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ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเปน
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล และใหทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานของรัฐ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ นํามาชวยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ ใหทัดเทียมประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ี
ประเทศสมาชิกจะมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจรวมกันอยางเปนเอกภาพ อีกท้ังปจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่ง
เดียว สงผลกระทบตอการรับรูและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอความ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมท่ีตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และการใชบริการตางๆ             
ซ่ึงรวมถึงรูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย 

บทสรุปผูบริหาร 

ความนํา 
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาในฐานะหนวยงานภาครฐัท่ีมีบทบาทสําคัญในการเสนอแนะการกําหนด
และจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการคาของประเทศ เพ่ือชี้นําในการพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเจริญเติบโต
อยางม่ันคงและยั่งยืนและขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ วางแผนกลยุทธเชิงรุกดานการคาใหกับ
กระทรวงพาณิชยและรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาและสรางเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการชี้วัด พยากรณ และเตือนภัยจาก
วิกฤติเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานนโยบายและ
ยุทธศาสตรการคาของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาประสงคของการเปนชาติการคา และเศรษฐกิจการคา
ของประเทศพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน ดังนั้น จึงตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานหรือดําเนินการรวมกับกระทรวง
พาณิชย ท้ังในดานระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมหรือ Application ท่ีทันสมัย สําหรับใชเปนชองทางการ
ใหบริการ การบริหารจัดการ และการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน โดยจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรควบคูกันไป 
เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล เชน การรักษา
ความลับขอมูล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแกผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ 
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จะชวยสนับสนุนใหกระทรวงพาณิชยมีแผนงาน และมีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน ตลอดจนตอบสนองนโยบายในระดับประเทศ 
โดยมีการวิเคราะหใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ดังรูปท่ี 1 

 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีสําคัญกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
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รูปท่ี 1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 
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1. ยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย “กลไกการขับเคลื่อน” 3 ประการคือ 
1) กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2) กลไกขับเคลื่อนท่ีคนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Growth Engine)  
3) กลไกการขับเคลื่อนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Growth Engine) 
นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลคา” ไปสูโครงสรางเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม “สรางมูลคา” ซ่ึงประกอบดวย 5 กลุมหลัก คือ  
1) กลุมอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2) กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3) กลุมอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมและการออกแบบ  
4) กลุมอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิต  
5) กลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค 

 

กลุมอุตสาหกรรมเหลานี้ ตั้งอยูบนฐานความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และ “วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยูเดิม 
และตอยอดดวยการบริหารจัดการ องคความรูสมัยใหม ดวยเทคโนโลยีท่ีสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม
โลก ท่ีกําลังคอยๆ เปลี่ยนผานจากยุคของสังคมท่ีเนน “องคความรู” มาสูยุคของสังคมท่ีเนนการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” 
มากข้ึน ซ่ึงจะมีการปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน 
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2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

วิสัยทัศน : “ปฏิรูปประเทศไทยสู Digital Thailand” โดยมีภูมิทัศนดิจิทัลเปน 4 ระยะ ดังรูปท่ี 2 

 
รูปท่ี 2 ภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทยในระยะ 20 ป (ท่ีมา : แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมท่ัวประเทศ 
“โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพ่ือรองรับการเปนดิจิทัลไทย

แลนด เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพรภาพกระจายเสียงท่ีมีความทันสมัย 
มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับการติดตอสื่อสาร                    
การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ การคาและพาณิชย การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใชงาน
รูปแบบตางๆ อันเปนประโยชนตอการสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงทางสังคมของประเทศ รวมท้ังเพ่ือ
รองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิต

สินคาและบริการ พรอมกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหมใน
ระยะยาว ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจําเปนตองเรงสรางระบบนิเวศสําหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการยกระดับ
และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ ท่ีจะสงผลตอการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของ
ไทยอยางยั่งยนืในอนาคต” 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาประเทศไทยท่ีประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูท่ีอยูในชุมชนหางไกล 

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
รวบรวมและแปลงขอมูล องคความรูของประเทศท้ังระดับประเทศและระดับทองถ่ินใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีประชาชน
สามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก โดยประชาชนมีความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะใน
การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม” 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
“การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐท้ัง

สวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบ จนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของ
บริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัล ท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ           
ซ่ึงประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา และในระยะตอไป รัฐบาล
สามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการ
สรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบท่ีเปน
สากล (Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/
บริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ” 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
“การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญ

ฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน ท้ังท่ีประกอบ
อาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือสรางใหเกิดการจางงานท่ีมีคุณคาสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
“มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกาท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย และสอดคลองกับหลักเกณฑสากล

ท่ีมาเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสรางความม่ันคงปลอดภัย การสราง
ความเชื่อม่ัน และการคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพ่ือกอใหเกิดการอํานวยความสะดวก ลด
อุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของตางๆพรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการ                        
เพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต” 
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3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

ไทย โดยมีวิสัยทัศน คือ “ใน 3 ปขางหนา ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมีการบูรณาการระหวาง
หนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไดอยางแทจริง” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหสามารถทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะนําไปสูการยกระดับการใหบริการภาครัฐท่ีสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความตองการ
ของผูรับบริการรายบุคคลยิ่งข้ึน ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึงการพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมการเขาถึง
และเขาใจประชาชน ตั้งแตการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบถึงงานบริการภาครัฐตางๆ ผานจุดเดียวและสามารถขอรับ
บริการไดตามสิทธิ์ จนถึงการทําความเขาใจปญหาและความตองการของประชาชน เพ่ือนําไปสูการแกไขเม่ือมี                           
การรองเรียนอยางเปนรูปธรรม ท่ีมีโครงสรางการทํางานและบุคลากรคอยรองรับตลอดการทํางาน” 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใหความ

ชวยเหลือท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมท้ังพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน
ของผูท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของตลาด” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ                     

ภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตการเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต และ                         
มีมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรท่ีตรงกับความตองการของตลาด การยกระดับประสบการณของนักทองเท่ียวในยุค
ดิจิทัลอยางครบวงจร เพ่ือรักษามาตรฐานใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก รวมถึงการเพ่ิม
ศักยภาพของผูประกอบการ โดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจในทุกข้ันตอน และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐสามารถ
จัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรงเวลามากข้ึน โดยไมเพ่ิมภาระใหกับผูเสียภาษี ซ่ึงท้ังหมดนี้จะนําไปสูการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน”  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษาความ

ปลอดภัย จากท้ังภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไขสถานการณมาเปน
การปองกันกอนเกิดเหตุมากข้ึน รวมถึงการแกไขสถานการณผานภาวะวิกฤติ ใหสามารถใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย
และฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

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

กระทรวงพาณิชยในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาของประเทศ มีภารกิจสําคัญ
ในการกําหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจการคาของประเทศใหเขมแข็ง  สามารถรองรับและใช
ประโยชนจากความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกในอนาคต ชวยใหเศรษฐกิจไทยกาวพนจากภาวะกับดัก
รายไดปานกลาง สอดคลองกับยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 โดยแบงเปน 4 ระยะในชวง 20 ปขางหนา ดังนี้ 

 
ระยะท่ี 1 ป 2559-2564 ปฏิรูปการคา เนนปรบักฎหมายวางระบบการคา 

ระยะท่ี 2 ป 2565-2569 เปนหวงโซคุณคาสําคัญของภูมิภาค เนนพัฒนาผูประกอบการใหสามารถเปน
ผูนําตลาดภูมิภาค 
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ระยะท่ี 3 ป 2570-2574 เปนหวงโซคุณคาสําคัญของโลก เนนยกระดับความสามารถของผูประกอบการ
ไทยใหเปนผูคาสําคัญในตลาดโลก 

ระยะท่ี 4 ป 2575-2579 กาวไปเปนผูนําในตลาดโลก เนนสรางศักยภาพของประเทศใหสามารถสงเสริม
ใหผูประกอบการไทยเปนผูคาหลักของโลก 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร 
กระทรวงพาณิชยตองเพ่ิมบทบาทการชวยเหลือ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประกอบการดานการคา                     

แกผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและกลาง ซ่ึงรวมไปถึงเกษตรกรท่ีนอกจากจะเนนเรื่องประสิทธิภาพการ
ผลิตแลว ยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจทําการผลิตและทําการคาผลผลิตของตนอยางชาญฉลาดดวย ฯลฯ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการคาใหมีประสิทธิภาพ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงบริบทการคาการลงทุนโลก ทําให

