. 2560-2564 สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรการคา  

ยุทธศาสตร 4  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาล
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาระบบการคาใหมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกร
ดิจิทัล (Smart Ministry) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งทางการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
ปรับเปลี่ ยนสู ความเปนองคกร
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาระบบการคาใหมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การบูรณาการกับระบบการคา
โลก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษฐ กิ จ ก า ร
พาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ยุทธศาสตรการสรางโอกาส
ทางการคา 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ขอมูลและตัวชี้วัดทางการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร 6  
สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  
สรางความเชื่อม่ันในการใช
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เ พ่ือการ
พาณิชย 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
ยุทธศาสตรการสราง
เสถียรภาพทางการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
สรางความเชื่อม่ันในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 

ยุทธศาสตร 3  
สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียม
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาผูประกอบการแบบ
ครบวงจร 
ยุทธศาสตรท่ี 3 
การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
สร า งสั งคม เศรษฐ กิจการ
พาณิชยอยางมีคุณภาพ ดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค
องคกรดิจิทัล 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 3-3 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย
ระยะ 20 ป  

(พ.ศ.2559-2579) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย 

พ.ศ. 2560-2564 
กระทรวงพาณิชย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
สํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ 
เศรษฐกิจการพาณิชย         

พ.ศ. 2560-2564 สํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรการคา  

ยุทธศาสตร 1  
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสู ง ใหครอบคลุม ท่ัว
ประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาระบบการคาใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
พัฒนา โคร งสร า ง พ้ื น ฐ าน
ดิ จิ ทั ล ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
บริหารจัดการและบริการของ
กระทรวงพาณิชย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการ
บริหารจัดการและบริการของ
กระทรวงพาณิชย 

ยุทธศาสตร 5  
พัฒนา กําลั งคน ใหพร อม เข าสู ยุ ค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาผูประกอบการแบบ
ครบวงจร 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสู
ยุคองคกรดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค
องคกรดิจิทัล 

 
 

3-4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
 

สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน  เพ่ือเอ้ือตอการใหบริการแบบดิจิทัล ซ่ึงผูประกอบการและประชาชน
สามารถเขาถึงบริการของกรมฯ ไดอยางม่ันใจ สะดวกรวดเร็ว 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
1. ใหบริการดานเศรษฐกิจการพาณิชยแบบครบวงจร 

(ท้ังในดานขอมูลและการทําธุรกรรม)ดวยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

การพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ทันสมัย 

1. มีฐานขอมูลและเครื่องมือสําหรับระบบดัชนีเศรษฐกิจ
การคา 

2. มีขอมูลในระบบสารสนเทศครบทุก Function งาน 
2. พัฒนาและบูรณาการระบบบรหิารจัดการและ

สนับสนุนการปฏบิัติงานของบุคลากรของกระทรวง
พาณิชย(Back Office) 

1. การพัฒนากระบวนบริหารจัดการเพ่ือสราง
ประสิทธิภาพใหกับองคกร ดวยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Ministry) และ        
บูรณาการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส        
(e-Less) ของกระทรวงพาณิชย 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกันกับกระบวนการทํางานของหนวยงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

สาระยุทธศาสตร : สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชนไดใชขอมูล/สารสนเทศ ดิจิทัลเปนประโยชนตอการคาระหวางประเทศ 
 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
1. กําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชยและ

มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชยและมาตรฐาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

จํานวนขอมูลดานการพาณิชยท่ีไดจัดทําตาม
มาตรฐาน TH e-GIF 2.0 

2. ระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชยสามารถ
เชื่อมโยงผาน Enterprise Service Bus 

การเชื่อมโยงขอมูลพ้ืนฐานระหวางระบบงานหรือ
หนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย 

จํานวนระบบสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงกัน 

3. บูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในรวมกับ
หนวยงานภายนอกกระทรวงพาณิชยตอบสนอง
การจัดทําขอมูลเปด (Open Data) เพ่ือเสริมสราง
ขีดความสามารถของผูประกอบการและประชาชน 

1. การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจการคา 
รองรับการใชประโยชนรวมกันท้ังภายในและ
ภายนอก 

2. การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคา 

1. มีขอมูลสารสนเทศ/จํานวนรายงานท่ีสามารถใช
งานรวมกัน 

2. จํานวนขอมูลท่ีเผยแพรอยางตอเนื่อง 
3. จํานวนรายงานท่ีผานการวิเคราะหจากระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
 

สาระยุทธศาสตร : เพ่ือใหสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา มีความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ียอมรับไดในระดับอาเซียนและ
ระดับสากล และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

สรางความม่ันคงปลอดภัยการสรางความเชื่อม่ัน และ
การคุมครองสิทธิใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก
ภาคสวน เพ่ือกอใหเกิดการอํานวยความสะดวก ลด
อุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมท่ี
เก่ียวของตางๆ 

1. ปรับปรุงกฎระเบยีบการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยขอมูลนโยบายและยุทธศาสตร
การคา ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

1. รอยละความสําเร็จของการจัดทํา ปรับปรุง กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของทางการคา 

2. แผนบริหารความเสี่ยง แผนรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
และแผนฉุกเฉินดาน เทคโนโลยีดิจิทัลไดรับการปรับปรุง 

2. สรางความตระหนักในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัย 

จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัย 

3. สง เสริมและสนับสนุนการใชซอฟแวร
ลิขสิทธิ ์

เจาหนาท่ี สนค. มีลิขสิทธิ์ซอฟแวรท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการของกระทรวงพาณิชย 
 

สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพ่ือใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอกรวมถึงผูประกอบการและประชาชน สามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็วแบบทุกท่ี ทุกเวลา เพียงพอตอความตองการ 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

1. มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ 
สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การพัฒนาตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1. จํานวนซอฟตแวรประยุกต ฐานขอมูล และขอมูลการ
ปฏิบัติงานถูกสํารองตามระยะเวลา และสามารถเรียกคืน
ไดอยางถูกตอง 

2. การเขาถึงระบบ Private Cloud และ Internet ของผูใช  
และความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือขาย 

3. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงท่ีล้ําทันสมัย มี
จํานวนเพียงพอตอผูใช (อัตราสวน เครื่องคอมพิวเตอร:
ผูใช =1:1) 

4. มีเครื่องสํารองไฟฟาท่ีสามารถใชงานได และทันสมัย 
5. ระยะเวลาท่ีไมสามารถใหบริการเครือขายและระบบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ ระบบสารสนเทศ และฐานขอมูล
ไดไมเกิน 87 ชั่วโมงตอป (99% Availability) 

2. ลดความซํ้าซอนของทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ผูประกอบการ ประชาชน และบุคลากรของกระทรวง
พาณิชยสามารถใชบริการระบบสารสนเทศ ไดทุกท่ี          
ทุกเวลา 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
 

สาระยุทธศาสตร: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังของกรมใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหนาท่ี
รับผิดชอบ 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวช้ีวัด 

1. สงเสริม และพัฒนาแนวความคิดของบุคลากรของ
กรมฯ เปน Digital Mindset และใหมีสมรรถนะ
การทํางานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดมี
ประสิทธิภาพ 

2. บรรจุสมรรถนะดานการพัฒนาหรอืการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล เปนองคประกอบสําคัญของการ
ปฏิบัติงานหรือความกาวหนาในสายอาชีพ       
(Career Path) 

1. การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 
ดาน เทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ 

มีบุคคลากรทางดาน IT ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. การบริหารจัดการองคความรู 
(Knowledge Management) 
 

บุคคลท้ังหมดไดรับการฝกอบรมหรือเขารวมกิจกรรมการ
พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย 

รอยละ 70 ในป 2561 
รอยละ 75 ในป 2562 
รอยละ 80 ในป 2563 
รอยละ 85 ในป 2564 

3. การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีกรอบดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนมาตรฐานตามท่ี
กระทรวง เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ สรอ. หรือหนวยงานของ
รัฐกําหนดไว 
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บทท่ี 4 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

พ.ศ. 2560–2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  
 
4.1 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน

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

 
 

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

 
นอกจากนี้ยังใชแนวทางการวิเคราะหเบื้องตน ท่ีจะเปนประโยชนตอภาพรวมการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ใหมีทิศทางหรือเปาหมายการพัฒนา 
ท่ีจะมุงสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกร ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ยกกระดับการ
บริการและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูมาตรฐานสากล เพ่ือความคุมคาในการลงทุน และ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดังรูปท่ี 4-2 ประกอบดวย 
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รูปท่ี 4-2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564  
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

 
1. วิเคราะหนโยบายเรงดวน 4 เรื่องเดิมของกระทรวงพาณิชย ท่ีไดดําเนินการขับเคลื่อนและ

สงผลตอเนื่องในทางท่ีดีตอภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย 
 

1.1 ประเด็นการแกปญหาคาครองชีพ ดวยการชวยลดตนทุนของผูประกอบการและผูบริโภค  
โดยเพ่ิมประสิทธิภาพบริการในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเขาถึงขอมูลสารสนเทศได
อยางสะดวกรวดเร็ว 

1.2 ประเด็นการสรางรายไดใหเกษตรกรและผูมีรายไดนอย และพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน            
(Local Economy) ใหมีความเติบโตอยางม่ันคง ยั่งยืน โดยปฏิรูประบบฐานขอมูลการเกษตร
ในลักษณะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองการใชขอมูลเชิง Product Base 
และ Service Base ควบคูกัน  

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

1.4 ประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย 

• การอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการดวยระบบ Single Window เพ่ือใหบริการ
ทางการคาและการดําเนินธุรกิจภายใตนโยบาย One Roof โดยติดตอผานเว็บไซตหรือ 
Application เพียงจุดเดียว ก็สามารถเขาถึงขอมูลและบริการทุกประเภทของกระทรวง
พาณิชยไดทันที 

• สงเสริมการนํา Digital Technology มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน          
การพัฒนา Application ใหมๆ เพ่ือตอบสนองเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัย เปนตน 
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2. ยกระดับแผนงาน/โครงการปจจุบัน (ท่ีกําลังดําเนินการ) ใหเขามาเปนสวนประกอบของ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรม
ในสังกัด เพ่ือความตอเนื่องในการดําเนินงานของแตละฝาย โดยไมจําเปนตองยกเลิกโครงการปจจุบัน 
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาความจําเปนของบางโครงการ ท่ีไมไดดําเนินการตามแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม (พ.ศ. 2555-2559) เพ่ือนําเขามาสูแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยดวย 

3. วิเคราะหและสรางสรรคแผนงาน/โครงการใหม ท่ีเปนประโยชนเหมาะสมตอการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยใชมุมมองแบบบูรณาการขอมูล
สารสนเทศรวมกันทุกฝาย ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เชน การจัดทํามาตรฐานขอมูลกลาง การจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture : EA) เปนตน 

4. สงเสริมสนับสนุนการใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการพาณิชย (Front Office) ใหแก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นท่ีเปนประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล และการบูรณาการระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย (Back Office) ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนตางประเทศ 

5. สงเสริมสนับสนุนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามหลักทาง
วิชาการ โดยมีความสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนกฎหมาย/
ระเบียบของกระทรวงพาณิชย เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางความเชื่อม่ันในการใชบริการของทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ 

 
ประเด็นสําคัญคือ มีการใชสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture, EA) เปนเครื่องมือ

กําหนดแนวทางการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเขากับภารกิจของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด ตั้งแตการวิเคราะหภารกิจในมุมมองสถาปตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพ่ือจะ
ออกแบบการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเชื่อมโยงกับการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและมีเอกภาพ 
สามารถท่ีจะผลักดันใหดําเนินการตามนโยบายและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไวได โดยอางอิงรูปแบบการจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกรของ The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ประกอบดวย 
 

1. Business Architecture เพ่ืออธิบายกรอบทิศทางเชิงนโยบายและวิสัยทัศนของกระทรวง
พาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด รวมท้ังมีการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางของข้ันตอน
การทําธุรกรรม จนถึงการใหบริการตอผูใชบริการ โดยขามขอจํากัดดานสังกัดหรือสายการบังคับ
บัญชาของแตละหนวยงาน 

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

3. Application Architecture เพ่ืออธิบายองคประกอบของระบบงานท่ีใหบริการ และการเชื่อมโยง
ระหวางระบบงาน ท่ีกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัดตองบริหารจัดการและใช
ประโยชน เพ่ือตอบสนองผูใชบริการในกลุมท่ีใหญข้ึน และตอบสนองความตองการใชงานไดอยาง
รวดเร็วทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. Technology Architecture เพ่ืออธิบายโครงสรางพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีนํามาใช
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งาน เชน คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคดานเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย-ลูกขาย อุปกรณ
และซอฟตแวรพ้ืนฐาน ท่ีเหมาะสมตามความตองการของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด 

 

4.2 กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของสํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตรการคา 

 

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา มีการพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชย      
ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงานของหนวยงานระดับกรมในสังกัด และมีสาระสําคัญ สรุปดังนี้ 
 

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

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

“การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคา ท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสูการใช
เทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต 
ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน 
โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง” 
 

โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา ขอ 5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิทัล 
ดังนี้ 

 
“พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทย และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคา และชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิทัล” 

4-4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ภาพรวมการดําเนินยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 จะเนน 
“การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม” เพ่ือนํามาใชประโยชนในเชิงพาณิชย ซ่ึงมีความ
ตอเนื่องมายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ในประเด็น “การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว” ท่ีไดใหความสําคัญตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการมีบทบาททางการคาเพ่ิมมากข้ึน 

 
2. ยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย “กลไกการขับเคลื่อน” 3 ประการ คือ  

 
1. กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2. กลไกขับเคลื่อนท่ีคนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Growth Engine)  
3. กลไกการขับเคลื่อนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Growth Engine) 

 
โดยมีการเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลคา” ไปสูโครงสรางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม “สรางมูลคา” ซ่ึงประกอบดวย 5 กลุมหลัก คือ  
 
1. กลุมอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2. กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3. กลุมอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมและการออกแบบ  
4. กลุมอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิต  
5. กลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 
 
ท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยูบนฐานของความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความไดเปรียบ

เชิง “วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยูเดิม และตอยอดดวยการบริหารจัดการองคความรูสมัยใหม เทคโนโลยี 
ท้ัง 5 กลุมอุตสาหกรรมใหมนี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ท่ีกําลังคอยๆ เปลี่ยนผาน
จากยุคของสังคมท่ีเนน “องคความรู” มาสูยุคของสังคมท่ีเนนการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากข้ึน ซ่ึงจะมี
การปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน 

 
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 
สาระสําคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กําหนดวิสัยทัศนคือ “ปฏิรูปประเทศ

ไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืน สอดคลองกับการทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป        
แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลเปน 4 ระยะ         
ดังรูปท่ี 4-3 ซ่ึงมียุทธศาสตรและสาระสําคัญ ดังนี้ 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

 
 

รูปท่ี 4-3 ภูมิทัศนดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ท่ีมา : แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
“โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพ่ือรองรับการเปน

ดิจิทัลไทยแลนด เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสรางพ้ืนฐาน
ดิจิทัลท่ีสําคัญ ประกอบดวย โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพรภาพ
กระจายเสียงท่ีมีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ การคาและพาณิชย       
การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใชงานรูปแบบตางๆ อันเปนประโยชนตอการสรางความม่ังค่ังทาง
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทางสงัคมของประเทศ รวมท้ังเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุน

การผลิตสินคาและบริการ พรอมกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิง
ธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจําเปนตองเรงสรางระบบนิเวศสําหรับ
ธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ ท่ีจะสงผลตอการ
ขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของไทยอยางยั่งยืนในอนาคต” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูท่ีอยูในชุมชน

หางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผาน

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงขอมูล องคความรูของประเทศท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ินให
อยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก โดยประชาชนมี
ความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
“การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบ จนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ  
โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัล ท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของ
ประชาชนหรือผูใชบริการ ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และ
ภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐ       
จะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา 
บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบท่ีเปนสากล (Universal Design) ประชาชนมีสวน
รวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบานเมือง และเสนอความ
คิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
“การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน ท้ังท่ีประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสรางใหเกิดการจางงานท่ีมีคุณคาสูงรองรับการพัฒนา
ประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
“มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกาท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย และสอดคลองกับ

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

 
4. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

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

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะนําไปสูการยกระดับการใหบริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว 
และตรงกับความตองการของผูรับบริการรายบุคคลยิ่งข้ึน ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึง
การพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงและเขาใจประชาชน ต้ังแตการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบถึงงาน
บริการภาครัฐตางๆ ผานจุดเดียวและสามารถขอรับบริการไดตามสิทธิ์ จนถึงการทําความเขาใจปญหาและ
ความตองการของประชาชน เพ่ือนําไปสูการแกไขเม่ือมีการรองเรียนอยางเปนรูปธรรม ท่ีมีโครงสรางการ
ทํางานและบุคลากรคอยรองรับตลอดการทํางาน” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

โดยใหความชวยเหลือท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมท้ังพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานของผูท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของตลาด” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน           

การแขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตการเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายได
พอเพียงตอการดํารงชีวิต และมีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรท่ีตรงกับความตองการของตลาด การยกระดับ
ประสบการณของนักทองเท่ียวในยุคดิจิทัลอยางครบวงจร เพ่ือรักษามาตรฐานใหประเทศไทยเปนแหลง
ทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ โดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอ
การดําเนินธุรกิจในทุกข้ันตอน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกัน
ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรง
เวลามากข้ึน โดยไมเพ่ิมภาระใหกับผูเสียภาษี ซ่ึงท้ังหมดนี้จะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน”  

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษา

ความปลอดภัย จากท้ังภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไข
สถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากข้ึน รวมถึงการแกไขสถานการณผานภาวะวิกฤติ ใหสามารถให
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
หมายเหตุ : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไดกําหนดผูรับผิดชอบและแผนดําเนินการ

ของโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐเพ่ือยกระดับการบริการ ดังรูปท่ี 4-4 
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รูปท่ี 4-4 หนวยงานผูรับผิดชอบและแผนดําเนินโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐ 
(ท่ีมา : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) 

 
5. ยุทธศาสตรกระทรวงพาณชิย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2559-2579 

 
กระทรวงพาณิชยในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาของประเทศ        

มีภารกิจสําคัญในการกําหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเขมแข็ง  
สามารถรองรับและใชประโยชนจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกในอนาคต ชวยให
เศรษฐกิจไทยกาวพนจากภาวะกับดักรายไดปานกลาง สอดคลองกับยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 โดย
แบงเปน 4 ระยะในชวง 20 ปขางหนา ดังนี้ 

 
ระยะท่ี 1 ป 2559-2564 ปฏิรูปการคา เนนปรบักฎหมายวางระบบการคา 

ระยะท่ี 2 ป 2565-2569 เปนหวงโซคุณคาสําคัญของภูมิภาค เนนพัฒนาผูประกอบการให
สามารถเปนผูนําตลาดภูมิภาค 

ระยะท่ี 3 ป 2570-2574 เปนหวงโซคุณคาสําคัญของโลก เนนยกระดับความสามารถของ
ผูประกอบการไทยใหเปนผูคาสําคัญในตลาดโลก 

ระยะท่ี 4 ป 2575-2579 กาวไปเปนผูนําในตลาดโลก เนนสรางศักยภาพของประเทศให
สามารถสงเสริมใหผูประกอบการไทยเปนผูคาหลักของโลก 

 
กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรในระยะ 20 ปไว ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร 

• กระทรวงพาณิชยตองเพ่ิมบทบาทการชวยเหลือ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประกอบการ
ดานการคาแกผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและกลาง ซ่ึงรวมไปถึงเกษตรกรท่ี
นอกจากจะเนนเรื่องประสิทธิภาพการผลิตแลว ยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจทําการผลิตและทํา
การคาผลผลิตของตนอยางชาญฉลาดดวย ท้ังนี้การประยุกตระบบ Internet of Things (IoT) และระบบ        
Big Data จะชวยในการวิเคราะห (Analytics) จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจ 

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

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

• เปลี่ยนจากการบริหารจัดการโดยใชฐานขอมูลและเครื่องมือสื่อสาร ไปสูการบริหารจัดการท่ี
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจผานระบบการสื่อสารแบบทุกท่ีทุกเวลา เชน การใชบริการทางการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) และการคาผานชองทางออนไลนตางๆ เปนตน ดวยการพัฒนา
ระบบการใหบริการ (Front Office) และการบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศตางๆของทุกหนวยงานท้ัง
ภายในและภายนอกกระทรวง จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการพัฒนาระบบ 

• การขับเคลื่อนไปสูไทยแลนด 4.0 ตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง ซ่ึงการพัฒนาจากงานวิจัย
ไปเปนนวัตกรรม ตองการการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงพาณิชยอีกมาก โดยจะเนนสนับสนุนผูประกอบการ
ท่ีมีความต้ังใจในการพัฒนานวัตกรรมอยางจริงจัง ท้ังนวัตกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง ซ่ึงพลิกโฉมธุรกิจการคา 
(Disruptive Innovation) และนวัตกรรมพ้ืนฐานอยางงาย (Frugal Innovation) ดวยการเปดโอกาสให
ผูประกอบการสามารถใชขอมูลและสารสนเทศของกระทรวง เพ่ือประโยชนในการทําธุรกิจผานกระบวนการ 
Open Data และการใชเทคโนโลยี Web Services 

• การพัฒนาผูประกอบการไปสูภาคบริการ ซ่ึงเปนความทาทายอยางยิ่ง จะตองมีการวางระบบ
ขอมูลสนับสนุนกลไกการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพ และลดความเสี่ยงท้ังทางการเงินและการคาควบคูกัน
เพ่ือนําไปสูการคาบริการท่ีใหมูลคาสูงและมีเอกลักษณ เทคโนโลยี Business Intelligence และการบูรณาการ
ใหความรูกับผูประกอบการเพ่ือชวยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการคาใหมีประสิทธิภาพ 

• ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงบริบทการคาการ
ลงทุนโลก ทําใหบทบาทในการควบคุมมีความจําเปนนอยลง ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองหันไปเนนการกํากับดูแล
และการอํานวยความสะดวกทางการคา ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน โดยจะมี
การปรับระบบการคาในหลายดาน การสรางและพัฒนา Trade Digitization เพ่ือการจัดการท่ีทันสมัย        
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การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคาท้ัง Hardware และ Software การพัฒนากลไกการกํากับดูแลธุรกิจ
และสรางความนาเชื่อถือในรูปแบบธุรกิจสมัยใหม การพัฒนาระบบชั่งตวงวัดและการพัฒนาระบบการคา บริการ 

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

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค 
ในอนาคตเศรษฐกิจการคาจะทวีความซับซอนมากข้ึน มีการแขงขันและเปดเสรีมากข้ึน ทําใหมี

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

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบูรณาการกับระบบการคาโลก 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจขนาดปานกลาง และมีขอจํากัดในการเพ่ิมมูลคาทาง

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

 
6. นโยบายพาณิชย 4.0 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดมอบนโยบาย “พาณิชย 4.0” เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเรงรัดผลักดัน
การสงออกของกระทรวงท้ังสวนกลางและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
กําหนดวิสัยทัศน “ฉับไว โปรงใส มองไกล ใกลประชาชน” โดยในระยะเริ่มแรกจะเนนการปฏิรูปการคา อาทิ 
การแกไขปญหาอุปสรรคการสงออก การสงเสริมภาคธุรกิจบริการ การใชชองทาง E-Commerce เปนตน 
ตลอดจนไดปรับกลยุทธเรงรัดผลักดันการสงออกในแตละภูมิภาค ไดแก 
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1. ผลักดันเปนรายคลัสเตอร  เชื่อมโยงสินคาและบริการ ท่ีเ ก่ียวของ ท้ังหวงโซ อุปสงค                
(Supply Chain) ใชโอกาสจากกิจกรรมในระดับโลก เชน ธุรกิจกอสราง สุขภาพและความงาม ธุรกิจ Digital 
Content (Animation ภาพยนตร) มุงตลาดอาเซียน เอเชียตะวันออก ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียใต               
การบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลท้ังภายในและภายนอกกระทรวง (MOC Data Pool) และการเชื่อมโยงกับ 
National Data Pool จะเปนกลไกท่ีจะเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน   

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

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

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

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

6. ขยายลูทางตลาดใหมใหกับสินคาศักยภาพดั้งเดิม ไดแก สินคาเกษตรและอาหาร เครื่องจักรกล
การเกษตร อาหาร แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ สินคาอุปโภคบริโภค ในทุกตลาดในทุกระดับ ดวยการ
พัฒนาระบบการบูรณาการการนําเขา-สงออก ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ไดอยางครบวงจร 
 

การพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชยดังกลาวขางตน ไดนําไปสูแนวคิดใน
การกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กระทรวงพาณิชย และของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา สรุปดังนี้ 
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แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก 
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิ

การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนา 
และเสรมิสราง 
ศักยภาพคน 

การสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและ
เทาเทียมทางสังคม 

การปรับสมดลุ 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเทศไทย 4.0 กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ กลไกขับเคลื่อนท่ีคนสวนใหญ 
มีสวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 

 

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลมุท่ัวประเทศ 

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเช่ือมั่น
ในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูยุค

เศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล 

สรางสังคมคุณภาพ
ท่ีท่ัวถึงเทาเทียม
ดวยเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ปรับเปลีย่นภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล 

 การยกระดับขีด
ความสามารถใน
การแขงขันของ
ภาคธุรกิจ 

   การพัฒนาและ
ยกระดับขีด
ความสามารถ
รองรับการไปสู
รัฐบาลดิจิทัล 

การยกระดับ
คุณภาพชีวิต

และ
ประสิทธิภาพ
ประชาชน 

การยกระดับ
ความมั่นคง

และเพ่ิมความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร
กระทรวงพาณิชย 
ระยะ 20 ป 

การพัฒนาระบบ
การคาใหมี

ประสิทธิภาพ 

การเสริมสราง
บทบาทผูบริโภค 

การบูรณาการกับ
ระบบการคาโลก 

การพัฒนา
ผูประกอบการแบบ

ครบวงจร 

  

นโยบายพาณิชย 
4.0  

• ผลักดันเปน
รายคลัสเตอรเช่ือมโยง
สินคาและบริการท่ี
เก่ียวของท้ังหวงโซ 
อุปสงค 

• ใชกลยุทธ Less 
for More เนนสินคาท่ี
มีผลตอบแทนสูง 

 
 
 
 
 
 

• ขับเคลื่อน
ความสัมพันธ
ทางการคา การ
ลงทุนและการ
ทองเท่ียว  

• ใช Digital 
Marketing 

ผลักดันการสราง
เครือขายนักธุรกิจ

รุนใหม 
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แผนยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก 

• ขยายลูทางตลาด
ใหมใหกับสินคา
ศักยภาพดั้งเดิม 

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการ
พาณิชย พ.ศ. 
2560-2564 ของ 
กระทรวงพาณิชย  

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัลให

ครอบคลมุการบริหาร
จัดการและบริการของ

กระทรวงพาณิชย 

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการ
พาณิชยดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเช่ือมั่น
ในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการพาณิชย 

 

พัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูยุค
องคกรดิจิทัล 

 

สรางสังคมเศรษฐกิจ
การพาณิชยอยางมี

คุณภาพ ดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ปรับเปลีย่นสู
ความเปนองคกร
ดิจิทัล (Smart 

Ministry) 
 

  

ยุทธศาสตรของ
สํานักงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา 

 ยุทธศาสตรการ
สรางโอกาสทาง

การคา 
ยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบขอมูล
และตัวช้ีวัด
ทางการคา 

ยุทธศาสตรการ
สรางเสถียรภาพ

ทางการคา 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประสิทธิภาพ

องคกร 

 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางการคา 

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการ
พาณิชย พ.ศ. 
2560-2564 ของ 
สํานักงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา 

พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลมุการบริหาร
จัดการและบริการของ

กระทรวงพาณิชย 

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการ
พาณิชยดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

สรางความเช่ือมั่น
ในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการพาณิชย 

พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกร
ดิจิทัล 

ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล 
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4.3 กรอบแนวคิดพ้ืนฐานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
 

การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา ไดมีการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหมีความครอบคลุม นโยบาย
และกฎหมายดานดิจิทัล รวมท้ังแผนแมบทระดับอาเซียน มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 

1. นโยบายของรัฐบาล 
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซ่ึงเปนนโยบายสําคัญในการนํา

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

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล โดยการพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ท่ีมีมาตรฐานสากล 
สามารถรองรับปริมาณขอมูลจากเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกหนวยงานในกระทรวงฯ และ
รองรับการใชงานท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังรองรับความตองการของผูใชบริการท้ัง
ภายในประเทศและจากตางประเทศ 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเนนการพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการดังนี้ 
• บูรณาการเนื้อหา/สาระท่ีแปลงเขาสูระบบดิจิทัล 
• พัฒนา Digital Platform Technology ท่ีภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการดาน ICT 

สามารถเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันไดในระดับสากล  
• เกิดแพลตฟอรมดาน E-Commerce 

3. การพัฒนาบุคลากร โดยการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ ดังนี้  
• พัฒนาบุคลากรท่ีมีทักษะใหมๆ ดาน ICT เพ่ือสรางใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม  
• พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนใหไดรับการพัฒนาทักษะ และการประยุกต ICT 

4. การบริหารจัดการ เนนบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางยั่งยืน ดังนี้  
• มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางบูรณาการ เกิดหนวยงานกลาง

สนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
• เกิดโครงการตนแบบท่ีประสบความสําเร็จ 

 
2. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย  

(ICT 2020) 
 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย         

(ICT 2020)  มีวิสัยทัศน คือ “ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจ
ไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค” เ พ่ือมุงสูการเปน Smart Thailand 2020           
โดยกําหนดแนวทางการพัฒนารวมท้ังสิ้น 7 ขอ โดยเฉพาะในขอ 7 มีความเก่ียวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ 
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“ขอ 7 การแขงขันระหวางประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มชะลอตัว ปญหาเรื่องกฎระเบียบ
การคาโลก เปนโอกาสของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย รวมถึงปญหาเรื่องพลังงานท่ี
เปนชองทางใหภาคธุรกิจหันมาใช ICT เพ่ือลดตันทุนการผลิต นอกจากนี้การคาระหวางประเทศในสภาวะ 
โลกาภิวัตนและการคาเสรี เปนการเปดโอกาสในการเขาสูตลาดในประเทศอ่ืนๆ แตในทางตรงขามก็เปน        
การเปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติเขามาแขงขันในตลาดในประเทศงายข้ึน” 

 
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสิ้น 7 ประการ ซ่ึงมีความเก่ียวของกับ

หนวยงานภาครัฐท้ังทางตรงและทางออมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สรุปดังนี้ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทุนมนุษยท่ีมีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ท่ีมีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

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

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

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ
การเปดการคาเสรีและประชาคมอาเซียน 

คําอธิบาย “อุตสาหกรรม ICT ไทยเขมแข็งและเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถกาวสูความ
เปนหนึ่งในผูนําในภูมิภาคอาเซียน และเปนอุตสาหกรรมลําดับตนๆ ท่ีสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ” 

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

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ใช ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ ท่ีสามารถใหบริการประชาชน

และธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยและมี 
ธรรมาภิบาล 

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

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

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถ

พ่ึงตนเองและแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการและ
เศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม 

คําอธิบาย “ICT เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการสรางองคความรู ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรมในสินคาและบริการท่ีไทยมีศักยภาพ แปลงสภาพเศรษฐกิจจาก
ฐานการผลิต สูเศรษฐกิจฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค” 

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

 

3. กฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวของดานเทคโนโลยดีิจิทัล ประกอบดวย 
 

• พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

• พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2551 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

• พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540 

• รางกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
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4. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของอาเซียน 
ASEAN ICT Master plan 2020 (AIM2020) มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 
เปาหมายการพัฒนา 

• ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมท่ัวถึง ในราคา
ท่ีเหมาะสม 

• มีการนํา ICT สมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือในการสรางความเจริญเติบโตของอาเซียน 
• การพัฒนาท่ียั่งยืนดวยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ 
• โอกาสดาน ICT ท่ีหลากหลายในตลาดภูมิภาคเดียว 
• ตลาดดิจิทัลและชุมชนออนไลนท่ีม่ันคงปลอดภัย 

 
โดยยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ ประกอบดวย 
• สงเสริมการคาผานสื่อดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การรวมตัวและการสรางพลังของประชาชนดวย ICT ประกอบดวย 
• การจัดทํากรอบการใหบริการอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางนวัตกรรม ประกอบดวย 
• การจัดทํามาตรฐานและแอปพลิเคชันสําหรับขอมูลเปด (Open Data) และขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) 
• การสรางระบบนิเวศท่ีสนับสนุนธุรกิจเกิดใหมและสรางความม่ันคงแข็งแกรงใหกับธุรกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทุนมนุษย ประกอบดวย 
• พัฒนาทักษะดาน ICT 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ICT ในตลาดเดียว ประกอบดวย 
• สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 
• สงเสริมการเปนตลาดเปดสําหรับธุรกิจ 

ยุทธศาสตร ท่ี 8 ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและการรับรองความปลอดภัย 
ประกอบดวย 

• เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน 
• เสริมสรางการเตรียมความพรอมดานความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศในอาเซียน

ดานการรับมือกับภัยคุกคามดานสารสนเทศฉุกเฉิน 
 
ภาพรวมการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนอาจกลาวไดวา  

มีความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพการใหบริการทางธุรกิจแกผูประกอบการในภูมิภาคอาเซียน           
เปนประโยชนตอการสรางความคุมคาในการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชยและ
ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ไดอยางตอเนื่องเชนกัน 
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4.4 กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา จะนําไปสู “SMART Ministry” เพ่ือประโยชนในการใหบริการ การบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจของผูบริหาร โดยการใชขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการตาม
พันธกิจของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยเนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศตาม
ภารกิจของแตละหนวยงานผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ครบวงจร โดยมีองคประกอบหลักดังรูปท่ี 4-5 

 

 
 

รูปท่ี 4-5 กรอบแนวคิด “MOC 4s to SMART” 
 
หลักการเบื้องตนของกรอบแนวคิดดังกลาว จะเปนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศตามกรอบแนวทาง 

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

 
1. Service หมายถึง การใหบริการขอมูลสารสนเทศท้ังในสวนของการใหบริการและการบริหาร

จัดการภายใน (Front Office & Back Office) และการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือการใชประโยชนจาก
ขอมูลรวมกันและการสรางนวัตกรรมการใหบริการ สําหรับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

2. Security หมายถึง การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางความ
เชื่อม่ันในการใหบริการและธุรกรรมออนไลน มีมาตรฐานการใหบริการ มีมาตรฐานขอมูลท่ีเปน
สากลเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง รวมท้ังการผานการรับรองมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย 

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

4. Sustainable หมายถึง การวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหมีความ
พรอมในการใหบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย พรอมท้ังการบํารุงรักษาโครงสราง
พ้ืนฐาน อุปกรณตางๆ เพ่ือสนับสนุนการใหบริการไดอยางตอเนื่อง 
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หลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด มุงเนน

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

 
 

รูปท่ี 4-6 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
 
หนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลเพ่ือใชงานรวมกัน 

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

 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ยังควรมีการใชเทคโนโลยีดิจทัิลในการ

ขับเคลื่อนองคกร ยกระดับการบริการและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูมาตรฐานสากล 
ตลอดจนสรางระบบโครงสรางพ้ืนฐานกลาง เพ่ือความคุมคาในการลงทุน และบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังรูปท่ี 4-8 

 

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

 
การใชขอมูลภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะสามารถประมวลเปน

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

 
การใหบริการแกประชาชนมีแนวคิดการพัฒนาระบบการใหบริการจุดเดียว (Single Point Service) 

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

ภาพรวมการบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะใชหลักการ
เชื่อมโยงขอมูลเฉพาะบางสวนท่ีมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพ่ือใหมีความม่ันคง
ปลอดภัยสูง ปราศจากการละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยท่ีหนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาท่ีบริหารจัดการ 
ปรับปรุงแกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย 
 