บทบาทในการควบคุมมีความจําเปนนอยลง ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองหันไปเนนการกํากับดูแลและการอํานวยความสะดวก
ทางการคา ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน โดยจะมีการปรับระบบการคาในหลายดาน              
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การสรางและพัฒนา Trade Digitization เพ่ือการจัดการท่ีทันสมัย การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการคาท้ัง Hardware 
และ Software การพัฒนากลไกการกํากับดูแลธุรกิจและสรางความนาเชื่อถือในรูปแบบธุรกิจสมัยใหม ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค 
ในอนาคตเศรษฐกิจการคาจะทวีความซับซอนมากข้ึน มีการแขงขันและเปดเสรีมากข้ึน ทําใหมีความ

จําเปนตองสงเสริมใหผูบริโภคมีความรอบรู มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน มีความพอประมาณ และสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรมสมัยใหมไดอยางทันทวงที สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังตองมี
การสงเสริมใหผูบริโภคมีความกระตือรือรนท่ีจะมีบทบาทในการดูแลตลาด และสามารถกําหนดพัฒนาการของตลาดโดย
การรวมตัวกัน เพ่ือสรางอํานาจตอรองกับผูคา โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือใหบริการกับผูประกอบการ ประชาชน 
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังสงเสริมการสรางเครือขายผูบริโภคโดยใชเครือขายสังคม 
(Social Network)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบูรณาการกับระบบการคาโลก 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจขนาดปานกลาง และมีขอจํากัดในการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

โดยการบริโภคและการลงทุนในประเทศแตเพียงลําพัง จําเปนตองอาศัยการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจดวยการคาระหวาง
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ประเทศ ท้ังการคากับประเทศเพ่ือนบานและการคากับประเทศในภูมิภาคอ่ืน โดยในภูมิภาคอาเซียนและเพ่ือนบาน จะ
เนนการสรางมาตรฐานรวม เชื่อมโยงระบบขนสงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ในขณะท่ีภูมิภาคอ่ืนจะเนนการใช
ประโยชนจากกลไกความรวมมือท้ังระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี สรางการรับรูและการยอมรับในสินคาและบริการ
ของไทยในเวทีโลก เพ่ือพัฒนาไทยเปนหวงโซคุณคาท่ีสําคัญในภูมิภาคและโลก โดยการใชระบบ ICT เพ่ือสรางภาพลักษณ
สินคา/ธุรกิจบริการของไทยใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในตางประเทศ ผลักดันการสงออกโดยใชการตลาดนําการผลิต 
แสวงหาตลาดใหมและมีการกําหนดกลยุทธเชิงลึกดวยระบบ Business Intelligence และ Big data ลงถึงในระดับเมือง 
(City-Focus) ดวยกลไกของนโยบาย One-Roof  

 
5. นโยบายพาณิชย 4.0 

ตามท่ีกระทรวงพาณิชยไดมอบนโยบาย “พาณิชย 4.0” เพ่ือใหเกิดการบูรณาการเรงรัดผลักดันการสงออก
ของกระทรวงท้ังสวนกลางและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน                          
“ฉับไว โปรงใส มองไกล ใกลประชาชน” โดยในระยะเริ่มแรกจะเนนการปฏิรูปการคา อาทิ การแกไขปญหาอุปสรรค                   
การสงออก การสงเสริมภาคธุรกิจบริการ การใชชองทาง E-Commerce เปนตน ตลอดจนไดปรับกลยุทธเรงรัดผลักดัน
การสงออกในแตละภูมิภาค ไดแก
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1) ผลักดันเปนรายคลัสเตอร เชื่อมโยงสินคาและบริการท่ีเก่ียวของท้ังหวงโซอุปสงค (Supply chain) 
2) ขับเคลื่อนความสัมพันธทางการคา การลงทุนและการทองเท่ียว ผานกลยุทธ Strategic Partnership 
3) ใชกลยุทธ Less for More เนนสินคาท่ีมีผลตอบแทนสูง เจาะตลาดกลุมใหมท่ีมีกําลังซ้ือสูง 
4) ใช Digital Marketing ท้ังของไทย (Thaitrade.com) และเชื่อมโยงกับ Global และ Local Platform  
5) ผลักดันการสรางเครือขายนักธุรกิจรุนใหม (Innovation Based and Creativity Based Start-Ups)  
6) ขยายลูทางตลาดใหมใหกับสินคาศักยภาพดั้งเดิม 

 
6. ยุทธศาสตรของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

1) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางการคา 
2) ยุทธศาสตรการสรางโอกาสทางการคา 
3) ยุทธศาสตรการสรางเสถียรภาพทางการคา 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขอมูลและตัวชี้วัดทางการคา 
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพองคกร 
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กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร

การคา จะนําไปสู “SMART Ministry” เพ่ือประโยชนในการใหบริการ การบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผูบริหาร 
โดยการใชขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการตามพันธกิจของกระทรวงพาณิชยและ
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา โดยเนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามภารกิจของแตละหนวยงานผาน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย ครบวงจร โดยมีองคประกอบหลัก ดังรูปท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
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รูปท่ี 3 กรอบแนวคิด “MOC 4s to SMART” 

1. Service หมายถึง การใหบริการขอมูลสารสนเทศท้ังในสวนของการใหบริการและการบริหารจัดการภายใน 
(Front Office & Back Office) และการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือการใชประโยชนจากขอมูลรวมกันและการสราง
นวัตกรรมการใหบริการ สําหรับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 
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2. Security หมายถึง การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางความเชื่อม่ันในการ
ใหบริการและธุรกรรมออนไลน มีมาตรฐานการใหบริการ มีมาตรฐานขอมูลท่ีเปนสากลเพ่ือรองรับ                        
การเชื่อมโยง 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 เพ่ือใหมีความพรอมในการ
ใหบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย พรอมท้ังการบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณตางๆ เพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคามุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง 
(Citizen Centric) ซ่ึงเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของผูประกอบการและประชาชนอยางรูใจ ดวยการ
นําเสนอรูปแบบและบริการท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง (Channel) โดยสรางความรวมมือกับกระทรวงพาณิชย ในการใชขอมูล 
(Data Source) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting Infrastructure) การพัฒนาระบบใหบริการ (Front Office) การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) รวมท้ังการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ (Delivery & Presentation) รวมกัน ดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
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การบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาจะใชหลักการเชื่อมโยง
ขอมูลเฉพาะบางสวนท่ีมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยสูง 
ปราศจากการละเมิดสิทธิซ่ึงกันและกัน โดยท่ีหนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาท่ีบริหารจัดการ ปรับปรุงแกไข และใช
ประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย 
 

1. การบูรณาการเพ่ือการใหบริการ (Front Office) 
การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีสํานักงานนโยบายและ

ยุทธศาสตรการคาไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตองขอมูลรวมกัน (Data 
Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสงเขาสูระบบ Open Data ของ
ศูนยกลางขอมูลแหงชาติ (National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูลรวมกัน (Share Data) ในระดับชาติ และเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใชหลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการ
พัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data 
Management) ดังรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 การบูรณาการเพ่ือใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน 
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2. การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) 
สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคามุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบ

การเชื่อมโยงขอมูล (ท้ังภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานในการ
บริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและสงผานไปสูการจัดทํา
สรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม 
(DOC) หรือระดับกระทรวง (MOC) ไดโดยไมตองกรอกขอมูลซํ้าซอน  
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา มุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแกประชาชน 
ผูประกอบการ ดานการเผยแพรขอมูล ใหมีความถูกตอง ทันสมัย เขาถึงไดงายทุกท่ี ทุกเวลา โดยมีมาตรฐานการใหบริการ
และรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังประเทศ 

การใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
ไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตองขอมูลรวมกัน (Data Cleansing) กอน
นําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสงเขาสูระบบ Open Data ของศูนยกลางขอมูล
แหงชาติ (National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูลรวมกัน (Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอ
การบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใชหลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ 
Enterprise Service Bus เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management) 

ขอเสนอแนะการใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกส 
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อางอิงจากกรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ หรือ “Thailand e-Government 
Interoperability Framework (TH e-GIF)” ซ่ึงไดจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการเชื่อมโยง
ขอมูลและการปฏิบัติการรวมกันทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานท่ีมี
ความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพ่ือนําไปสูการสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถใหบริการรวมกัน มีบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และบูรณาการเชื่อมโยงระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐได ดวยการกําหนดมาตรฐานกลาง
และผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการเชื่อมโยงโดยมีเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยี
และมาตรฐานทางเทคนิคใหเปนมาตรฐานกลางของประเทศ ซ่ึงสามารถนํามาใชเปนหลักเกณฑการพิจารณาได ดังนี้ 

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

 

ขอเสนอแนะการจัดทํามาตรฐานขอมูล 

บทสรุปผูบริหาร แผนพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 25 



สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

 
 

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

1. Availability and Access คือ ขอมูลท่ีเปดเผยตองสามารถใชงานไดท้ังหมดและกรณีท่ีมีคาใชจายจะตองไมมากไปกวา
การทําสําเนา สําหรับการเผยแพรจะตองอยูในรูปแบบท่ีงายตอการใชงานและสามารถแกไขได สามารถดาวนโหลดฟรี
ผานอินเทอรเน็ต 

2. Re-use and Redistribution คือ ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเง่ือนไข การอนุญาตใหนํามาใชใหมและ
เผยแพรได รวมถึงการใชชุดขอมูลรวมกับชุดขอมูลอ่ืน  ๆ 

3. Universal Participation คือ ทุกคนสามารถท่ีจะใชขอมูลได ไมวาจะเปนการนําไปใช การใชซํ้า การเผยแพร โดยไมติด
เรื่องขอจํากัดใดๆ แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของขอมูลนั้นๆ เชน หากเปนขอมูลท่ีไมอนุญาตใหใช
งานเชิงพาณิชย (Non-Commercial) จะไมสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได หรือขอมูลนั้นอาจมีขอจํากัดในการใชงาน
เพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง เชน ใชในการศึกษาเทานั้น ก็จะไมสามารถนําขอมูลไปใชในการอ่ืนได  

 

ขอเสนอแนะการจัดทํา Open Data 
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การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนบริหารจัดการทางเทคโนโลยีดิจิทัล                        

ท่ีเพียงพอตอการกํากับ ควบคุม และดูแลงานเทคโนโลยีดิจิทัลได ควรใชแนวทางการฝกอบรม ดังนี ้
1. การพัฒนาบุคลากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ควรอบรมตามหลักความจําเปนท่ีตองรู (Need-to-Know 

Training) ซ่ึงจะมีการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Analysis) สําหรับบุคลากรในแตละสวน 
เพ่ือใหการฝกอบรมตรงกับความตองการและการนําไปใชปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

2. การฝกอบรมหรือสัมมนาดานการบริหารจัดการ การวางแผนและการกํากับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
ผูบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม และสามารถ
นํามาประยุกตใชกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การฝกอบรมดานการบริการและการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีดิจิทัล ควรจัดสงบุคลากรเขาฝกอบรมใน
หลักสูตรท่ีจัดโดยหนวยงานท่ีมีการใหบริการ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหเกิดความเชี่ยวชาญเชิงลึก มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพ่ือใหเกิดความรอบรูและกาวทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการกําหนด
เปนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือใหหนวยงานมีการดําเนินงานและปฏิบัติไดอยางถูกตองครบถวนตามท่ีกฎหมาย
กําหนดและเปนไปตามมาตรฐาน โดยแบงออกเปนการฝกอบรมแตละสวน ดังนี้  

ขอเสนอแนะการพัฒนาบุคลากร 
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3.1 การอบรมเทคนิคข้ันสูงสําหรับผูดูแลระบบ เปนการฝกอบรมเทคนิคข้ันสูงใหกับบุคลากรผูดูแลระบบ 
เพ่ือใหมีความรู ความชํานาญในการกํากับดูแลและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีมีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย 

-  ดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย 
-  ดานระบบฐานขอมูล 
-  ดานระบบรักษาความปลอดภัย 

3.2 การฝกอบรมบุคลากรดานการพัฒนาระบบงาน เปนการฝกอบรมดานการพัฒนาระบบงาน ท้ังในสวนของ
เทคนิคการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานของกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน ตลอดจน
แนวทางและวิธีการในการทดสอบระบบงาน เพ่ือใหบุคลากรสามารถกํากับดูแลและควบคุมการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศท่ีวาจางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 การอบรมบุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เปนการเพ่ิมทักษะและความชํานาญใหแกบุคลากร
ผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เพ่ือใหสามารถใหบริการแกเจาหนาท่ีผูเก่ียวของไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว ท้ังในสวนของการสนับสนุนดานระบบงาน และการสนับสนุนดานระบบคอมพิวเตอรและระบบ
เครือขาย โดยมุงเนนใหบุคลากรสามารถนําความรูและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัย มาประยุกตใชงานได
อยางเหมาะสม คุมคา และกาวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
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4. การสงเสริมบุคลากรตามสายงานใหมีความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Multi-Disciplinary) 
นอกเหนือจากการฝกอบรมเฉพาะสายงานท่ีจําเปน เพ่ือใหบุคลากรสามารถใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ ได