1. การบูรณาการเพ่ือการใหบริการ (Front Office) 
 

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา มุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแก
ประชาชน ผูประกอบการ ดานการเผยแพรขอมูล ใหมีความถูกตอง ทันสมัย เขาถึงไดงายทุกท่ี ทุกเวลา โดยมี
มาตรฐานการใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ 

 
การใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคาไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตองขอมูล
รวมกัน (Data Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสงเขาสู
ระบบ Open Data ของศูนยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูลรวมกัน 
(Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใช
หลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพ่ือการเชื่อมโยง
ขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management)  เพ่ือนํา Attributes ของขอมูลท่ี
จําเปนตองใชมารวมกันไวในท่ีเดียวเปน Master System ซ่ึงจะทําหนาท่ี Publish ขอมูลออกไปใหกับระบบ
ตางๆ ท่ีตองการใชขอมูล โดยระบบปลายทางมีหนาท่ีท่ีจะตองจัดการ Attributes อ่ืนๆเอง สวนในกรณีท่ีมีการ
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สรางขอมูลใหม จะถูกกระทําท่ีระบบปลายทางและหลังจากนั้นจะตองมีการ Synchronized ขอมูลกลับมาท่ี 
Master System เสมอ และขอมูลท้ังหมดจะตองสามารถอางอิงถึงกันไดท้ังหมด ดังรูปท่ี 4-10 
 

 
 

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

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

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

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

 
2. การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) 

 
มุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการเชื่อมโยงขอมูล (ท้ังภายใน

และภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ การ
กํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและสงผานไปสูการจัดทําสรุป
รายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบรหิาร ตลอดจนระบบศูนยปฏิบัติการระดับ
กรมหรือระดับกระทรวงได โดยไมตองกรอกขอมูลซํ้าซอน ดังรูปท่ี 4-11 
 

 
 

รูปท่ี 4-11 การใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารจัดการภายใน 
 
4.5 แนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
แนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 

สามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จได โดยพิจารณาจากแนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ดังนี้ 

 
1. Internet of Things (IoT) 

 
หมายถึง สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งท่ีสามารถสื่อสารและเชื่อมตอกันไดผาน 

Protocol การสื่อสารท้ังแบบใชสายและไรสาย โดยสรรพสิ่งตางๆ มีวิธีการระบุตัวตนได รับรูบริบทของ
สภาพแวดลอมได มีปฏิสัมพันธโตตอบและทํางานรวมกันได ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะ
นําไปสูนวัตกรรมและบริการใหมอีกมากมาย ตัวอยางเชน เซ็นเซอรภายในบานตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู
อยูอาศัย และสงสัญญาณไปสั่งเปด/ปดสวิตซไฟตามหองตางๆ ท่ีมีคนหรือไมมีคนอยู อุปกรณวัดสัญญาณชีพ
ของผูปวย/ผูสูงอายุและสงขอมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย หรือสงขอความเรียกหนวยกูชีพหรือรถฉุกเฉิน เปนตน 

 
นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสูยุคใหม หรือท่ี

เรียกวา Industry 4.0 ท่ีจะอาศัยการเชื่อมตอสื่อสารและทํางานรวมกันระหวางเครื่องจักร มนุษย และขอมูล 
เพ่ือเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและมีความถูกตองแมนยําสูง โดยขอมูลท้ังหลายท่ีเก็บจากเซ็นเซอรท่ี
ใชตรวจวัดตัวอุปกรณและสภาพแวดลอมจะถูกนํามาวิเคราะหใหไดผลลัพธ เพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการ
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ผลิตไดอยางทันที นอกจากการขามขีดจํากัดเรื่องเวลาแลว ระบบควบคุมหรือระบบวิเคราะหขอมูล อาจไมได
อยูในท่ีเดียวกันกับเครื่องจักร แตสามารถควบคุมสั่งการไดโดยไรขีดจํากัดเรื่องสถานท่ี 

 
เทคโนโลยีท่ีทําให IoT เกิดข้ึนไดจริงและสรางผลกระทบในวงกวางได แบงออกเปน 3 กลุมไดแก 
1) เทคโนโลยีท่ีชวยใหสรรพสิ่งรับรูขอมูลในบริบทท่ีเก่ียวของ เชน เซ็นเซอร  
2) เทคโนโลยีท่ีชวยใหสรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสาร เชน ระบบสมองกลฝงตัว รวมถึงการ

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

แบบคลาวด และเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หรือ Big Data Analytics 
 

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

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

a-Service, DaaS) เชน ระบบการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญสําหรับขอมูลเพ่ือการพาณิชยหรือ ระบบการจัดเก็บ
ขอมูลขนาดใหญสําหรับเครือขายสังคม (DaaS for Social) เปนตน ซ่ึงมีประโยชน ดังนี้ 

• ชวยใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด มีขอมูลในการตัดสินใจและ
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

• ชวยใหผูประกอบการ/ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลปริมาณมหาศาลท่ีมาจากหลากหลาย
ชองทางท้ังแบบออฟไลน ออนไลน และโทรศัพทเคลื่อนท่ี โดยขอมูลเหลานี้เปนขอมูลท่ีรวบรวมมาจาก
แหลงขอมูลท่ีเชื่อถือและอางอิงได ท้ังนี้เพ่ือรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

• ชวยในการจัดระเบียบและเพ่ิมคุณคาใหกับขอมูลท่ียังไมไดรับการจัดระบบ ท้ังจากเครือขาย
สังคมและขอมูลขององคกร นํามาซ่ึงความกาวล้ําของขอมูลสําหรับผูรับบริการและการบริหารจัดการ 

• ผูใชสามารถเชื่อมตอและไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชนในทางปฏิบัติจากแหลงขอมูลภายนอก
รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการพาณิชย ซ่ึงเปนการผสมผสานของขอมูลจากภายนอกและภายในองคกร ไดแก 
E-Mail เครือขายสังคม เปนตน เพ่ือสรางขอมูลท่ีเปนศูนยกลางและสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ สามารถ
ชวยใหการวิเคราะหและการออกแบบกลยุทธเปนไปในเชิงลึกและสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน  
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รูปท่ี 4-12 แสดงการบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 
(ท่ีมา : http://www.corporate360.us/blog/269-data-as-a-service-cloud-need-of-the-hour/) 

จากรูปท่ี 4-12 แสดงถึงสถาปตยกรรมการบริการขอมูล (DaaS) โดยระบบสามารถบูรณาการขอมูล
จากระบบสารสนเทศตางๆ ท้ังบนเครื่องแมขายและจากระบบ Cloud รวมท้ังขอมูลจากเครือขายสังคม เชน 
Facebook เปนตน เม่ือขอมูลถูกจัดเก็บบนระบบ DaaS แลวจะสามารถนําไปประมวลผลในลักษณะตางๆ 
เชน การใหบริการกับหนวยงานภายนอก การวิเคราะห หรือการทํา Big Data เปนตน โดยท่ีผูใชขอมูลไมตองรู
วาขอมูลท่ีกําลังใชงานอยูนั้นมาจากท่ีใด แตมีความม่ันใจไดวาเปนขอมูลท่ีถูกตอง อางอิงได และมีความม่ันคง ปลอดภัย 

 
รูปท่ี 4-13 แสดง Cloud Based Data Services 

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

การพัฒนาระบบบริการขอมูล (DaaS) มี 3 ข้ันตอนสําคัญคือ  
 

1) การรวบรวมขอมูล (Collect) จากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอาจจะมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย การรวบรวมขอมูลจะใชหลักการของ Master Data Management (MDM) และ สถาปตยกรรม
เชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA)  

2) การจัดเก็บขอมูล (Store) เม่ือรวบรวมในฐานขอมูลกลาง ซ่ึงจะทําหนาท่ีเชื่อมตอกับ
แหลงขอมูล 
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3) การวิเคราะห (Analyze) การวิเคราะหขอมูลจะใชหลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business Intelligence) และ Big Data 
 

3. สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) 
 
การบูรณาการสารสนเทศเขาดวยกันนั้น จะตองมีการประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ 

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

 
การประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) สําหรับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ

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

 
• ระบุ Master Data โดยการเลือกเอา Business Process ท่ีสําคัญตอองคกรหลายๆตัวเปน

หลัก และพิจาณาวาสวนไหนท่ีทําเปน Centralize แลวจะเกิดประโยชนสูงสุด 
• ทําการรางมาตรฐานขอมูล (Standard Model) โดยการหาสวนท่ีซํ้ากันของขอมูลจาก 

Business Process และ Application ท่ีเลือกไว ซ่ึงในท่ีนี้คือ ขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ 
• ขอมูลท่ีเปน Master Data จะตองถูกจัดการใหสามารถเขาถึงได จากทุกสวนขององคกรท่ีมี

ความจําเปนตองใชงาน และกําหนดใหเปนหนึ่งในเครื่องมือของการทํา Consolidation 
• สรางถังเก็บขอมูลกลาง (Master Data Management) โดยการทําการรวบรวมคุณสมบัติ

ของขอมูลและจัดทํามาตรฐานขอมูล 
• บูรณาการขอมูลท่ีไดรับการจัดทํามาตรฐานขอมูลแลวรวมกับ Application เดิมท่ีมีอยูหรือ 

Application ใหมท่ีกําลังจะถูกสรางผานทาง Service Oriented Architecture (SOA) 
• สรางกฎและขอบังคับระดับองคกรในเรื่องของการใชงาน Master Data เพ่ือใหทําหนาท่ี

รักษาความถูกตองของขอมูลตอไปในอนาคต 
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เ ม่ื อ ผ า นก า ร ทํ า  Master Data Management และ มี ก า รต ร ว จสอบปรั บป รุ ง ข อ มู ล                   
(Data Cleansing) แลว ข้ันตอนถัดไปคือ กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสถาปตยกรรมเชิงบริการ           
(Service Oriented Architecture, SOA) ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 

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

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

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

4. SOA สามารถพัฒนาโปรแกรมหรือ Business Process โดยการประกอบ SOA Service ท่ีมี
อยูดวยคําสั่งท่ีเปน XML ซ่ึงมาตรฐานท่ีนิยมใชคือ WS-BPEL (Web Service-Business Process Execution Language)  

5. SOA Service แตละตัวจะมีส วนการประกันคุณภาพ QoS (Quality of Service) อาทิ                 
การควบคุมความม่ันคงในดานการตรวจสอบ สิทธิการใช และนโยบายดานความม่ันคงของระบบ 

 
ข้ันตอนในการพัฒนาสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) 

 
การพัฒนา SOA จะใชการพัฒนาแบบข้ันบันได (Incremental Adoption) กลาวคือ เริ่มตนจาก

โครงการขนาดเล็กกอน เม่ือสําเร็จก็คอยตอยอดและขยายไปยังโครงการอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปท่ี 4-14 ซ่ึงวิธีนี้แม
จะใหผลสําเร็จในภาพรวมชากวาแบบทําโครงการขนาดใหญ (Big Bang) ซ่ึงมีการพัฒนาระบบท้ังหมดใน
องคกร แตการพัฒนาแบบข้ันบันไดจะชวยใหเกิดการเรียนรู และเปนการพัฒนาองคความรูของหนวยงาน จาก
ขอผิดพลาดและความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนระหวางการพัฒนา 

 
รูปท่ี 4-14 แสดงแนวคิดในการพัฒนา SOA แบบข้ันบันได 
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การพัฒนาแบบข้ันบันไดมีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 

• เลือกโครงการนํารอง (Pilot Project) ซ่ึงควรเปนโครงการท่ีสําคัญและมีประโยชน ในท่ีนี้คือ 
ระบบท่ีเก่ียวของกับขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ  

• จัดต้ังคณะทํางานบุกเบิกในการทําโครงการนํารอง (Pioneering Team) บุคลากรท่ีมารวม
ทํางานควรจะมีประสบการณมาพอสมควร และมีความตั้งใจท่ีจะผลักดันใหโครงการประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้ควร
มีการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการ SOA (SOA Steering Committee) 

• คณะทํางานเรียนรูประสบการณจากผูท่ีเคยพัฒนาระบบในลักษณะเดียวกัน 

• พัฒนาในระบบยอยๆ และนํามาประกอบกันเปนระบบท่ีใหญข้ึน 
 

นอกจากนี้ควรใชวิธี SOA Entry Point ซ่ึ งมีองคประกอบท่ีสําคัญคือบุคลากร (People) 
กระบวนการทํางาน (Process) และสารสนเทศ (Information) ดําเนินการรวมกับองคประกอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ระบบเครือขายความเชื่อมโยง (Connectivity) และการนําฟงกชันท่ีพัฒนาข้ึนกลับมาใชใหม 
(Reuse) ดังแสดงในรูปท่ี 4-15 

 
 

รูปท่ี 4-15 แสดงวิธีการ SOA Entry Point 
 

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

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

• สารสนเทศ (Information) การใหบริการสารสนเทศเพ่ือชวยลดความยุงยากซับซอนใน
การทํางานรวมกัน มีขอมูลเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจมากข้ึน และลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการ
ทํางาน การพัฒนาโดยใหสารสนเทศเปนบริการแบบหนึ่ง (Information-Focused Service) เปนการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลตางๆ เขาดวยกัน ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดมาตรฐานของขอมูลรวมกัน 

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

• เครือขายความเช่ือมโยง (Connectivity) การสรางความเชื่อมโยงดวยระบบเครือขายท่ี
เปนมาตรฐานเปด (Open Standard) ท้ังนี้เพ่ือลดคาใชจายและมีความยืดหยุนในการเชื่อมโยงระบบท่ี
แตกตางกันเขาดวยกัน วิธีการเชื่อมโยงบริการท่ีเปนมาตรฐานเปดและนิยมใชกันในปจจุบันคือ Enterprise 
Service Bus (ESB) และ Service Registry  

ข้ันตอนการพัฒนาระบบ SOA ในมุมมองดานการบริหารมี ดังนี้ 
1. การกําหนดนโยบายและระเบียบท่ีสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ 

• กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนการบูรณาการ 

• จัดหาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ 

• กําหนดข้ันตอนในการบริหารจัดการท่ีดี 
2. กําหนดโครงการนํารอง 
3. ประเมินและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) สถานะของหนวยงาน โดยพิจารณา 

• ประสบการณของคณะทํางาน (Skills) 

• การบวนการทํางาน (Processes) 

• สถาปตยกรรมระบบ (Architecture) 

• โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) 

• ซอฟตแวรประยุกต (Application) 
4. พัฒนาระบบโดยใชวิธีการแบบข้ันบันได (Incremental Adoption) 
5. ประเมินผล 

 

แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ตาม
แบบสถาปตยกรรม SOA อาจมีการปรับปรุงโครงสรางทางเทคโนโลยีโดยเพ่ิมองคประกอบทางซอฟตแวรตาม
รูปท่ี 4-16 ดังนี ้
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รูปท่ี 4-16 แสดงโครงสรางของสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA)  

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

• ซอฟตแวร Business Process Management (BPM) เปน Middleware หรือตัวกลาง
ในกระบวนการแบบอัตโนมัติหรือกระบวนการภายในขององคกร เพ่ือใหกระบวนการนั้นกระชับ รวดเร็ว 
ถูกตอง ลดคาใชจาย และโปรงใส โดยซอฟตแวรนี้จะตองรองรับฟงกชันการทํางาน ดังนี้ 

- การทําแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Modeling) ในลักษณะ
กราฟก (Graphic User Interface) ซ่ึงแมแบบนี้อาจประกอบดวยข้ันตอนของระบบงาน
ตางๆ ภายในองคกรท่ีตองการบุคคลเขามาตัดสินใจ รวมถึงบริการตางๆ ท่ีอยูในระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ SOA  

- การปรับเปลี่ยนและแกไขกระบวนการทางธุรกิจตามแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ 
- การบริหารจัดการรวมท้ังแจงเตือนเม่ือเกิดความผิดปกติในกระบวนการทางธุรกิจ 

(Business Process)    
- การติดตาม (Track) การวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Business 

Process Improvement) และการทํารายงาน (Management Reporting) 
 

• ซอฟตแวร Service Governance เปนซอฟตแวรท่ีใชสําหรับรองรับการทํางานของ
โครงสรางสถาปตยกรรม SOA โดยมีหนาท่ีหลักในการบริหารและจัดสรรการใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนในองคกร โดยมีฟงกชันหลักดังตอไปนี้ 

- Service Registry & Repository เปนฟงกชันท่ีใชในการลงทะเบียนบริการอิเลก็ทรอนิกส
ตางๆ ท่ีแตละหนวยงานสรางข้ึน โดยจะสามารถคนหาไดงาย สะดวกรวดเร็ว ท้ังนี้เพ่ือลด
ความซํ้าซอนในการสรางบริการตางๆ ในองคกรดวย 

- Expose Services เปนฟงกชันในการบริหารการนําเอาบริการอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกสราง
ข้ึนมาไปใชงานจริงในระบบงานหลักของ SOA หลังจากท่ีไดนํามาใหบริการของหนวยงาน
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ใดๆ ไปแลว ก็จะสามารถถูกนําไปใชงานโดยหนวยงานอ่ืนๆ ไดทันที รวมถึงการเปลี่ยน
เวอรชันครั้งตอไปดวย 

- Version Management เปนฟงกชันในการจัดการเวอรชันตางๆ ของบริการท่ีถูกสราง
ข้ึนมา โดยไมสงผลกระทบตอบริการท่ีเรียกใช 

- Policy Management สามารถกําหนดใหบริการตางๆ มีกฎเกณฑในการทํางานอยางชัดเจน 
 

• ซอฟตแวร Monitoring & Control เปนซอฟตแวรท่ีใชเปนเครื่องมือในการติดตามและ
ดูแลองคประกอบตางๆของโครงสรางทาง SOA ท้ังหมด เชน เม่ือมีการรับสงขอมูลระหวางผูใหบริการ
ผูรับบริการผานทาง Enterprise Service Bus รวมท้ังมีการคนหาขอมูลผานทะเบียนการใหบริการ ซอฟตแวร
นี้จะสนับสนุนการทํา Monitoring และ Service Levels Agreement (SLA) โดยสามารถบันทึกขอมูลการ
ทํางานและเก็บคาตางๆ ของการรับสงขอมูลท้ังหมด เพ่ือนําไปวิเคราะหและจัดทํารายงานได 
 

• ซอฟตแวร Business Event เปนซอฟตแวรท่ีนํามาใชในการจับเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการแบบ Real Time และสามารถสงตอขอมูลไปยังผูรับบริการไดทันทีเม่ือเหตุการณนั้นเกิดข้ึน เชน 
หากตองการบันทึกเหตุการณท่ีขาราชการถูกรองเรียนทางวินัยเกิน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน ทันทีท่ีเกิด
เหตุการณนั้นข้ึน โมดูลนี้จะสามารถแจงเตือนผูท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไปไดทันทีโดยไมตองใชบุคลากรมา
ดูแล 
 

4. แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย 
ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2559-2561) 
 
เนื่องจากปจจุบันการเติบโตของการใชงานเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตท่ัวโลกมีจํานวนสูงข้ึน

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

 
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน สงเสริม เรงรัด และ

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

 
กระทรวงพาณิชยไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดัน 

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

 
ประเด็นการพัฒนา สถานะในการรองรับ IPv6 แนวทางการพัฒนา 

1. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย คอมพิวเตอรท่ีใชระบบปฏิบัติการ 
Window 7 ข้ึนไปรองรับ IPv6 
สวน Window XP ตองมีการ
ติดตั้งใหรองรับ IPv6 

ตรวจประเมินเครื่องคอมพิวเตอร
ท้ังในสวนของระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนตองใช
งาน  ดําเนินการปรับแตง  หรือ 
ป รั บป รุ ง ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร ใ ห
สามารถใชงานรวมกับ IPv6 ได 

2. เครื่องแมขาย เครื่องแมขายท่ีใชระบบปฏิบัติการ 
Window server 2008 ข้ึนไป
รองรับ IPv6 โดยอัตโนมัติ แต
เครื่องท่ีใช Window server 
2003 ตองทําการติดตั้ง IPv6 สวน
รุนกอน Window server 2003 
ไมรองรับ IPv6 เครื่องแมขายท่ีใช 
Linux ตองทําการติดตั้ง IPv6  

ตรวจประเมินเครื่องแมขายท้ังใน
สวนของระบบปฏิบัติการและ
โปรแกรมประยุกตท่ีจําเปนตองใช
งาน  ดําเนินการปรับแตง หรือ 
ป รั บป รุ ง ร ะบบปฏิ บั ติ ก า ร ใ ห
สามารถใชงานรวมกับ IPv6 ได 

3. ระบบเครือขาย Core Switch, Firewall รองรับ 
IPv6 แต Distribution Switch 
บางสวนยังไมรองรับ  

สํารวจและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ซ้ืออุปกรณดังกลาว 

4. ระบบสารสนเทศท่ีใหบริการ
ผานอินเทอรเน็ต ไดแก 
เว็บไซต อีเมล และโดเมนเนม 

www.moc.go.th รองรับ IPv6 
แตเว็บไซตของบางหนวยงาน       
ยังไมรองรับ IPv6  

พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของ
กรมใหรองรับ 

5. โปรแกรมประยุกต ยังไมรองรับ IPv6 ปรับปรุงระบบใหรองรบั IPv6 
6. การทํางานแบบ Dual Stack ยังไมไดดําเนินการ ติดตั้ ง  Dual Stack ให กับระบบ

เครือขาย 
 
4.6 มาตรฐาน/เกณฑท่ีเกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคา มีการดําเนินการหรือพิจารณาตามมาตรฐาน/เกณฑท่ีเก่ียวของ สรุปดังนี้ 
 
1. มาตรฐานการแลกเปล่ียนขอมูลตามกรอบแนวทางมาตรฐาน TH e-GIF 2.0 

 
“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติหรือ “Thailand e-Government 

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

 
“เปาหมายหลักของ TH e-GIF คือ การผลักดันการพัฒนาประเทศไปสูการสรางขีดความสามารถ

ในการปฏิบัติการรวมระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยงานภาคอ่ืนๆ 
เชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองคกรอิสระ และองคการระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้” 

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

• สนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงานท่ีมีระบบ
สารสนเทศท่ีแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection) 

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

นํ า ไปสู การ กําหนดชื่ อรายการขอมูล ท่ี เปนมาตรฐานของประเทศ (National 
Standardized Data Set) ท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของควรนําไปใชในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาระบบใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ 

• สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานรวมและสงเสริมการมีสวนรวมในการปรับปรุง
มาตรฐานตามเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับเทคโนโลยีใหมและลักษณะความ
ตองการใชงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป (Stakeholders Collaboration) 

• กําหนดและแตงตั้งหนวยงานเจาภาพสําหรับการประยุกตใชงานในแตละระดับ โดยใหมี
ทรัพยากรเพียงพอ พรอมท้ังสรางกลไกในการปรับปรุงชุดมาตรฐานอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ (Systematic Change Management) 

 
“การสรางขีดความสามารถและขับเคลื่อนการปฏิบัติการรวมระหวางระบบสารสนเทศ ใหบรรลุ

เปาหมายดวยการกําหนดมาตรฐานกลาง และผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยง จะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังนี้” 

• การนํากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติไปประยุกตใช เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายและแนวทางการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐในการ
พัฒนาระบบบริการรวมทางอิเล็กทรอนิกส 

• วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 
• แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ 
• สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ท่ีอธิบายถึงองคประกอบของระบบใน

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

• การบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน 
• การบริหารจดัการการปรับปรุงมาตรฐาน 

 
“การดําเนินการตามองคประกอบขางตนและยึดถือเปนกฎกติกาในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ

แตละหนวยงาน จะชวยสรางความชัดเจนของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล ขจัด
อุปสรรคและลดความเสี่ยงในการเชื่อมโยงบริการหรือการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีการอธิบาย
ในเชิงสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังสถาปตยกรรมดานธุรกรรม สถาปตยกรรมดานขอมูล 
สถาปตยกรรมดานระบบงาน และสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี ซ่ึงครอบคลุมการใชกฎกติการวมใน 
การพัฒนาระบบใหสอดคลองกัน และลดปญหาของโครงสรางและรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีตองการ
แลกเปลี่ยนกันเม่ือไดรับการออกแบบตามหลักการท่ีแนะนํา รวมท้ังการใชมาตรฐานทางเทคนิคเพ่ือการ
ปฏิบัติการรวมระหวางระบบท่ีไมเหมือนกัน” 

 
2. มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (ISMS) 

 

ระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015 
เปนระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศท่ีไดรับการยอมรับโดยสากลในปจจุบัน ซ่ึงใชวิธีการ
บริหารจัดการในลักษณะเดียวกันกับระบบมาตรฐาน ISO อ่ืนๆ แตในรายละเอียดไดมีการนําเอาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเขามาใชในการพิจารณาความจําเปนในการนําเอาระบบควบคุมตางๆ ท่ีระบุไวในมาตรฐาน
มาใชในองคกร โดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015 สรุปประเด็นหลักได ดังนี้ 

2.1 นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) 
2.2 โครงสรางองคกรดานความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Organization of Information Security) 
2.3 การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร (Asset Management) 
2.4 ความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวของกับบุคลากร (Human Resources Security) 
2.5 การสรางความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environmental Security) 
2.6 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ (Operations Security) 
2.7 การควบคุมการเขาถึง (Access Control) 
2.8 การจัดหาการพัฒนาและการบํารุ งรักษาระบบสารสนเทศ  (System Acquisition, 

Development and Maintenance) 
2.9 การบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยขององคกร (Information 

Security Incident Management) 
2.10 มิติดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Information Security Aspects of Business Continuity Management) 
2.11 การปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance) 
2.12 การควบคุมการเขารหัส (Cryptography) 
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2.13 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการสื่อสาร (Communication Security)  
2.14 ความสัมพันธกับผูจัดหาสินคาและบริการ (Supplier Relationships) 

 
3. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในดานท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

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

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบใหนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาเปน
เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ โดยประยุกตใชจากระบบคุณภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของ
ตางประเทศ เก่ียวกับการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ         
ผานระบบการประเมินใหรางวัลคุณภาพ ซ่ึงมีสาระสําคัญแบงออกเปน 2 สวนหลัก โดยจะขยายความผาน
คําถามท่ีกําหนดไวใหสวนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมของสวนราชการ สภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน (ขอมูลพ้ืนฐานหนวยงาน) ความสัมพันธกับผูรับบริการและผู เก่ียวของ (ประชาชน                
สวนราชการ หนวยงานภายนอก) สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอการทํางานของสวนราชการ ความทาทายเชิงยุทธศาสตรท่ี
กําลังเผชิญอยู รวมท้ังระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสวนราชการ 

 
สวนท่ี 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดีของสวน

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

4. มาตรฐานทักษะวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับอาเซียน 
 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดทํามาตรฐานทักษะวิชาชีพ             

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอาเซียน (ท่ีมา : www.mict.go.th) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาคําจํากัดความ มาตรฐาน และการรับรองความสามารถสําหรับบุคลากรกลุมทักษะดาน ICT และ
พัฒนาการรับรองความสามารถท่ีเก่ียวของสําหรับใชในประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ท้ังในดานการ
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กําหนดหลักสูตรฝกอบรม และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร โดยมาตรฐานสําหรับอาเซียนจะ
ครอบคลุมกลุมทักษะหลัก 7 กลุม ดังนี้ 

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

 
โดยท่ีแตละกลุมทักษะจะแบงออกเปน 3 ระดับคือ 
 
ระดับท่ี 1 : ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง มีความรูพ้ืนฐานและทักษะซ่ึงเพียงพอท่ีจะใชปฏิบัติงาน      

ซ่ึงจะใชกับระดับปฏิบัติการ 
ระดับท่ี 2 : ระดับกลาง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะท่ีจะปฏิบัติงานไดและสามารถ

กํากับดูแลใหคําแนะนําผูอ่ืนได ซ่ึงจะใชกับระดับหัวหนา 
ระดับท่ี 3 : ระดับสูง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะทางดานเทคนิคและการบริหาร

จัดการกลุมบุคคล ซ่ึงจะใชกับระดับผูจัดการ 
 

 
รูปท่ี 4-17 แสดงระดับของกลุมบุคลากรของหนวยงานดานเทคโนโลย ี

 
กลุมท่ี 1 ระดับผูจัดการรวมถึง CIO (Chief Information Officer) คือ ผูบริหารองคกรในดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล มีหนาท่ีในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางนโยบายการบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัลขององคกร 
รวมถึงการควบคุมดูแลบริหารหนวยงานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมท้ังหมด ซ่ึงควรจะมีความรูในดานตางๆ สรุปดังนี้ 

• เขาใจในศักยภาพและความเสี่ยงในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
• เขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงาน 
• แปลงแผนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
• เขาใจวิธีการจัดการกระบวนการทํางาน การติดตามและประเมินผลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
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• เขาใจกฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
• เขาใจกระบวนการวางแผนบริหารจัดการโครงการ (Outsourcing Management) 
• เขาใจการเจรจาตอรอง และสามารถสื่อสารกับผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
กลุมท่ี 2 ระดับหัวหนา คือ กลุมของผูบริหารในองคกรท่ีทําหนาท่ีควบคุมดูแล ตัดสินใจ ให

คําปรึกษาและแกปญหาของโครงการตางๆ ในฝายหรือแผนกท่ีรับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรบุคลากรให
เหมาะสมกับโครงการตางๆ 
 

กลุมท่ี 3 ระดับปฏิบัติการ ซ่ึงอาจจะแบงไดตามลักษณะงาน คือ 
• Application Owner คือ ผูรับผิดชอบโดยตรงของระบบสารสนเทศนั้นๆ มีหนาท่ีในการ

ดูแล ใหคําปรึกษา ควบคุม และพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีไดรับมอบหมาย ใหสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูใชงาน รวมถึงการรายงานสถานะของระบบสารสนเทศใหแก
ผูบริหารดวย 

• ระดับ Application Support คือ ผูท่ีใหคําแนะนํา สอนวิธีการใชงาน ตั้งคาขอมูลพ้ืนฐาน 
รับแจงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของระบบสารสนเทศ และติดตอกับกลุมผูใชงานโดยตรง 

• ระดับ System Administrator คือ ผูท่ีควบคุมดูแลคอมพิวเตอร อุปกรณเสริมตางๆ 
รวมถึงการติดตั้งโปรแกรม แกปญหาและปรับปรุงคอมพิวเตอรใหกับกลุมผูใชงาน 

• ระดับ Network และ Infrastructure คือ ผูท่ีควบคุมดูแลเครือขายและเครื่องแมขาย 
(Server) เพ่ือใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตอง ม่ันคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
กรอบแนวคิดพ้ืนฐานและหลักการดังกลาวขางตน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล หรือดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564        
ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา เพ่ือตอบสนองการบูรณาการสารสนเทศระดับกระทรวงพาณิชย 
ซ่ึงกรมควรดําเนินการใหมีความสอดคลองกัน ประกอบดวย 

 
1. การพัฒนาและดําเนินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ           

การพาณิชย ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา เพ่ือตอบสนองภารกิจเก่ียวกับ      
การเสนอแนะ ในการกําหนดและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศ เพ่ือชี้นํา    
ในการพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืนและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ วางแผนกลยุทธเชิงรุกดานการคาใหกับกระทรวง
พาณิชยและรั ฐบาล  ตลอดจนพัฒนาและสร า ง เครื่ อ ง มือทาง เศรษฐศาสตร ในการ 
ชี้วัด พยากรณ และเตือนภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานนโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาประสงคของการเปนชาติการคา และเศรษฐกิจการคาของ
ประเทศพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน 

2. การพัฒนาและดําเนินแผนงาน/โครงการบูรณาการระดับกระทรวง เพ่ือสรางความเปนเอกภาพใน
การใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน (Front Office) ตลอดจนการบริหารจัดการขอมูล
ภายใน (Back Office) ท้ังในระดบักรมและระดบักระทรวง 
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บทท่ี 5 
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

 
5.1 โครงการหลักของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
 
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน เพ่ือเอ้ือตอการใหบริการแบบดิจิทัล ซ่ึงผูประกอบการและประชาชน

สามารถเขาถึงบริการของกรมฯ ไดอยางม่ันใจ สะดวกรวดเร็ว 
เปาหมายท่ี 1 : ใหบริการดานเศรษฐกิจการพาณิชยแบบครบวงจร (ท้ังในดานขอมูลและการทําธุรกรรม) ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
เปาหมายท่ี 2 : พัฒนาและบูรณาการระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรของกระทรวงพาณิชย (Back Office) 
กลยุทธท่ี 1 : การพัฒนาระบบบรกิารดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
กลยุทธท่ี 2 : การพัฒนากระบวนบริหารจัดการเพ่ือสรางประสิทธิภาพใหกับองคกร ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Ministry) และบูรณาการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Less) ของกระทรวงพาณิชย 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

 
รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือพัฒนา
ฐานขอมูลสําหรับจดัทํา
ดัชนีเศรษฐกิจการคา 

สรางเครื่องมือ
สําหรับสนับสนุน
การจัดทําเครื่องช้ีวัด
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศใหถูกตอง 
รวดเร็วและมีความ
นาเช่ือถือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการขอมูล
เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพ่ือลด
ข้ันตอนการ
ใหบริการแกผูใช
ขอมูลท้ังภาครฐัและ
เอกชน 

มีระบบระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
สามารถพัฒนา
เครื่องช้ีวัดเพ่ือ
สะทอนภาค
เศรษฐกิจท่ีเปน
ปจจุบัน 

พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลการจดัทํา
ดัชนีเศรษฐกิจการคา
ตอเน่ือง ตามเง่ือนไข
ท่ีเปลี่ยนไปของ
เครื่องมือช้ีวัดทาง
เศรษฐกิจ 

มีฐานขอมูล
และเครื่องมือ
สําหรับระบบ
ดัชนีเศรษฐกิจ
การคา 

3 3 3 3 3 15 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร/กอง
สารสนเทศและ
ดัชนีเศรษฐกิจ
การคา 

2 ระบบสบืคนขอมูลการคา
และเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ 

สํารวจความตองการ
ขอมูลตางๆ รวบรวม
ความคิดเห็นและ
สรรหาขอมูล
ภายนอกในคราว
เดียวกัน 

เพ่ือให สนค. มี
ฐานขอมูลในการ
ปฏิบัติงานไดอยาง
ครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ 

1. สํารวจความ
ตองการของ
นักวิเคราะหทาง
เศรษฐศาสตร 

2. สอบราคาระบบ
สืบคนขอมูลการคา
และเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ 

มีขอมูลครบทุก 
function งาน 

- 3 3 3 3 12 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

 
รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

3. จัดซื้อจัดจางระบบ
สืบคนขอมูลฯ 

กลยุทธท่ี 2 การพัฒนากระบวนบริหารจดัการเพ่ือสรางประสิทธิภาพใหกับองคกร ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
3 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการเพ่ือสราง
ประสิทธิภาพใหกับองคกร
ดวยเทคโนโลยดีิจิทัล 

• ระบบการเงินและคลัง 

• ระบบบรหิารการ
ปฏิบัติงาน 

• ระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล 

• ระบบการประเมินผลงาน 

• ระบบตดิตามงาน 

• ระบบบรหิารวัสดุ
ครุภณัฑ 

• ระบบแผนงาน
งบประมาณ 

• ระบบวิเคราะหงาน 

• ระบบบริการเครือขาย
ภายในองคกร (Intranet) 

เน่ืองจากสนค.เปน
หนวยงานท่ีไดรับ
การจัดตั้งใหม 
เพ่ือใหการทํางาน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลโดย
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหาร
สํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร
การคาใหมี
ประสิทธิภาพ 
- ใหบริการแกสวน
ตางๆ ตามตองการ 

- รวดเร็ว ทันตอ
เหตุการณ 

- มีคุณภาพเปนอยาง
นาเช่ือถือ 

มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือใชสนับสนุนการ
บริหารงาน 
- ไดผลงานตาม