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใหบุคลากรตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไมถูกตอง หรือผิดวัตถุประสงค ท้ังนี้โดยอาศัยบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลเปนผูใหคําแนะนําในเรื่อง
เฉพาะทางเทคนิคเปนดานๆ ไป 

5. หลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
5.1 ดานระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัย สําหรับบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรและเครือขาย 
5.2 ดานระบบฐานขอมูล สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุมงาน

พัฒนามาตรฐานขอมูลสารสนเทศ 
5.3 ดานพัฒนาระบบงาน สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบุคลากรในกลุมงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ ผูบริหารของสํานักสารสนเทศฯ และผูบริหารของแตละกลุมงาน 
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา                             
มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการตางๆ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 
ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เปนตน เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ  ดังนั้น การเสนอของบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการตางๆ ควรมีการอางอิง
ถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงเปนประเด็นท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และการบูรณาการระดับชาติไดอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมไดรับงบประมาณตามท่ีกําหนดไว                                      
ควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และเสนอขออีก
ครั้งในปงบประมาณตอไป 

2. กรณีของกรม ใหพิจารณาความเก่ียวของกับการดําเนินโครงการในระดับกระทรวง หากโครงการมีลักษณะ
เดียวกัน ใหขอดําเนินงานรวมกับกระทรวงตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการเสนอของบประมาณ 
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วิสัยทัศน 

“เปนศูนยกลางของขอมูลในการชี้นําทิศทางเศรษฐกิจการคาไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา และบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีความพรอมสําหรับการใชงานในเศรษฐกิจดิจิทัล 
2. เปนศูนยกลางและเชื่อมโยงระบบขอมูลเศรษฐกิจการคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัล เพ่ือจัดหาและนํามาปรับใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหนวยงาน 

ภารกิจหลักของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
4. พัฒนาบุคลากรของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดมุงสูองคกรดิจิทัล 

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย 
ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
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5. บริการเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการคาใหแกประชาชนและผูสนใจท่ัวไป พรอมท้ังสรางเครือขาย
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครฐัและภาคเอกชน ท้ังในประเทศ และตางประเทศมุงสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

 
เปาหมาย 
1. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนแนวทางรัฐบาลเปด (Open 

Government) ท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความโปรงใส ตรวจสอบได การมีสวนรวม และการสรางความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

2. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ใหมีทักษะ และความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 

3. มุงสูการเปน SMART Office 
 
คานิยม 

“ ส : เสนอแนะอยางมีหลักการ 
น : แนะนํายุทธศาสตรท่ีดี 
ค : คาขายกาวไกล สูยุคดิจิทัล ” 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับเปล่ียนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงาน เพ่ือ         

เอ้ือตอการใหบริการแบบดิจิทัล ซ่ึงผูประกอบการและประชาชนสามารถเขาถึงบริการของ
กรม ไดอยางม่ันใจ สะดวกรวดเร็ว   โดยยุทธศาสตรนี้ประกอบดวย 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 

1. ใหบริการดานเศรษฐกิจการพาณิชย
แบบครบวงจร (ท้ังในดานขอมูลและ
การทําธุรกรรม)ดวยการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีทันสมยั 

การพัฒนาระบบบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
ทันสมัย 

1. มีฐานขอมูลและเครื่องมือสําหรับระบบ
ดัชนีเศรษฐกิจการคา 

2. มีข อมู ลในระบบสารสนเทศครบทุก 
Function งาน 

2. พัฒนาและบูรณาการระบบบริหาร
จัดการและสนับสนุนการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรของกระทรวงพาณิชย
(Back Office) 

1. การพัฒนากระบวนบริหารจัดการเพ่ือสราง
ประสิทธิภาพให กับองคกร ดวยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสํ า นักงาน
อิเล็กทรอนิกส (e-Ministry) และบูรณาการ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Less) 
ของกระทรวงพาณิชย 

มีระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก
ไ ด อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม ส อ ด ค ล อ ง กั น กั บ
กระบวนการทํางานของหนวยงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร : สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชนไดใชขอมูล/สารสนเทศ ดิจิทัลเปน

ประโยชนตอการคาระหวางประเทศ 
 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 
1. กําหนดมาตรฐานขอมลูดานการ

พาณิชยและมาตรฐานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

กําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชยและ
มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

จํานวนขอมูลดานการพาณิชยท่ีไดจัดทําตาม
มาตรฐาน TH e-GIF 2.0 

2. ระบบสารสนเทศของกระทรวง
พาณิชยสามารถเช่ือมโยงผาน 
Enterprise Service Bus 

การเช่ือมโยงขอมูลพ้ืนฐานระหวางระบบงาน
หรื อหน วยงาน ท้ั งภายในและภายนอก
กระทรวงพาณิชย 

จํานวนระบบสารสนเทศท่ีสามารถเช่ือมโยง
กัน 

3. บูรณาการขอมูลสารสนเทศภายใน
รวมกับหนวยงานภายนอกกระทรวง
พาณิชยตอบสนองการจัดทําขอมูล
เปด (Open Data) เพ่ือเสริมสราง
ขีดความสามารถของผูประกอบการ
และประชาชน 

1. การพัฒนาขอมูลพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจ
การคา รองรับการใชประโยชนรวมกัน
ท้ังภายในและภายนอก 

2. การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดาน
เศรษฐกิจการคา 

1. มีขอมูลสารสนเทศ/จํานวนรายงานท่ี
สามารถใชงานรวมกัน 

2. จํานวนขอมูลท่ีเผยแพรอยางตอเน่ือง 
3. จํานวนรายงานท่ีผานการวิเคราะหจาก

ระบบ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
สาระยุทธศาสตร : เพ่ือใหสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา มีความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ                                

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ียอมรับไดในระดับอาเซียนและระดับสากล และกฎหมาย                           
ท่ีเก่ียวของ 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 

สรางความมั่นคงปลอดภัยการสราง
ความเช่ือมั่น และการคุมครองสิทธิใหแก
ผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน 
เพ่ือกอใหเกิดการอํานวยความสะดวก 
ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของตางๆ 

1. ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยขอมูลนโยบายและยุทธศาสตร
การคา ใหสอดคลองกับกฎหมาย
เศรษฐกิจดิจิทัล 

1. รอยละความสํ า เร็ จของการจัดทํา  
ปรับปรงุ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี
เก่ียวของทางการคา 

2. แผนบริหารความเสี่ยง แผนรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย และแผนฉุกเฉินดาน 
เทคโนโลยีดิจิทัลไดรับการปรับปรุง 

2. สรางความตระหนักในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย 

จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมสนับสนุนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย 

3. สงเสริมและสนับสนุนการใชซอฟแวร
ลิขสิทธ์ิ 

เจาหนาท่ี สนค. มีลิขสิทธ์ิซอฟแวรท่ีถูกตอง
ตามกฎหมาย  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการ
ของกระทรวงพาณิชย 

สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพ่ือใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
รวมถึงผูประกอบการและประชาชน สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว
แบบทุกท่ี ทุกเวลา เพียงพอตอความตองการ 

 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 
1. มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานสารสนเทศ สําหรับสนับสนุน
การปฏิ บัติ งานตามภารกิจของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การพัฒนาตอยอดโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลใหมี
คุณภาพ อยางท่ัวถึง 

1. จํานวนซอฟตแวรประยุกต ฐานขอมูล 
และขอมูลท่ีถูกสํารองตามระยะเวลา 
และสามารถเรียกคืนไดอยางถูกตอง 

2. การเขาถึงระบบ Private Cloud และ 
Internet ของผู ใช   และความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบเครือขาย 

3. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงท่ี
ล้ําทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตอผู ใช 
(อัตราสวน เครื่องคอมพิวเตอร :ผู ใช
เทากับ 1:1) 

4. มีเครื่องสํารองไฟฟาท่ีทันสมัย 

2. ลดความซ้ําซอนของทรัพยากรดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

3. ผูประกอบการ ประชาชน และ
บุคลากรของกระทรวงพาณิชย
สามารถใชบริการระบบสารสนเทศ 
ไดทุกท่ี ทุกเวลา 
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เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 
5. ระยะเวลาท่ีไมสามารถใหบริการ

เครือขายและระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณระบบสารสนเทศ และ
ฐานขอมูลไดไมเกิน 87 ช่ัวโมงตอป 
(99% Availability) 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังของกรมใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง                              

ชาญฉลาดในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 
1. สงเสริม และพัฒนาแนวความคิด