เปาหมายของแตละ
สวนงานท่ีใชบริการ 

- ไดผลงานท่ีมี
คุณภาพ 

- สามารถประหยัด
งบประมาณ 

- สรางภาพพจนท่ีดี
ใหองคกร 

1. วางแผนโครงการ
โดยละเอียด 
สําหรับการพัฒนา
ระบบเพ่ือนํามาใช
ในระบบงาน
งบประมาณ 
ระบบงานพัสดุ 
ครุภัณฑ ระบบงาน
บัญชีและการเงิน 
ระบบบุคลากร 
และระบบอ่ืน ๆ  

2. กําหนดรูปแบบการ
ดําเนินงานและ
กระบวนการ
ดําเนินงานท่ีนาจะ
เปน (business 
scenario) เพ่ือ
ประเมินความ
เหมาะสม
สอดคลองของ
ระบบ 

มีระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุน
ภารกิจหลักได
อยางเหมาะสม
สอดคลองกันกับ
กระบวนการ
ทํางานของ
หนวยงาน 

- 25 3 3 3 34 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

 
รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

- ประหยัดคาใชจาย
และกําลังคน 

- เพ่ิมคุณภาพและ
ปริมาณงานใหดีข้ึน 

 

3. พัฒนาและติดตั้ง 
ระบบท่ีใหบริการ
ในรูปแบบ
อินทราเน็ต
(INTRANET) และ
ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย 

4.  ฝกอบรม 
รวม 3 31 9 9 9 61  

 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชนไดใชขอมูล/สารสนเทศ ดิจิทัลเปนประโยชนตอการคาระหวางประเทศ 
 
เปาหมายท่ี 1 : กําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชยและมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เปาหมายท่ี 2 : ระบบสารสนเทศของกระทรวงพาณิชยสามารถเชื่อมโยงผาน Enterprise Service Bus 
เปาหมายท่ี 3 : บูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในรวมกับหนวยงานภายนอกกระทรวงพาณิชยตอบสนองการจัดทําขอมูลเปด (Open Data) เพ่ือเสริมสรางขีด

ความสามารถของผูประกอบการและประชาชน 
กลยุทธท่ี 1 : กําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชยและมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
กลยุทธท่ี 2 : การเชื่อมโยงขอมูลพ้ืนฐานระหวางระบบงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 3 : การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจการคา รองรับการใชประโยชนรวมกันท้ังภายในและภายนอก 
กลยุทธท่ี 4 : การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคา 

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



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

กลยุทธท่ี 2 กําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชยและมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1 การจัดทํามาตรฐานขอมูล

ตามกรอบแนวทางการ
เช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
และพัฒนาการเช่ือมโยง
ระบบสารสนเทศ 

เพ่ือบูรณาการ
เช่ือมโยงระบบขอมลู 
ใหเกิดความเปน
เอกภาพ ไมซ้ําซอน 
และมีความโปรงใส
ตรวจสอบได รวมถึง
เปนการสราง 
ธรรมาภบิาลในการ
บริหารจดัการขอมลู
อีกท้ังเพ่ือประยุกต
และปรับปรุง SOA  
(Service Oriented 
Architecture) ให
สามารถใหบริการ 
Service ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

มีมาตรฐานขอมูล
สามารถเช่ือมโยง
ระบบสารสนเทศ
ตางๆ กับหนวยงาน
ภายในและภายนอก 

1. จัดตั้งคณะทํางาน 
2. ดําเนินการจัดทํา

มาตรฐานขอมูล 
และคําอธิบาย
ขอมูล 

จํานวนขอมูล
ดานการ
พาณิชยท่ีได
จัดทําตาม
มาตรฐาน TH 
e-GIF 2.0 

- 10 - - - 10 ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

กลยุทธท่ี 2 การเช่ือมโยงขอมูลพ้ืนฐานระหวางระบบงานหรือหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย 
2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนขอมลู 
(Interoperability) ระหวาง
หนวยงานภายในกระทรวง
พาณิชย (ผานระบบ Web 
Services) 
 

เพ่ือใหมีระบบท่ี
สามารถเช่ือมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางหนวยงาน
ภายในกระทรวง 

มีระบบท่ีสามารถ
เช่ือมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงาน
ภายในกระทรวง
พาณิชย 

พัฒนา Web Service 
เพ่ือเปนชองทางในการ
ติดตอสื่อสารระหวาง
หนวยงานภายใน
กระทรวง 

จํานวนระบบ
สารสนเทศท่ี
สามารถ
เช่ือมโยงกัน 

- - 5 - - 5 สํานักงานปลัด
ฯและศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

 
กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจการคา รองรับการใชประโยชนรวมกันท้ังภายในและภายนอก 

3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เชิงลึกดานเศรษฐกิจ
การคา (Trade 
Intelligent System)
ระยะ 2 

1. รองรับการใชขอมูล
ท่ีเปนประโยชนแก
ผูบริหารใน
หนวยงานตางๆ
สังกัดกระทรวง
พาณิชย  

2. ใชสําหรับการ
วิเคราะห การ
ตัดสินใจ ประเมิน
สถานการณ วาง
กลยุทธ กําหนด
นโยบายนําไปสู
การดําเนินงานท่ี
บรรลเุปาหมาย 

3. เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของแต
ละหนวยงาน
ภายในกระทรวง
พาณิชย ใน
รูปแบบขอมูล 
เพ่ือการวิเคราะห 
เรียกดู และยัง
สามารถควบคุม

มีระบบคลังขอมูล
ดานเศรษฐกิจการคา 
ใหสามารถใชงาน
รวมกันได และ
กําหนดมาตรฐาน
ขอมูลกลาง 
ของระบบเพ่ือใชใน
การอางอิงในการ
วางแผนและกําหนด
กลยุทธทางการคา 
และการลงทุน 

ป 61-64 
บํารุงรักษาระบบ 
ป 62 
ประเมินผลความคุมคา
ในการลงทุน และ
ประเมินตองการ
ตองการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงลึกดาน 
เศรษฐกิจการคา 
(Trade Intelligent 
System) ระยะท่ี 2 
ป 63  

มีขอมูล
สารสนเทศ/
จํานวนรายงาน
ท่ีสามารถใช
งานรวมกัน 
 

- 8.5 13.5 15 9 46 ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

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



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

การทํางานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบชุดรายงาน
ระบบสารสนเทศเชิง
ลึกดานเศรษฐกิจ
การคาท้ังท่ีเปน
ฐานขอมูลท่ีเปน
โครงสราง 
(Structured Data)
และฐานขอมลูไมเปน
โครงสราง 
(Unstructured 
data) ท่ีนอกเหนือจาก
การดําเนินการในระยะ
ท่ี 1และเปนขอมูล
สําคัญซึ่งมีผลตอการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
และจัดทําคําอธิบาย
ขอมูล (Metadata) 
และกําหนดรูปแบบ
มาตรฐานกลาง 
Common Data 
Model สําหรับขอมูล
ท่ีใชรวมกันระหวาง
ระบบงานตางๆ 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

4 การพัฒนาระบบขอมลู
เปด (Open Data) เพ่ือ
สนับสนุนขอมลูดานการ
เศรษฐกิจการคา 

1. รวบรวมขอมลู 
Open Data เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาของ
ขอมูลและ
ใหบริการแกภาค
ประชาชน ภาค
ธุรกิจ และภาครัฐ 

2. เพ่ิมโอกาสการ
ทํางานรวมกัน
ระหวางรัฐและ
ทุกภาคสวนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค
รวมกัน นํามาซึ่ง
การพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในสังคม
ประชาธิปไตย 

3. เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการ
ขอรับและเรียกดู
ขอมูลท่ีเก่ียวของ
กับภาครัฐ ภาค

1. เปนการสราง
บริการขอมลูใหกับ
หนวยงานภาครัฐ 
ภาคประชาชน 
และภาคธุรกิจ 
สามารถเขาถึงได
โดยตรง 

2. เพ่ิมความโปรงใสให
องคกร และสารมา
รถเผยแพรขอมูลท่ี
เปนประโยชนซึ่ง
นําไปใช
ประกอบการทํางาน 
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ
การผลิตได 

1. จัดตั้งคณะทํางาน
ระบบขอมูลเปด 
(Open Data) 

ปท่ี 1 
2. จัดจางท่ีปรึกษาเพ่ือ

ศึกษาระบบ
สารสนเทศดาน
เศรษฐกิจการคา
สําหรับขอมูล
เปดเผยภาครัฐของ
สํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร
เศรษฐกิจการคา 

3. ดําเนินการจัดทําชุด
ขอมูล และ
คําอธิบายขอมูล 
แหลงขอมูล และ
สิทธิในการใชขอมูล  

ปท่ี 2 
4. พัฒนาระบบ

ใหบริการขอมูล 
(Web services) 

จํานวนขอมูลท่ี
เผยแพรอยาง
ตอเน่ือง 

 

- 5 10 1 1 17 สํานักงานปลดัฯ 
และศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

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



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

ประชาชน และ
ภาคธุรกิจ 

3. เพ่ือสนับสนุน
นโยบายบูรณาการ
ขอมูลระหวาง
หนวยงานภาครัฐ 
และกระตุน
เศรษฐกิจโดยการ
เปดเผยขอมูลท่ี
สามารถใชงานเชิง
ยุทธศาสตรในการ
ดําเนินธุรกิจ 

กลยุทธท่ี 3 การบูรณาการขอมลูสารสนเทศดานเศรษฐกิจการคา 
5 พัฒนาระบบวิเคราะห 

พยากรณ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขันดานเศรษฐกิจ
การคา 

1. เพ่ือออกแบบ
รายงานท่ีสนับสนุน
การตัดสินใจเชิง
วิเคราะหของ
ผูบริหารในเรื่อง
ความสามารถในการ
แขงขันดาน
เศรษฐกิจการคา 

2. เพ่ือพัฒนารายงาน
สําหรับผูบรหิารใน
ดานความสามารถ
ในการแขงขันดาน
เศรษฐกิจการคา 

1. มีระบบฐานขอมลู
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
ความสามารถ
ทางการแขงขันดาน
เศรษฐกิจการคาท่ี
ทันสมัย มีการ
บริหารจดัการขอมลู
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และมมีาตรฐาน 
สามารถบูรณาการ
ขอมูลไดอยางเปน
ระบบ 

1. ศึกษา วิเคราะห
กระบวนการ
ตัดสินใจ ทบทวน
ภารกิจบทบาท
หนาท่ีของหนวยงาน 

2. ศึกษาและวิเคราะห
ระบบสารสนเทศท่ีมี
ใชอยูในปจจุบัน 
เพ่ือประเมินความ
สอดคลองและความ
จําเปนในการพัฒนา 

3. รวบรวมความ
ตองการ 

จํานวนรายงาน
ท่ีผานการ
วิเคราะหจาก
ระบบ 

- 10 1 1 1 13 กอง
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ความสามารถ
ทางการ
แขงขัน 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

2. เกิดความคลองตัว
ในการเขาถึงและใช
ขอมูล สามารถ
ใหบริการขอมลูแกผู
ใชไดอยางรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 

4. วิเคราะหและ
ออกแบบรายงาน 
การพัฒนาฯ (โดย
สามารถเช่ือมตอกับ
ระบบสารสนเทศเชิง
ลึกดานเศรษฐกิจ
การคา (Trade 
Intelligent 
System) ท่ีมีอยู
แลวโดยตรง  

รวม - 33.5 29.5 17 11 91  

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



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
 
สาระยุทธศาสตร : เพ่ือใหสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา มีความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ียอมรับไดในระดับอาเซียนและ

ระดับสากล และกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
เปาหมาย : สรางความม่ันคงปลอดภัยการสรางความเชื่อม่ัน และการคุมครองสิทธิใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพ่ือกอใหเกิดการอํานวยความสะดวก 

ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของตางๆ 
กลยุทธท่ี 1 :  ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยขอมูลนโยบายและยุทธศาสตรการคา ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 2 :  สรางความตระหนักในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
กลยุทธท่ี 3 :  สงเสริมและสนับสนุนการใชซอฟแวรลิขสิทธิ์ 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

 
รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลนโยบายและยุทธศาสตรการคา ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
1 จัดทําและทบทวน

นโยบาย/แนวปฏิบัติฯ ตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ และ
แผนภัยพิบัติฉุกเฉินของ
สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา 

เพ่ือตรวจสอบหาชอง
โหวประเมินหาจดุออน
และปรับปรุงชองโหว
ของระบบปฏิบัตฯิ 
อุปกรณเครือขายและ
เครื่องแมขายแต
เน่ืองจากการโจมตีหรื
อภัยคุกคามท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงซับซอน
มากข้ึนอยางตอเน่ือง 

สรางความตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการปฏิบัติตน
เพ่ือความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและมี
ความรูความเขาใจในการ
ประยุกตความรูในการ
ปองกันและปดชองโหวของ
ระบบฯอุปกรณเครือขาย 
และเครื่องแมขายไดอยาง
เหมาะสมท้ังในเชิงรับและ
เชิงรุก 

1. พิจารณาทบทวน
แนวนโยบายแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

2. ปรับปรุงนโยบาย 
/แนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยฯ 

3. ประกาศใช
แนวนโยบาย/ปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยฯ 

รอยละ
ความสําเร็จของ
การจัดทํา 
ปรับปรุง 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับท่ี
เก่ียวของทาง
การคา 

- 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 สํานักงานปลัดฯ 
และศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

 
รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

2 ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงการบริหาร
จัดการตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ 
และแผนภัยพิบัติฉุกเฉิน
ของสํานักงานนโยบาย
และยุทธศาสตรการคา 

เพ่ือปองกันความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดข้ึนดานดิจิทัล 

สามารถปฏิบัติงานได
อยางตอเน่ืองเมื่อเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุการณท่ี
อาจสงผลใหการ
ดําเนินงานของสนค. เกิด
การหยุดชะงัก 

1. จัดตั้งกรรมการ/
คณะทํางานกํากับ
ติดตามฯ 

2. กํากับติดตามและ
ประเมินผล 

3. ปรับปรุงแผนตางๆ
ตามเปาหมาย 

แผนบริหาร
ความเสีย่ง แผน
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย และ
แผนฉุกเฉินดาน 
เทคโนโลยีดิจิทัล
ไดรับการ
ปรับปรุง 

- 0.6 0.6 0.6 0.6 2.4 สํานักงานปลัดฯ 
และศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

กลยุทธท่ี 2 การสรางความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
3 การรณรงคเพ่ือใหเกิด

ความตระหนักและสราง
วัฒนธรรมการใช 
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 

สงเสริมและสนับสนุน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

บุคลากรมีความตระหนัก
ในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัดาน เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

จัดกิจกรรมสงเสรมิอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

จํานวน
กิจกรรมท่ี
สงเสริม
สนับสนุนการ
รักษาความ
มั่นคงปลอดภยั 

- 0.5 0.5 0.5 0.5 2 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและสนับสนุนซอฟแวรลิขสิทธ์ิ 
4 จัดหาและติดตั้งลิขสิทธ์ิ

ซอฟแวร 
- โปรแกรมปองกันไวรัส 
- โปรแกรมวิเคราะหเชิง

เศรษฐมิต ิ
- อ่ืนๆ 

เพ่ือให สนค. ม ี
ซอฟตแวรท่ีจําเปนใน
การปฏิบัติงานท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกตอง มี
มาตรฐานมาสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ สนค.
ใหเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

1. มีซอฟตแวรท่ีมีลิขสิทธ์ิท่ี
จําเปนตองใชในการ
ปฏิบัติงาน 

2. การใชซอฟตแวรสนับสนุน
การปฏิบัติงานตางๆ มี
ความเปนเอกภาพ 

จั ด ซื้ อ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง ต า ม
ระเบียบของพัสด ุ

เจาหนาท่ี สนค. มี
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร
ท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย รอยละ 
100 

0.8 4.2 4.2 4.2 4.2 17.6 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

รวม 0.8 5.5 5.5 5.5 5.5 22.8  

5-12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการของกระทรวงพาณิชย 
 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพ่ือใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอกรวมถึงผูประกอบการและประชาชน สามารถเขาถึงและใช

ประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็วแบบทุกท่ี ทุกเวลา เพียงพอตอความตองการ 
 
เปาหมายท่ี 1 : มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสารสนเทศ สําหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เปาหมายท่ี 2 : ลดความซํ้าซอนของทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปาหมายท่ี 3 :  ผูประกอบการ ประชาชน และบุคลากรของกระทรวงพาณิชยสามารถใชบริการระบบสารสนเทศ ไดทุกท่ี ทุกเวลา 
กลยุทธท่ี 1 : การพัฒนาตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมีคุณภาพ อยางท่ัวถึง 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 

ปงบประมาณ(ลานบาท) 

รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และ
เก่ียวของ 

60 61 62 63 64 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
1 พัฒนาระบบสํารองขอมูล จัดหาอุปกรณ/ระบบ

สํารองขอมูล 
(Backup) ท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถ
สํารองขอมูลไดอยาง
รวดเร็วและสามารถ
รองรับปริมาณขอมลูท่ี
เพ่ิมข้ึน 

สนค. มีอุปกรณ
สํารอง (Backup) ท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถ
สํารองขอมูลไดอยาง
รวดเร็วสามารถ
รองรับปริมาณขอมูล
ท่ีเพ่ิมข้ึนได 

ปท่ี 1 
จัดหาระบบสํารองขอมูล
แบบรวมศูนย 
(Centralized Backup 
System) 
ปถัดไป  
การบริการดูแลและ
บํารุงรักษา 

จํานวนซอฟตแวร
ประยุกต 
ฐานขอมูล และ
ขอมูลท่ีถูกสํารอง
ตามระยะเวลา 
และสามารถเรียก
คืนไดอยางถูกตอง 

- 3 0.5 0.5 0.5 
 

4.5 ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยทุธศาสตรการคา 5-13 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 

ปงบประมาณ(ลานบาท) 

รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และ
เก่ียวของ 

60 61 62 63 64 

2 พัฒนา/ปรับปรุง อุปกรณ
และระบบเครือขายเพ่ือ
รองรับการใชระบบ 
Private Cloud ของ สป.  

1. เพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
เครือขายหลักท่ี
เช่ือมโยงไปยัง สป. 
ใหรองรับการใช 
Private Cloud ของ 
สป. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ
เครือขายภายใน
หนวยงานใหรองรับ
การทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบเครือขายหลัก 
และเครือขายภายใน
หนวยงานมี
ประสิทธิภาพรองรับ
การระบบสารสนเทศ
ทุกระบบ 

ปท่ี1  
1. วิเคราะหระบบ

เครือขายในปจจุบัน  
2. ออกแบบระบบ

เครือขายใหม 
3. จัดหาระบบเครือขาย 
4. ติดตั้งระบบเครือขาย 
5. อบรมผูดูแลระบบ 

ปถัดไป  
การบริการดูแลและ
บํารุงรักษา 

การเขาถึงระบบ 
Private Cloud 
และ Internet 
ของผูใช  และ
ความมั่นคง
ปลอดภัยของ
ระบบเครือขาย 

- 8 0.5 0.5 0.5 9.5 ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

3 จัดหาคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพและอุปกรณตอ
พวงทดแทน 

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงเพ่ือ
ทดแทนอุปกรณท่ีมี
อายุใชงานเกิน 5ป
หรือหมดอายุ หรือ
ชุดรุด หรือไมอยูใน
สภาพท่ีพรอมใชงาน 

2. เพ่ือใหมีเครื่อง
คอมพิวเตอร 

มีคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความ
ทันสมัยอยูเสมอเพ่ือ
สนับสนุนการทํางาน
กับซอฟตแวรใน
ปจจุบัน 

1. สํารวจความตองการ
และความจําเปน  

2. จัดหาและติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร อุปกรณ
ตอพวงในหนวยงานใน
สังกัด เพ่ือทดแทนสวน
ท่ีชํารุดบกพรองตาม
ระยะเวลา 

เครื่อง
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงท่ี
ล้ําทันสมัย มี
จํานวนเพียงพอตอ
ผูใช (อัตราสวน 
เครื่อง
คอมพิวเตอร:ผูใช
เทากับ 1:1) 

1.6 1 1 1 1 5.6 ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

5-14 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 

ปงบประมาณ(ลานบาท) 

รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และ
เก่ียวของ 

60 61 62 63 64 

เครื่องพิมพและ
อุปกรณตอพวงตางๆ
ท่ีสามารถรองรับ
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
ปจจุบัน 

4 จัดหาเครื่องสํารองไฟฟา 
(UPS)  

จัดหาอุปกรณสาํรอง
ไฟฟา (UPS) เพ่ือใหมี
ระบบไฟฟาสํารอง
เพียงพอกับการ
บริหารจดัการอุปกรณ
เมื่อเกิดไฟฟาดับ 

ระบบสํารองไฟฟา
ของสนค.มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถรองรับ
อุปกรณภายใน
ท้ังหมดในกรณี
ฉุกเฉินสามารถสํารอง
ไฟฟาไดเพียงพอกับ
การบริหารจัดการ
อุปกรณ 

1. สํารวจความตองการ
และความจําเปน  

2. จัดหาอุปกรณสํารอง
ไฟฟา (UPS) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
สํารองไฟฟา  

มีเครื่องสํารอง
ไฟฟาท่ีสามารถ
ใชงานได และ
ทันสมัย 

- 3 - - - 3 ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

5 การบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
เครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบสารสนเทศ และ
ฐานขอมูล 
- เครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอร 

- ระบบเว็บไซด 

1. เพ่ือปองกันเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณเครือขาย  
มิใหเกิดการชํารุด 
ขัดของในการ
ทํางานสามารถใช
งานไดอยาง
ตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือบํารุงรักษา 
ติดตาม ตรวจสอบ 
ปองกัน 
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบ
สารสนเทศ และ
ฐานขอมูลให
สามารถใชงานได

1. สํารวจความตองการ
และความจําเปน 

ระยะเวลาท่ีไม
สามารถ
ใหบริการ
เครือขายและ
ระบบ
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณระบบ
สารสนเทศ และ
ฐานขอมูลไดไม

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

0.6 
 
 

0.3 

 
 
 
 
 

0.6 
 
 

0.3 

 
 
 
 
 

0.6 
 
 

0.3 

 
 
 
 
 

0.6 
 

 
0.3 

 
 
 
 
 

2.4 
 
 

1.2 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 

ปงบประมาณ(ลานบาท) 

รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และ
เก่ียวของ 

60 61 62 63 64 

- ระบบฐานขอมลู 
(Database) 

2. เพ่ือดูแลบํารุงรักษา 
ติดตาม ตรวจสอบ 
ปองกัน และลด
ปญหาท่ีเกิดจาก
การทํางานของ
ระบบฐานขอมลู
และระบบเว็บไซด
ใหทํางานได
ตามปกต ิสามารถ
ใหบริการระบบ
สารสนเทศแก
ผูใชงานไดอยาง
ตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

อยางตอเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ 

2. จัดหาผูเช่ียวชาญ
หรือทีมงานดาน
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณเครือขาย
คอมพิวเตอร ระบบ
สารสนเทศ และ
ฐานขอมูลท่ีสามารถ
ตรวจสอบและแกไข
ปญหา ตลอดจนให
คําปรึกษา/แนะนํา
ในการตรวจสอบ
และแกไขปญหา 
ความขัดของตอ
ระบบการใชงาน
ตลอดอายสุัญญา 

เกิน 87 ช่ัวโมง
ตอป (99% 
Availability) 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 2 

รวม 1.6 16.4 3.4 3.4 3.4 28.2  
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 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังของกรมใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
 
เปาหมายท่ี 1 :  สงเสริม และพัฒนาแนวความคิดของบุคลากรของกรมฯ เปน Digital Mindset และใหมีสมรรถนะการทํางานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดมี

ประสิทธิภาพ 
เปาหมายท่ี 2 : บรรจุสมรรถนะดานการพัฒนาหรือการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปนองคประกอบสําคัญของการปฏิบัติงานหรือความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
กลยุทธท่ี 1 :  การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
กลยุทธท่ี 2 : การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management)  
กลยุทธท่ี 3 : การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

 
รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดจิิทัลท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  
1 จางท่ีปรึกษาดาน

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
จัดทําสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน โครงสราง
องคกรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลระดับ
องคกร 

1. กําหนดโครงสราง
องคกรและอัตรากําลัง
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกับ สนค. 

2. พัฒนาบุคลากรทาง
เทคนิค ใหมีสรรถนะ
การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

1. มีบุคลากรสนับสนุน
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีเหมาะสม
กับ สนค.เพ่ือ
กอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจหลัก 

จัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ 
สนค. 

 

มีบุคคลากร
ทางดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

- 
 

5 - - - 5 สํานักงาน
เลขานุการกรม 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยทุธศาสตรการคา 5-17 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

 
รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

3. กําหนดความกาวหนา
ในสายอาชีพ (Career 
Path) เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการรับ
ราชการไดอยาง
ตอเน่ือง 

2. สนับสนุนให
ขาราชการแสดง
พฤติกรรมท่ี
เหมาะสมกับหนาท่ี
และสงเสริมให
ปฏิบัติภารกิจใน 
หนาท่ีไดดียิ่งข้ึน 

กลยุทธท่ี 2 การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) 

2 พัฒนาศักยภาพดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้ังของกรมใหมี
สมรรถนะการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางชาญฉลาด 

- ผูบริหาร มี
ความสามารถในการ
วางแผนและบริหาร
นโยบาย 
เชิงรุกไดมากข้ึน 

- เจาหนาท่ีของ สนค.มี
ทักษะในการคิด
วิเคราะหเชิงลึกได
มากข้ึน 

- เจาหนาท่ีดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลมี
ความรูเทาทัน
เทคโนโลยี และ
สามารถใชประโยชน
จากเทคโนโลยีใน
ปจจุบันไดอยาง
เหมาะสม 

โครงการสัมมนาหรือ
ฝกอบรมดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
สําหรับบุคลากรทุก
ระดับ ไดแก 
ผูบริหาร เจาหนาท่ี
ของสํานักงาน
นโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา
โดยหลักสตูรจะตองมี
ความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความ
ตองการในแตละ
ชวงเวลาอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ันจึง
จําเปนตองจัดทํา
โครงการน้ีทุกป 

บุคคลมีการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานเปน
 สัดสวนการใชงาน
จริงของระบบงาน
สารสนเทศท่ีมีการ
ประกาศใชงาน
อยางนอย 
- รอยละ 75 ในป 61 
- รอยละ 80 ในป 62 
- รอยละ 90 ในป 63 

- รอยละ 100 ในป 
64 

- 1 1 1 1 4 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด 
ปงบประมาณ (ลานบาท) 

 
รวม 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

และเก่ียวของ 
60 61 62 63 64 

กลยุทธท่ี 3 การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
3 จางท่ีปรึกษาดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. เพ่ือใหขอเสนอแนะใน

การจัดทํานโยบาย และ
แผนดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. เพ่ือใหคําแนะนําแนว
ทางการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศ
ของกรมฯ 

3. เพ่ือใหคําแนะนําในการ
จัดทํา TOR จัดซื้อจัด
จางพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4. เพ่ือใหคําปรึกษาในการ
บริหารจัดการ และ
แกไขปญหาระบบ
สารสนเทศของกรมฯ 

5. ทบทวนสถาปตยกรรม
องคกร 

1. เพ่ือให สนค. 
สามารถบริหาร
จัดการระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือใหการพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศเปนไป
ตามแผนงานท่ี
กําหนดไว 

1. จัดจางผูเช่ียวชาญ
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. จัดใหมีการประชุม
ระหวางผูเช่ียวชาญ
กับบุคลากรของ 
สนค. 

1. ระบบ เทคโนโลยี
ดิจิทัลของ สนค.
ทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีกรอบดาน 
เทคโนโลยีดิจิทัล
ท่ีเปนมาตรฐาน
ตามท่ีกระทรวง 
ดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและ
สังคม หรือสรอ.
หรือหนวยงาน
ของรัฐกําหนดไว 

 

1.4 2 2 2 2 9.4 ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

รวม 1.4 8 3 3 3 18.4  
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ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ (ลานบาท) รวม 
2560 2561 2562 2563 2564  

ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 3 3 31 9 9 9 61 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 5 - 33.5 29.5 17 11 91 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 4 0.8 5.5 5.5 5.5 5.5 22.8 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการ

บริหารจัดการและบริการของกระทรวงพาณิชย 
4 1.6 16.4 3.4 3.4 3.4 28.2 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 3 1.4 8 3 3 3 18.4 
รวม 15 6.8 94.4 50.4 37.9 31.9 221.4 
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5.2 โครงการบูรณาการระดับกระทรวง 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
 

สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใชในการ
กํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมท้ังบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวง
พาณิชย ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ 

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

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยตอบสนองการใชงานในลักษณะ Customer Centric 
1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกสของ
กระทรวงพาณิชย (MOC 
e-Service) 

1. พัฒนาศูนยกลาง
การใหบริการของ
กระทรวงพาณิชยใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสแบบ
ครบวงจร เบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว 

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

1. ผูรับบริการ
สามารถชําระ
เงินคาบริการ
ของกระทรวงได
ทุกท่ี ทุกเวลา 

2. ผูรับบริการ
ไดรับบริการ
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

1. ศึกษา วิเคราะห และ
ออกแบบ
กระบวนงานของ
กรม/อคส. เพ่ือ 
บูรณาการใหอยูใน
รูปแบบธุรกรรมแบบ
อิเล็กทรอนิกสของ
กระทรวงพาณิชย  

2. ออกแบบพัฒนา 
ติดตั้ง และทดสอบ
แบบฟอรมกลางของ
กระทรวงพาณิชย 
(MOC Single 
Form/e-Form) 

1. ผูรับบริการ
สามารถทํา
ธุรกรรมแบบ
อิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวง
พาณิชยได
ภายในเวลาท่ี
กําหนด 

2. มีมาตรฐานการ
ใหบริการ
เดียวกันท่ัว
ประเทศ 

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

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

ออนไลนของกรมให
สามารถใชงาน
รวมกันได 

3. พัฒนาแบบฟอรม
กลางการใหบริการ
ของกระทรวง
พาณิชย (MOC 
Single Form) 

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

พรอมเช่ือมโยงกับ
ระบบงาน 

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

4. พัฒนาระบบให
สามารถบริการผาน
อุปกรณเคลื่อนท่ี 
(Smart Device) 

 

2 พัฒนาระบบ Smart Card 
และ Digital Signature 
เพ่ือรองรับการใหบริการ
และบริหารจัดการของ
กระทรวงพาณิชย 

1. สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล  

2. สนับสนุนการชําระ
เงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสของ
ภาครัฐ (National 
e-Payment) 

1. ใช Smart Card 
ในการจัดเก็บ
ขอมูลเบ้ืองตน
แทนการใช
เอกสาร
กระดาษในการ
กรอก
แบบฟอรมหรือ
คํารองตางๆของ

1. พัฒนาระบบอาน
ขอมูลพ้ืนฐานจาก
บัตร Smart card  

2. พัฒนาฟงกชันการ
กรอกขอมูลเพ่ิมเติม 
(นอกเหนือขอมูลบน
บัตรประชาชน) 

ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
เพ่ือรองรับการใช 
Smart Card และ
Digital Signature 
ในการใหบริการ
ระบบสารสนเทศ
ของกระทรวง
พาณิชย 

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

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

กระทรวง
พาณิชย 

2. อํานวยความ
สะดวกใหแก
ผูประกอบการ
หรือประชาชน
ในการชําระเงิน
ใหแกกระทรวง
พาณิชย 

3. พัฒนาระบบลงลาย 
มือช่ืออิเล็กทรอนิกส 
(Digital Signature) 

4. พัฒนาฟงกชันการสง
ตอขอมูลไปยังระบบ
บริการท่ีตองการ 

5. ศึกษาวิเคราะหการใช 
e-Payment ของ
รัฐบาล 

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

7. พัฒนาระบบการรับ
ชําระเงินผานบัตรเงิน
สด (Debit Card) 
หรือหักบัญชีธนาคาร 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
 
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใชในการ

กํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมท้ังบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวง
พาณิชย ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ 

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

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

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

ระบบบริหารจัดการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
กระทรวงพาณิชย 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ิมเตมิ หรือปรับปรุง
ระบบเดิมใหเหมาะสม
ทันสมัยตามความ
ตองการใชงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึน หรือ
เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณปจจุบัน 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
และอํานวยความ
สะดวก ใหแก
บุคลากรของ
กระทรวงพาณิชย 

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

1. ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ระบบบริหาร
จัดการ
สํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส
ของกระทรวง
พาณิชย  

2. จํานวนระบบท่ี
สามารถใชงาน
รวมกันได
ภายใน
กระทรวง
พาณิชย 

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

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
 

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

2. เพ่ือลดปรมิาณการ
รับ – สง เอกสาร 
หนังสือราชการ 
ดวยกระดาษ 

กระทรวงพาณิชย
สามารถลดปริมาณ
การรับ - สง 
หนังสือราชการ  
หนังสือเวียน ดวย
กระดาษ ระหวาง
หนวยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย 
ท้ังสวนกลาง และ
สวนภูมภิาค 

1. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ ความ
ตองการของ
ผูใชงาน และเพ่ิม
สิทธ์ิการใชงาน
ระบบในสวน
ภูมิภาค 

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

รอยละของการใช
กระดาษลดลง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยทุธศาสตรการคา 5-25 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : ยกระดับเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ

ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจน
พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

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

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชย เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชนขอมูลรวมกันท้ังภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย 
1 พัฒนาคุณภาพและ

จัดทํามาตรฐานขอมลู
ดานการพาณิชย 

1. เพ่ือจัดทํามาตรฐาน
ขอมูลดานการ
พาณิชยใหสามารถใช
งานรวมกันไดท้ัง
หนวยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย 
และหนวยงาน
ภายนอก 

2. เพ่ือตรวจสอบ
ปรับปรุงขอมูลดาน
การพาณิชยใหมีความ
ถูกตองและลดความ
ซ้ําซอน ของขอมูล 
โดยอาศัยขอมลูจาก

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

2. กําหนดมาตรฐาน
ขอมูลดานการ
พาณิชยตาม

1. พัฒนาระบบ
ตรวจสอบขอมลูซึ่ง
มีการจัดเก็บ/ใชงาน
ในแตละกรม เพ่ือ
เปรียบเทียบขอมูล
เบ้ืองตน 

2. นําผลตรวจสอบเขา
สูกระบวนการ
พิจารณาปรับปรุง
แกไขขอมูลรวมกัน 

3. จัดประชุม
หนวยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวง

1. จํานวนฐานขอมูลท่ี
ไดรับการ
ตรวจสอบ แกไข 
และมีความถูกตอง 

2. จํานวนขอมูลดาน
การพาณิชยท่ีได
จัดทํามาตรฐาน
ตามกรอบแนวทาง 
TH e-GIF 2.0 

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

5-26 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

การทําพจนานุกรม
ขอมูลของกระทรวง
พาณิชย 

3. พัฒนาระบบขอมูล
เปด (Open Data) 
ของกระทรวงพาณิชย 

มาตรฐานขอมลู
ภาครัฐ เชน TH 
e-GIF 2.0 

 

พาณิชย เพ่ือรวมกัน
พิจารณา 

- กําหนดนิยามความ 
หมายของขอมูลท่ี
ตองใชงานรวมกัน 

- กําหนดรูปแบบ/
โครงสรางเพ่ือการ
เช่ือมโยงขอมูล
รวมกัน 

- กําหนดรหสัขอมูลท่ี
ใชงานรวมกัน 

4. ประกาศการใช
มาตรฐานขอมลูดาน
การพาณิชย 

5. นําขอมูลดานการ
พาณิชยเขาสูระบบ
ขอมูลเปด (Open 
Data) ของรัฐบาล 

 
 
 
  

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยทุธศาสตรการคา 5-27 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : กระตุนเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ

ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจน
พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

เปาหมายท่ี 2 :  สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลดานการพาณิชยไดอยางสะดวก 
กลยุทธท่ี 3 : เตรียมความพรอมในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลของผูประกอบการและประชาชน ดวยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล

ดานการพาณิชย 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การบูรณาการขอมลูสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณชิย  
2 การพัฒนาระบบการ

ใหบริการและเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล 
(Interoperability) 
แบบบูรณาการของ
กระทรวงพาณิชยดวย 
Enterprise Service 
Bus 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ใหบริการของกระทรวง
พาณิชยแบบบูรณาการ
โดยการนําการศึกษา
สถาปตยกรรมองคกรมา
ประยุกตใชในการพัฒนา 
Enterprise Service Bus 