ของบุคลากรของกรมฯ เปน Digital 
Mindset และใหมีสมรรถนะการ
ทํางานดวยเทคโนโลยีดจิิทัลอยาง
ชาญฉลาดมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดาน 
เทคโนโลยีดิจิทัลท้ังในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการ 

 
 

มีบุคคลากรทางดาน IT ท่ีเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 
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สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 
2. บรรจสุมรรถนะดานการพัฒนาหรอื

การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปน
องคประกอบสําคญัของการ
ปฏิบัติงานหรือความกาวหนาใน
สายอาชีพ (Career Path) 

การบริหารจัดการองคความรู (Knowledge 
Management) 

 

บุคคลท้ังหมดไดรับการฝกอบรมหรือเขารวม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางนอย 

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

การใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ สนค. ทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีกรอบดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปน
มาตรฐานตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม หรือ สรอ. หรือ
หนวยงานของรัฐกําหนดไว 
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ยุทธศาสตร 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry) 3.0 31 9.0 9.0 9.0 61.0 
2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล - 33.5 29.5 17 11 91.0 
3. สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 0.8 5.5 5.5 5.5 5.5 22.8 
4. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดจิิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุม
การบริหารจัดการและบริการของกระทรวงพาณิชย 

1.6 16.4 3.4 3.4 3.4 28.2 

5. พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยคุองคกรดิจิทัล 1.4 8.0 3.0 3.0 3.0 18.4 
รวม 6.8 94.4 50.4 37.9 31.9 221.4 

 
 
 
 
 

แผนการลงทุนและงบประมาณรายจาย 
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1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวมกันกําหนดคาตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนําแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาไปสูการปฏิบัติท่ี
เปนรูปธรรม 

2. ขับเคลื่อนผลักดันการบูรณาการระบบสารสนเทศและขอมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF อยางนอย           
3 ระดบั ประกอบดวย 
2.1 ระดับนโยบาย หมายถึง การใหความสําคัญระหวางผูบริหารระดับสูงของแตละหนวยงาน ในการกําหนด

นโยบาย เพ่ือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) ท่ีจะดําเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และใชประโยชน
ขอมูลรวมกัน โดยท่ีแตละฝายอาจจําเปนตองจัดทํากฎระเบียบรองรับใหเหมาะสมตอไป 

2.2 ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเปนไปได/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล 
เฉพาะขอมูลสวนท่ีจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันตามขอตกลงความรวมมือ (MOU) เทานั้น ซ่ึงจะสงผลตอ
การพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณและระบบเครือขายท่ีจําเปนของแตละฝาย 

2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-สงขอมูลในทางปฏิบัติเปนกิจวัตร ซ่ึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงขอมูลของแตละฝายใหมีความถูกตองทันสมัย 

กลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคา 
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3. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพ่ือสนับสนุนศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง 
(MOC) ใหเปนศูนยกลางการบูรณาการขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Back Office) และขอมูลเพ่ือการ
ใหบริการ (Front Office) โดยมีหลักการสําคัญใหพิจารณา ประกอบดวย 
3.1 การเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือการใหบริการ (Front Office) และขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Back Office) 

มายังศูนยกลาง หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคายังคงจัดเก็บ
ขอมูลไวท่ีหนวยงานเจาของขอมูลตามปกติ เพียงแตมีการเชื่อมโยงการใชขอมูลมายังศูนยกลาง เฉพาะ
ขอมูลท่ีสามารถเปดเผยไดหรือท่ีไดตกลงรวมกันไวเทานั้น เพ่ือเอ้ือตอการสืบคนและใชประโยชนจาก
ขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก 

3.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการไวท่ีศูนยกลางการบูรณาการ 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคาอาจมีการนําสงขอมูล
บางสวนเฉพาะท่ีตกลงรวมกันไว มาจัดเก็บรวบรวมไวท่ีศูนยกลาง เชน ขอมูลสถิติ เปนตน เพ่ือเอ้ือตอ
การพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะท่ีสามารถประมวลผลสรุปขอมูลไดอยางสะดวก โดยมีขอตกลงเบื้องตน
รวมกันในการนําสงขอมูลชุดท่ีมีการปรับปรุงลาสุด (Update) ตามคาบเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
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4. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย (CIO) จะทําหนาท่ีติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา ปงบประมาณละ           
2 ครั้ง ประกอบดวย 
4.1 การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการตางๆ 
4.2 การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร 
4.3 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเปน เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
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