มีระบบแลกเปลี่ยน
และเช่ือมโยงขอมูล
สารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชยท่ี
เปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

1. ศึกษาผลการศึกษา
การจัดทํา
สถาปตยกรรม
องคกร (Enterprise 
Architecture) 

2. วิเคราะหและ
ออกแบบระบบ 
การสงผานขอมูล
สารสนเทศ 
ของกระทรวง
พาณิชย 

3. พัฒนาระบบ 
Enterprise 
Service Bus 

จํานวนระบบหรือ
ขอมูลดานการพาณิชย
ท่ีสามารถเช่ือมโยง
แลกเปลีย่นขอมูล ผาน 
Enterprise Service 
Bus ได 

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

5-28 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ 

60 61 62 63 64 

4. จัดฝกอบรม 
5. ประชาสมัพันธ

ภายในกระทรวง 
3 การจัดการขอมูลขนาด

ใหญและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึก (Big Data 
& Analysis) 

พัฒนาระบบเพ่ือ
ใหบริการขอมลูเชิงลึก
ดานการพาณิชยสําหรับ
ผูประกอบการ ประชาชน
เพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกิจท้ังใน
และตางประเทศ 

มีระบบเพ่ือใหบริการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
พาณิชย 

ระยะท่ี 1. พัฒนาระบบ
บันทึกขอมูลจากสวน
ภูมิภาค และเช่ือมโยง
ขอมูลดานการพาณิชย
จากกรม/อคส. 
ระยะท่ี 2.พัฒนาระบบ
เพ่ิมเตมิและเช่ือมโยง
กับหนวยงานภายนอกท่ี
เก่ียวของ พรอม
นําเสนอเปน
ภาษาอังกฤษ และ
เผยแพรผานระบบ 
Open data ของรฐับาล 

รอยละความพึงพอใจ
ในการรับบริการขอมูล
ของผูประกอบการ 
ประชาชนเพ่ิมข้ึน 

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

  

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
 

สาระยุทธศาสตร : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ดานการพาณิชย ใหเหมาะสมกับหลักเกณฑและความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ดวยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

เปาหมาย : ผูประกอบการและประชาชนมีความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทําธุรกรรมกับกระทรวงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 1 : ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 2 :  ผลักดันใหหนวยงานเขาสูเกณฑมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธท่ี 3 :  เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
1 การเสนอขอรับรอง

มาตรฐานสากล 
เพ่ือสรางความเช่ือมั่น
ใหแกผูใชบริการ
ธุรกรรมของกระทรวง
พาณิชย 

ระบบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลผาน
การรับรองตาม
มาตรฐานสากล 

ดําเนินการเสนอ
ขอรับรองมาตรฐาน
ดานการบริการหรือ
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยจาก
หนวยงานท่ีไดรับการ
ยอมรับสากล 

จํานวนหนวยงานท่ี
ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 

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

2 การรณรงคเพ่ือใหเกิดความ
ตระหนักและสรางวัฒนธรรม
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 

1. จัดทําสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ประชาสมัพันธ 

2. จัดกิจกรรมสงเสรมิ
สนับสนุนการใชงาน
เทคโนโลยีดจิิทัล
อยางมจีรยิธรรม 

บุคลากรกระทรวง
พาณิชยมีความตระหนัก
ในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางมีคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

1. จัดทําสื่อดิจิทัล
และเผยแพรผาน
ระบบออนไลน 

2. จัดกิจกรรม
สงเสริมอยางนอย
ปละ 1 ครั้ง 

รอยละของ
บุคลากรกระทรวง
พาณิชยท้ังหมดเขา
รวมกิจกรรม
รณรงคและสราง
ความตระหนักใน
การใชเทคโนโลยี

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

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



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

ดิจิทัล อยางมี
จรรยาบรรณ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวมของผูประกอบการและประชาชนใน Social Network เพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหความรูความเขาใจดานการพาณิชยแก

ผูประกอบการและประชาชน รวมท้ังนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห ใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย 
เปาหมายท่ี 1 : กระทรวงพาณิชยใช Social Network ในการติดตอสื่อสารกับผูประกอบการและประชาชน 
กลยุทธท่ี 1 : ประยุกตใช Social Media เพ่ือสรางเครือขายดานการพาณิชย (MOC Social Network) 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานเศรษฐกิจการพาณิชย 
1 การพัฒนาเครือขาย

ผูรับบริการของกระทรวง
พาณิชย (MOC Social 
Network) 

เพ่ือเพ่ิมชองทางการ
ติดตอสื่อสาร การ
แลกเปลีย่นขอมูลดานการ
พาณิชยของผูรับบริการ
กระทรวงพาณิชย 

ใชสื่อสังคมออนไลน
ของทางราชการ ซึ่งมี 
แนวโนมจะพัฒนาและ
เปดใหใชงาน เชน ของ
สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (สรอ.) 

1. ประยุกตใชสื่อสังคม
ออนไลนท่ีทันสมยั
ในการติดตอสื่อสาร
กับผูประกอบการ
และประชาชน 

2. การใหความรูและ
สงเสริมการใชธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส สําหรับ
ผูประกอบการและ
ประชาชน 

จํานวนสมาชิก
เครือขายดานการ
พาณิชย (MOC 
Social Network)
เพ่ิมข้ึน 

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

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวมของผูประกอบการและประชาชนใน Social Network เพ่ือเพ่ิมชองทางในการใหความรูความเขาใจดานการพาณิชยแก
ผูประกอบการและประชาชน รวมท้ังนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห ใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย 

เปาหมายท่ี 2 :  วิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชยเพ่ือปรับปรุงการใหบริการของกระทรวงพาณิชย 
กลยุทธท่ี 2 :  พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชย (Social Analytic) 
กลยุทธท่ี 3 : กํากับ ติดตามการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 2 การเฝาระวังขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการพาณิชย 
2 พัฒนาระบบวิเคราะห

ขอมูลทางสังคมการ
พาณิชยจากสื่อสังคม
ออนไลน (Social 
Analytic) 

1. เพ่ือจัดหาระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย
จากสื่อสังคม
ออนไลน (Social 
Analytic) 

2. เพ่ือวิเคราะหขอมูล
ทางสังคมการ
พาณิชย พรอมท้ัง
จัดทําแนวทางการ
ปรับปรุงการ
ใหบริการของ
กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงพาณิชยได
รับทราบความคิดเห็น
และการแสดงออก 
ของประชาชนไดอยาง
รวดเร็ว เปนประโยชน
ตอการปรับปรุงแนว
ทางการบริหารจัดการ 
หรือการใหบริการได
อยางเหมาะสม 

1. ศึกษา วิเคราะห 
ออกแบบ และจัดทํา
ขอเสนอแนะ 
เก่ียวกับ
กระบวนการเฝา
ระวังดาน
ภาพลกัษณของ
กระทรวงพาณิชย 
และการนําขอมูลท่ี
จัดเก็บมาวิเคราะห
เพ่ือสื่อสารและแนว
ทางการปรับปรุง 

2. ติดตัง้ระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมจากสื่อสังคม
ออนไลน 

ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย 
(Social Analytic) 

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

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



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

3. จัดทํารายงาน
นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 
รายงานเรงดวน
รายงานประจําวัน 
รายงานประจํา
สัปดาห และ
รายงานประจําเดือน 

3 พัฒนาระบบรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ของ
กระทรวงพาณิชย 

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

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

พัฒนาระบบตดิตามผล
การรองเรียนหรือการ
แกไขปญหาของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ซึ่งประชาชนสามารถ
ติดตามผลไดจากระบบ
ฯโดยอัตโนมตั ิ

รอยละของจํานวน
เรื่องรองเรียนท่ี
ไดรับการแกไขหรือ
การช้ีแจง 

     สป./คต. คน. 
ทป. พค. สค. 

 
 
 
 
 
 
 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการของกระทรวงพาณิชย 
 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล ใหมีความพรอมในการใหบริการสําหรับบุคลากรของกระทรวงพาณิชย ผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงาน

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

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

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

บูรณาการระบบ
สารสนเทศและฐานขอมลู
ของกระทรวงพาณิชย และ
ขยายขีดความสามารถการ
ใหบริการ Private Cloud 

1. บํารุงรักษาระบบ 
Private Cloud ของ
กระทรวงพาณิชย 

2. ขยายขีดความสามารถ
การใหบริการ Private 
Cloud 

1. ใชระบบ Private 
Cloud ไ ด อ ย า ง
ตอเน่ือง 

2. เ พ่ิม เติม อุปกรณ
เครื่องท่ีจําเปนใน
กรณีท่ีไมสามารถ
จัดตั้ง Data Center
แหงใหม 

จัดจางผูประกอบการ
ภายนอกดําเนินการ
บํารุงรักษา 

1. ระดับ
ความสําเร็จใน
การแกไข
ปญหา เพ่ือ
ปองกันการ
หยุดใหบริการ
ระบบเครือขาย
ของกระทรวง
พาณิชยภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

2. จํานวนระบบ
สารสนเทศหรือ
ขอมูลท่ีมีการใช
ทรัพยากรดาน
เทคโนโลยี

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

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



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ 

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบและ

เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 
ดิจิทัลรวมกัน
เพ่ิมข้ึน 

2 จัดตั้งศูนยขอมลูและ
เครือขาย (Data Center) 
แหงใหม 

พัฒนาศูนยกลางขอมูลแหง
ใหมเพ่ือทดแทน Data 
Center เดิม 

พัฒนาศูนยกลางขอมูล
แหงใหมเพ่ือทดแทน 
Data Center เดิม 
เพ่ือใหมีความมั่นคง
และรองรับการ
ใหบริการของ
กระทรวงพาณิชย 

ดําเนินการตามผล
การศึกษาวิเคราะห
ตามโครงการจางท่ี
ปรึกษาจัดตั้งศูนย
ขอมูลและเครือขาย 
(Data Center) 
 

ระดับความสําเร็จ
ในการจัดตั้งศูนย
ขอมูลและเครือขาย 
(Data Center) 
แหงใหมของ
กระทรวงพาณิชย 
 

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

3 การพัฒนาการเชาวงจรสื่อ
สัญญาณและเชาใชบริการ
อินเทอรเน็ตของกระทรวง
พาณิชยแบบบูรณาการ 

สนับสนุนการเช่ือมโยง
เครือขายระหวางหนวย 
งานท้ังภายในและภาย 
นอกกระทรวงพาณิชย 

รองรับการเช่ือมโยง
ขอมูลไดอยางมี
เสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

ศึกษาวิเคราะห
ปริมาณขอมูลและ
ประเมนิความ
ตองการเช่ือมโยง
ขอมูล 

มีวงจรสื่อสญัญาณ
และบริการ
อินเทอรเน็ต 

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

4 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใชเครือขายไรสายของ
กระทรวงพาณิชย (MOC 
Wifi Roaming) 

พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใชเครือขายไรสายของ
กระทรวงพาณิชย 
ไดอยางตอเน่ือง (MOC 
Wifi Roaming) 

บุคลากรของกระทรวง
พาณิชย และ
บุคคลภายนอกท่ีมา
ติดตอกับกระทรวง
พาณิชย (สนามบินนํ้า)
สามารถใชเครือขายไร
สายไดอยางตอเน่ือง 

1. ติดตั้งอุปกรณ
เพ่ือการเช่ือมตอ
สัญญาณระหวาง
จุดตางๆ 

2. กําหนดคาการ
ทํางานอุปกรณ
(Configuration 
setting) ท่ี
เก่ียวของ 

รอยละความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการระบบ
เครือขายและ
สารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชย
เพ่ิมข้ึน 

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

ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงข้ึนในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ การกํากับ ตรวจสอบ และการใหบริการตามหนาท่ี

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

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานท้ังสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency) 
 

ลําดับ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

แผนงานท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ 
1 การกําหนดมาตรฐาน

ความรูและพัฒนา
ความสามารถดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
บุคลากรกระทรวง 
พาณิชย 

1. จัดทําสมรรถนะ 
(Competency) 
ในการใชงาน หรือ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ระดับกระทรวง 

2. จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  

3. ฝกอบรมหรือ
พัฒนาตาม
แผนพัฒนาของ
บุคลากร 

1. บรรจสุมรรถนะ
การใชงานและ
การพัฒนาดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ใหเปนองคประกอบ
ในการพิจารณา
ความ 
กาวหนาในการทํางาน
(Career Path) 

2. ว า ง แ ผ น ก า ร
พัฒนา บุคลากร
รายบุคคลอย า ง
สม่ําเสมอ 

1. จัดใหมีการประชุม
รวมระดับองคกร
ท้ังฝายบริหารและ
ปฏิบัติการ ในการ
จัดทําคํานิยาม
และความคาดหวัง
ในการใชงาน หรือ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
เหมาะสมของแต
ละฝาย 

2. จัดใหมีการ
ฝกอบรมหลักสตูร
ท่ีสนับสนุนการ

1. ระดับความสําเร็จใน
การกําหนด
มาตรฐานความรู
และสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ของกระทรวง
พาณิชย 

2. รอยละของจํานวน
บุคลากรกระทรวง
พาณิชยท้ังหมด
ไดรับการฝกอบรม
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

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

ตัวชี้วัด 
ปงบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ 60 61 62 63 64 

3. บุคลากรในแตละ
ตําแหนงมีสมรรถนะ
การใชงานหรือ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ดีข้ึน 

ปฏิบัติงานของแต
ละสายงาน 

 

2 ทดสอบทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพไอที 
(Information 
Technology 
Professional 
Examination : ITPE) 

พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีความรูความ
เขาใจและทดสอบผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน
ดานวิชาชีพไอที 

1. สํารวจบุคลากร
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

2. สนับสนุนการไป
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพท่ี
เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละของจํานวน
บุคลากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ทดสอบผานตามเกณฑ
มาตรฐานดานวิชาชีพท่ี
ไดรับการยอมรับใน
ระดับสากล 

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

3 การจางท่ีปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

จัดหาท่ีปรึกษาจดัทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

จัดจางท่ีปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย 

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

5-38 แผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย ์

หมายเหตุ  เป็นโครงการที่ดําเนินการในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ 
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็น
องค์กรดิจิทัล  
(Smart Ministry) 

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

พัฒนาระบบ Smart Card และ 
Digital Signature เพื่อรองรับ
การให้บริการและบริหารจัดการ

ของกระทรวงพาณิชย์ 

- - สป. / คต. คน. ทป. พค. สค. 

- 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

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

- - 
การพัฒนาระบบการให้บริกาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(Interoperability) แบบบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การพาณิชย์ 

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างสังคมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์อย่างมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลให้ครอบคลุมการ
บริหารจัดการ และการ
บริการของกระทรวง
พาณิชย ์

- 
พัฒนาระบบสนับสนนุการใช้
เครือข่ายไร้สายของกระทรวง
พาณิชย์ (MOC Wifi Roaming) 

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

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

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล 

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

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

- - - - 
การจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของ
กระทรวงพาณิชย์ 

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

บทท่ี 6 
การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 

 
6.1 การบริหารจัดการ 

 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบในหลักการเรื่อง การแตงต้ังผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และสํานักงาน 
ก.พ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ หนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของตําแหนงผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศไว ดังนี้ 

 
1. การแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในกระทรวง หรือกรม ใหหัวหนาสวนราชการ 

ตั้งและมอบหมายใหรองหัวหนาสวนราชการ (รองปลัดกระทรวง หรือ รองอธิบดี หรือ  
รองหัวหนาสวนราชการ) ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง  ใหดูแลรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของสวนราชการในระดับกระทรวง หรือ ระดับกรม 

2. รองหัวหนาสวนราชการผูไดรับมอบหมายใหเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทหนาท่ี
และความรับผิ ดชอบในการ กํ า กับดูแลการดํ า เนิ น งานด าน เทคโนโลยีส ารสนเทศ  
ดานการวางระบบเชื่อมโยงขอมูลภายในสวนราชการ ระหวางสวนราชการ และการเชื่อมโยงขอมูล
กับระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และการดําเนินงานตามกฎหมายขอมูลขาวสาร รวม
ตลอดถึงใหปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบหมาย 

 
• การจดัโครงสรางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง  

 
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง

พาณิชย เปนประธาน  รองปลัดกระทรวงพาณิชย (ดานบริหาร) ซ่ึงเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจํากระทรวงพาณิชย เปนรองประธาน  ผูตรวจราชการกระทรวงพาณิชยท่ีปลัดกระทรวงพาณิชย
มอบหมาย เปนรองประธาน  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสวนราชการ เปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เปนกรรมการและ
เลขานุการ ดังแสดงในรูปท่ี 6-1 

 
 
 
 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 6-1 
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รูปท่ี 6-1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย 

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

 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย ในฐานะผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย (CIO) ยังมีบทบาทการบริหาร ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ โดยมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมเติม คือ 
 

1. บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย 
2. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ 
3. ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ 
4. แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชย 
5. นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลตอรัฐมนตรี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี 
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• การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ดังนี้ 
 

1.1 ผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา   ท่ีปรึกษา 
1.2 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ประธาน 
1.3 ผูอํานวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา   กรรมการ 
1.4 ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรการพัฒนาความสามารถทางการแขงขัน  กรรมการ 
1.5 ผูอํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตรการคาสินคาอุตสาหกรรมและ 

ธุรกิจบริการ        กรรมการ 
1.6 ผูอํานวยการกองนโยบายยุทธศาสตรการคาสินคาเกษตร   กรรมการ 
1.7 ผูอํานวยการสํานักเลขานุการกรม      กรรมการ 
1.8 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการและเลขานุการ 

 

อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในของสํานักงานนโยบาย                 
และยุทธศาสตรการคา 

 

• บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา  

• กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี ้

• ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนแมบทฉบับนี ้

• แตงตั้งคณะทํางานแผนงาน/โครงการตางๆ ตามความเหมาะสม 

• แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคา 

• นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลตอคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย 

• รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงของกระทรวงพาณิชยสูการปฏิบัติ 

 
6.2 กระบวนการบริหารจัดการ 

 
กระบวนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
ประกอบดวย 

 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวมกันกําหนดคาตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนําแผน

แมบทฯ ฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
2. ขับเคลื่อนผลักดันการบูรณาการระบบสารสนเทศและขอมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF อยาง

นอย 3 ระดบั ประกอบดวย 
2.1 ระดับนโยบาย หมายถึง การใหความสําคัญระหวางผูบริหารระดับสูงของแตละหนวยงาน ใน

การกําหนดนโยบาย เพ่ือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) ท่ีจะดําเนินการเชื่อมโยง

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

แลกเปลี่ยน และใชประโยชนขอมูลรวมกัน โดยท่ีแตละฝายอาจจําเปนตองจัดทํากฎระเบียบ
รองรับใหเหมาะสมตอไป 

2.2 ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเปนไปได/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล 
เฉพาะขอมูลสวนท่ีจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) เทานั้น ซ่ึงจะ
สงผลตอการพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณและระบบเครือขายท่ีจําเปนของแตละฝาย 

2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-สงขอมูลในทางปฏิบัติเปนกิจวัตร ซ่ึงจําเปนตอง
มีการปรับปรุงขอมูลของแตละฝายใหมีความถูกตองทันสมัย 

 
3. การพัฒนาศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพ่ือให

เปนศูนยกลางการบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Back Office) และขอมูลเพ่ือการ
ใหบริการ (Front Office) ตามเปาหมายการพัฒนาของแผนแมบทฯ ฉบับนี้มีหลักการสําคัญให
เลือกพิจารณา ประกอบดวย 
 
3.1 การเชื่อมโยงขอมูลขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Back Office) และขอมูลเพ่ือการใหบริการ 

(Front Office) มายังศูนยกลาง หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานตางๆในสังกัด
กระทรวงพาณิชย ยังคงจัดเก็บขอมูลดังกลาวไวท่ีหนวยงานเจาของขอมูลตามปกติ เพียงแตมี
การเชื่อมโยงการใชขอมูลมายังศูนยกลาง เฉพาะขอมูลท่ีสามารถเปดเผยไดหรือท่ีไดตกลง
รวมกันไวเทานั้น เพ่ือเอ้ือตอการสืบคนและใชประโยชนจากขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก 

3.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการไวท่ีศูนยกลางการบูรณาการ 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะมีการนําสง
ขอมูลบางสวนเฉพาะท่ีตกลงรวมกันไว มาจัดเก็บรวบรวมไวท่ีศูนยกลาง เชน ขอมูลสถิติ เปน
ตน เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะท่ีสามารถประมวลผลสรุปขอมูลไดอยาง
สะดวก โดยมีขอตกลงเบื้องตนรวมกันในการนําสงขอมูลชุดท่ีมีการปรับปรุงลาสุด (Update) 
ตามคาบเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 

 
6.3 การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลใหประสบความสําเร็จ ตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 

พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด อาจพิจารณาในภาพรวมการ
ดําเนินงาน ซ่ึงประกอบดวย 

 
1. การติดตามประเมินผล 

 
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสรางการบริหาร
ขางตน จะทําหนาท่ีติดตามประเมินผลอยางนอยปงบประมาณละ 2 ครั้ง ซ่ึงประกอบดวย 

• การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการตางๆ 

• การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร 

• การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเปน เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

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



 สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

2. การแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
หมายถึง คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในของสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคาตามโครงสรางการบริหารขางตน ทําหนาท่ีแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลชุดตางๆ เพ่ือสรางกระบวนการการมีสวนรวม (Co-Creation) ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลในแผนงาน/โครงการตางๆ ประกอบดวย 
2.1 ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ประธาน 
2.2 ท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ท่ีปรึกษา 
2.3 ผูอํานวยการกอง/หนวยงานในสํานักงานนโยบายและยทุธศาสตรการคา (เจาของโครงการ)

         กรรมการ 
2.4 เจาหนาท่ีกอง/หนวยงานในสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา (เจาของโครงการ)

         กรรมการ 
2.5 เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

          กรรมการและเลขานุการ 
 
หมายเหตุ : หนวยงานเจาของโครงการ จะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยี

ดิจิทัลในแตละโครงการ โดยมีเจาภาพรวมเปนหนวยงานอ่ืนๆ รวมถึงกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา 
 
อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

• ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Data Cleansing) ขอมูลดานการ
บริหารจัดการภายใน (Back Office) และขอมูลดานการใหบริการ (Front Office) เพ่ือความ
พรอมในการบูรณาการรวมกันอยางมีเอกภาพ 

• ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ท้ังภายในและภายนอก 

• แกไขปญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล 

• นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตอคณะกรรมการบริหารภายในสํานักงาน
นโยบายและยุทธศาสตรการคา 

• รับฟงความคิดเห็นและขอแนะนําจากคณะกรรมการบริหารภายในสํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคาสูการปฏิบัติ 

 
6.4 เกณฑการประเมินผล 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1: ดัชนีชี้วัด “สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการและบริหารจัดการ

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความคุมคา และมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศกระทรวงพาณิชย” 
- มีฐานขอมูลและเครื่องมือสําหรับระบบดัชนีเศรษฐกิจการคา 
- มีขอมูลในระบบสารสนเทศครบทุก Function งาน 
- มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักไดอยางเหมาะสมสอดคลองกันกับ

กระบวนการทํางานของหนวยงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 2: ดัชนีชี้วัด “สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขอมูลพ้ืนฐานดานการพาณิชยใหมี

ความถูกตองและมีมาตรฐานรองรับการเชื่อมโยงท้ังหนวยงานภายในและภายนอก” 

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



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

- มีขอมูลสารสนเทศ/จํานวนรายงานท่ีสามารถใชงานรวมกัน 
- จํานวนระบบสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงกัน 
- จํานวนระบบสารสนเทศท่ีสามารถเชื่อมโยงกัน 
- จํานวนรายงานท่ีผานการวิเคราะหจากระบบ 
- จํานวนขอมูลท่ีเผยแพร (Open Data) อยางตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี 3: ดัชนีชี้วัด “สงเสริมสนับสนุนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเครือขายและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการมีความม่ันคงปลอดภัย ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ี
ยอมรับไดในระดับอาเซียนและระดับสากล และกฎหมายท่ีเก่ียวของ” 
- แผนบริหารความเสี่ยง แผนรักษาความม่ันคงปลอดภัย และแผนฉุกเฉินดาน 

เทคโนโลยีดิจิทัลไดรับการปรับปรุง 
- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
- เจาหนาท่ี สนค. มีลิขสิทธิ์ซอฟแวรท่ีถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 100 

ยุทธศาสตรท่ี 4: ดัชนีชี้วัด “สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหมี
ความทันสมัย ม่ันคงปลอดภัย ครอบคลุมการใหบริการ” 
- จํานวนซอฟตแวรประยุกต ฐานขอมูล และขอมูลการปฏิบัติงานถูกสํารองตาม

ระยะเวลา และสามารถเรียกคืนไดอยางถูกตอง 
- การเขาถึงระบบ Private Cloud และ Internet ของผูใช  และความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบเครือขาย 
- เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงท่ีล้ําทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตอผูใช 

(อัตราสวน เครื่องคอมพิวเตอร:ผูใช =1:1) 
- มีเครื่องสํารองไฟฟาท่ีทันสมัย 
- ระยะเวลาท่ีไมสามารถใหบริการเครือขายและระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

ระบบสารสนเทศ และฐานขอมูลไดไมเกิน 87 ชั่วโมงตอป (99% Availability) 
ยุทธศาสตรท่ี 5: ดัชนีชี้วัด “สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและสรางวัฒนธรรมการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีธรรมาธิบาล” 
- มีบุคคลากรทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
- บุคคลมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเปนสัดสวนการใช 

งานจริงของระบบงานสารสนเทศท่ีมีการประกาศใชงาน 

• รอยละ 75 ในป 2561 

• รอยละ 80 ในป 2562 

• รอยละ 90 ในป 2563 

• รอยละ 100 ในป 2564 
- ระบบ ICT ของกรมทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีกรอบดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปนมาตรฐานตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม หรือ สรอ. หรือหนวยงานของรัฐกําหนดไว 
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อภิธานศัพท (Glossary) 
 

หมายเหตุ : ตัวเลขภายใน () ท่ีอยูดานหลังคําศัพท หมายถึง เลขบทหรือภาคผนวก 
 

Accountability (3) 
ความรับผิดชอบและความพรอมตอการตรวจสอบของสังคม 

Application (4) 
ระบบงานหรือโปรแกรมประยุกตสําหรับการประมวลผลขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย 
ตลอดจนอุปกรณพกพาท่ีนิยมใชในปจจุบัน 

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

Availability and Access (4) 
ขอมูลท่ีมีความพรอมใชงานและการเขาถึงไดอยางสะดวกงายดาย 

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

Big Data Analytics (4) 
การวิเคราะหคลังขอมูลขนาดใหญ ซ่ึงอาจจัดเก็บในลักษณะของการมีรูปแบบและไมมีรูปแบบ
โครงสรางท่ีชัดเจน 

Bluetooth (4) 
ระบบการสื่อสารไรสาย โดยใชหลักการของคลื่นวิทยุระยะสั้น 

Business Intelligence (2) 
ซอฟตแวรท่ีนําขอมูลท่ีมีอยูเพ่ือจัดทํารายงานในรูปแบบตางๆ ท่ีเหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห 
แสดงความสัมพันธ และทํานายผลลัพธของแนวโนมท่ีอาจเกิดข้ึนได ตรงตามความตองการขององคกร 
เพ่ือประโยชนในการวางแผนกลยุทธดานตางๆ 

Career Path (2) 
ความกาวหนาในสายอาชีพหรือตําแหนงงานท่ีทํา 

Chief Information Officer (6) 
 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (6) 

Cloud Computing (3) 
ระบบการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องแมขายและอุปกรณจํานวนมาก ซ่ึงสามารถท่ีจะขยายหรือลด
ขีดความสามารถในการประมวลผลไดอยางสะดวกในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

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

Competency (2) 
สมรรถนะการทํางานท่ีมีการกําหนดระดับข้ัน เพ่ือใชเปนเกณฑสําหรับการวัดผล 
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Core Competency (4) 
สมรรถนะการทํางานท่ีบุคลากรทุกคนจําเปนตองมี หรือตองปฏิบัติเปนหลัก 

Data Center (2) 
ศูนยกลางการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลขอมูล 

 
Data Cleansing (4) 

การสอบทานและการปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองตรงกันระหวางระบบงานหรือฐานขอมูลตางๆ 
Data Pool (3) 

ศูนยกลางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานหรือหนวยงานตางๆ โดยมีการกําหนด
มาตรฐานขอมูลรวม และไมจําเปนตองแกไขขอมูลของแตละฝาย 

Digital Mindset (2) 
การคิดแบบมีตรรกะตามหลักการประมวลผลของคอมพิวเตอร เพ่ือท่ีจะเขาใจขอจํากัดและ
ความสามารถท่ีแทจริงของการใชประโยชนจากระบบคอมพิวเตอร 

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

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

e-less (2) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย 

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

Enterprise Service Bus (ESB) 
ตัวกลางท่ีทําใหผูท่ีตองการเรียกใชงาน บริการ จากระบบตาง ๆ สามารถเรียกผาน ESB  ได และทํา
ใหเกิดความสะดวกโดยไมตองติดตอกับบริการตาง ๆ   

Front Office (2) 
ระบบใหบริการสวนหนา เพ่ือการติดตอประสานกับผูใชบริการ 

Functional Competency (4) 
สมรรถนะการทํางานเฉพาะตําแหนงหนาท่ี หรือเฉพาะกลุมงาน 

Good Governance (4) 
การบริหารจัดการท่ีดี มีธรรมาภิบาล 
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Government Interoperability Framework (4) 
 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ 

Hardware (4) 
เครื่องมืออุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถจับตองใชงานได 

ICT Competency (4) 
สมรรถนะการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Interoperability (4) 
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีอาจมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลเหมือนกันหรือแตกตางกันได โดยไม
ตองดัดแปลงแกไขขอมูลเดิม 

Internet of Things (4) 
สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งท่ีสามารถสื่อสารและเชื่อมตอกันไดผานรูปแบบการสื่อสารท้ัง
แบบใชสายและไรสาย 

IP Address (4) 
หมายเลขประจําเครื่อง เพ่ือใชประโยชนในการรับสงขอมูลในระบบเครือขายไดอยางถูกตอง 

Machine-Readable (4) 
 ขอมูลท่ีสามารถอานและนําไปใชประมวลผลไดโดยเครื่องคอมพิวเตอร 

Merit (3) 
ความมีคุณธรรม ความดี 

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

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

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

• ขอมูลพ้ืนฐานของผูใชบริการ เชน เลขประจําตัว ชื่อ ท่ีอยู ฯลฯ 

• ขอมูลเฉพาะท่ีจําเปนตองใชในการทําธุรกรรมแตละประเภท (ตามท่ีหนวยงานกําหนด) 
National Data Center (4) 

 ศูนยกลางขอมูลแหงชาติ ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลเพ่ือการใชงานรวมกันท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผูสนใจท่ัวไป 

Network (4) 
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 ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร 
Non-Commercial (4) 

 การดําเนินงานหรือธุรกรรมท่ีไมใชเชิงพาณิชยหรือไมหวังผลกําไร 
Non-Proprietary (4) 

 เปนสาธารณะไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์ 
One Roof (4) 
 ศูนยบริการรวม เนนติดตอรับบริการในลักษณะแบบเผชิญหนากัน (Face to Face) แตจะอํานวย
ความสะดวกโดยผูรับบริการเพียงไปติดตอยังสถานท่ีเพียงแหงเดียวเทานั้น สามารถติดตอกับหนวยราชการ
ตางๆ ไดทุกดาน เนื่องจากหนวยราชการตางๆ สงบุคลากรมาประจําท่ีศูนยบริการรวม 
Open Data (3) 

 ขอมูลท่ีสามารถและมีการเปดเผยตอสาธารณะ โดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายต่ํามาก 
Open Document Spreadsheet (4) 

รูปแบบการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของตารางคํานวณ ท่ีสามารถใชงานรวมกับโปรแกรมท่ีมีหรือไมมี
คาลิขสิทธิ์ได 

Open License (4) 
อนุญาตใหมีการใชงานไดเปนการท่ัวไป  

Peopleware (4) 
บุคลากรผูทําหนาท่ีใชงานระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลตางๆ เพ่ือการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 

Protocol (4) 
ขอกําหนดท่ีเปนมาตรฐานในการรับสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครือขาย 

Prototype (2) 
ตนแบบเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูล 

Real-Time (3) 
การประมวลผลขอมูลและแสดงผลลัพธรายงานท่ีถูกตองทันที ณ เวลาปจจุบันหรือใกลเคียง 

Re-use and Redistribution (4) 
ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเง่ือนไข การอนุญาตใหนํามาใชใหมและเผยแพรได 

Security (4) 
ความม่ันคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องขอมูล 

Service Oriented Architecture (5) 
ชุดของซอฟตแวรท่ีถูกออกแบบใหมีลักษณะท่ียืดหยุนตอการใชงาน โดยจะปฏิบัติหนาท่ีอยูระหวาง
เฟสของการพัฒนาระบบ (systems development) กับ การควบรวมการประมวลผล (integration 
in computing) ระบบใดๆ ท่ีถูกออกแบบบนพ้ืนฐานของ SOA นั้น จะประกอบไปดวยชุดของการ
ปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีเปนตัวควบรวมการใหบริการ ซ่ึงสามารถถูกนํามาใชไดกับระบบตางๆท่ี
หลากหลาย หรือ ระบบท่ีถูกแบงแยกออกตาม หนวยงานองคกร หรือ ธุรกิจท่ีแตกตางกัน 

Share Data (4) 
การแบงปนขอมูลใหสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวก 
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Single Window (4) 
การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลแบบแบบบูรณาการของหนวยงาน เพ่ือใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ
จากการติดตอเพียงจุดเดียว 

Smart Ministry (2) 
กระทรวงท่ีมีอัตลักษณในการใหบริการและบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ เปนท่ีนิยมยกยองของ
สาธารณชน 

Social Analytic (5) 
การวิเคราะหขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน เพ่ือท่ีจะทราบกระแสความเคลื่อนไหว ผลกระทบ
หรือทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมจริง 

Social Network (1)  
เครือขายสังคมท่ีเกิดจากรวมตัวหรือปฏิสัมพันธระหวางผูใชโปรแกรมตางๆ บนเครือขายสาธารณะ
อยางอินเทอรเน็ต 

Software (4) 
ชุดคําสั่งหรือระบบงานท่ีใชในการประมวลผลขอมูล เพ่ือแสดงผลลัพธรายงานตามท่ีกําหนดไว 

Stakeholder (3) 
ผูมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาหรือการใชงานระบบสารสนเทศและฐานขอมูลตางๆ 

Sustainable (4) 
 การพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือความตอเนื่องและมุงสูเปาหมายความสําเร็จไดในท่ีสุด 
SWOT Analysis (2) 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของตนเอง เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการมุงสูเปาหมายความสําเร็จ 

TH e-GIF 2.0 (Thailand Electronic Government Interoperability Framework) (4,5) 
กรอบแนวทางการจัดทํามาตรฐานขอมูล เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
ระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ 

Threat (2) 
ภัยคุกคามท่ีเกิดจากผูไมประสงคดี ในการบุกรุกโจมตีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดความเสียหาย 

Trade Intelligence (3) 
ชื่อระบบงานท่ีมีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานยุทธศาสตรการคา 

Transparency (3) 
ความโปรงใสตรวจสอบได 

Universal Participation (4) 
ความสามารถท่ีจะใชขอมูลไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ไมวาจะเปนการนําไปใช การใชซํ้า และการ
เผยแพร  

Update (2) 
การปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยเปนปจจุบัน 

User (4) 
ผูใชระบบงานและฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารท่ีใชผลลัพธรายงานจากระบบสารสนเทศ และ
ผูปฏิบัติงานท่ีกรอกขอมูลและจัดทํารายงานตางๆ 
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Web Services (4) 
โปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบงานตางๆ ในระบบเครือขาย โดยมีลักษณะการเชื่อม
ประสานระหวางเครื่องแมขายคอมพิวเตอรดวยกันเอง 
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