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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570 

1. บทนำ 

รัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
หรือ “Digital Economy” โดยมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล รวมถึงพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ  
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ยั่งยืน ตลอดจนการบริหารงานของภาครัฐ 
ให้เป็นองค์กรรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งกำหนดให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง นำเทคโนโลยี
ดิจ ิทัลมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมประเทศในระดับภูมิภาค 
และระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โลกในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแพร่หลาย ครอบคลุมและเชื่อมโยง
ทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเสมือนเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลต่อการรับรู้และการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบวิถีชีวิตและสังคมที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร
และการใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการให้บริการของภาครัฐด้วย 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานต้นสายปลายทางธุรกิจ ตั้งแต่
การเร่ิมประกอบกิจการ การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การบริการข้อมูลธุรกิจ
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจ และการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจน
การส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาล  
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการค้าการลงทุนภายในประเทศ 
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ด้วยบทบาทที่กล่าวมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพฒันาระบบ
บริการที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 
SME ให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และรวดเร็วขึ้น โดยในปี 
พ.ศ. 2566 - 2570 (ระยะเวลา 5 ปี) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ขึ ้น เพื่อกำหนดเป้าหมายและ 
เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน  
และการให ้บร ิการประชาชนแบบบ ูรณาการด ้ วยนว ัตกรรมด ิจ ิทัล  
ส่งเสริมการให้การบริการด้านการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันา
รัฐบาลดิจิทัล รวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวง
พาณิชย์ เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนา  
สู ่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่การเป็น 
“เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” อย่างแท้จริง 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1 วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 
2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” 

2.2 พันธกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  มีพันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทลัที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์แบบเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
3) พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการเพื่อสร้างพลังขบัเคลื่อนธุรกิจ 

ด้วยนวัตกรรม และผลักดันให้ภาคธุรกิจใช้หลักธรรมาภิบาล 
ในการดำเนินธุรกิจ 
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2.3 เป้าหมาย 

1) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ 

2) ยกระดับการพัฒนางานบริการทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว 
มั่นคงปลอดภัย และเชื่อถือได้ 

3) เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมมีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน 
และเสถียรภาพสูง สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ 

2.4 ค่านิยม 

บริการโปร่งใส มั่นคงปลอดภัย ฉับไวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.5 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื ่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและ
นวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ที่มีมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย 
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3. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ใช้สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
หรือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาสนับสนุน
การดำเนินงานตามภารกิจ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อกรม  
ซึ่งจะช่วยให้ทั้งการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

โดยมีหลักแนวคิดท ี ่ ใช ้ เป ็นแนวทางในการกำหนดสถาปัตยกรรม 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ 

1) เลือกใช้เทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับภารกิจ โดยเน้นเทคโนโลยี  
ที่จัดหาง่าย มีการสนับสนุนทางด้านเทคนิค และราคาที่สมเหตุสมผล  

2) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน โดยประยุกต์
หรือพัฒนาระบบงานให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกรม รวมถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสมกับการทำงานที่เปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเลือกใช้กับเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3) เลือกใช้เทคโนโลยี Open Source ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี ้ ในการพัฒนาระบบงาน กรมควร
กำหนดให้สถาปัตยกรรมของระบบที่จะพัฒนาเป็นการออกแบบ
ซอฟต์แวร์โดยแยกส่วนการทำงาน (MVC, MVP หรือ MVVM) 
เพื ่อให้สามารถพัฒนาระบบแบบต่อยอด หรือนำไปพัฒนาได้  
อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพัฒนาระบบงานใหม่ทั้งหมด 
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4) เนื่องจากแนวโน้มการทำงานจะเป็นไปในทิศทางที่ทุกคนสามารถ
ทำงานได้ทุกที ่ท ุกเวลา รวมถึงอุปกรณ์ที ่ใช ้เข้าถึงระบบงาน 
จะมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น แนวทางการพัฒนาระบบ 
มีสถาปัตยกรรมที่สามารถรองรับการใช้งานกับความหลายหลาก
ของอุปกรณ์ และต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อความน่าเชื่อถือ
ของระบบ 

โดยแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรเป็นสถาปัตยกรรม
องค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture) รายละเอียดแสดง 
ดังรูปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการในการพัฒนาหรือปรับปรุงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่าย และระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

2) ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล 

3) ด้านบุคลากรของหน่วยงาน 

4) ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายของหน่วยงาน 
  



บทสรุปผูบ้ริหารแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570 

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
6 

 

 

รูปที่ 1 สถาปตัยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยดีิจิทัล (Enterprise Architecture) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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3.1 ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัย 

ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษา
ความปลอดภัย ควรมีการเลือกใช้บริการซอฟต์แวร์แบบ Software as a 
Service (SaaS) เป ็นลำดับแรก เพื ่อลดภาระในการดูแลและบำรุงรักษา 
เนื ่องจากอัตรากำลังของบุคลากรด้านเทคโนโลยีมีจำกัด หากมีระบบงาน 
ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้พิจารณาเลือก 3 กรณี 
ต่อไปนี้ 

กรณีที่ 1 กรณีที่ระบบงานเป็นระบบงานบริหารงานภายใน หรือเป็นระบบ
ที่มีข้อมูลชั้นความลับหรือความมั่นคง ควรใช้ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูล
สำรองของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา 
โดยไม่ต้องดูแลและบำรุงรักษาระบบด้วยตนเอง 

กรณีที่ 2 กรณีที่ระบบงานเป็นระบบที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ใช่
ข้อมูลความลับ หรือความมั่นคง สามารถเลือกใช้บริการ Cloud ภายในประเทศ  
เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ และลดภาระ
การดูแลและบำรุงรักษา รวมทั้ง ลดภาระการลงทุนระบบป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลา 

กรณีที่ 3 กรณีที่ พค. มีความพร้อมที่จะดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของตนเอง สำหรับ
สนับสนุนภารกิจหลักที ่ต ้องให้บริการแก่ประชาชน และศูนย์ข้อมูลหลัก 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการได้  พค. สามารถ
จัดหาศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองของตนเอง โดยควรใช้เทคโนโลยี 
Hyperconverged เพื ่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
และอนาคต 

โดยมีแบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื ้นฐาน อุปกรณ์
เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 แบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย 
ของหน่วยงานระดบักรมในสังกดักระทรวงพาณชิย์ 
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3.2 ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล 

1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการ
ดำเนินงานเชิงรุก ดังนี้  

▪ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence)  

 การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้น
เรื่อย ๆ ในแต่ละองค์กรจึงต้องการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
ช่วยในเรื ่องของการวางแผนและการวิเคราะห์ทั้งในด้าน 
ของการตลาด การผลิต รวมถึงโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื ่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาช่วย 
ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

▪ Big Data  

ปัจจุบันข้อมูลนั้นมีปริมาณมาก (Big Data) มีการเติบโต
อย่างรวดเร็ว รวมถึง มีสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ที่ได้รับความนิยมสูงและถูกใช้งานทั่วโลก จึงส่งผลให้เกิด
ข้อมูลหรือสารสนเทศขึ้นจำนวนมาก อีกทั้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ 
(Device) มีอัตราการขยายตัวที่สูงทั้ง Smart Device หรือ 
IoT (Internet of Things) ทำให้รองรับการเข้าถึงและ 
ใช้งานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย  
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ดังนั ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่เป็นหนึ่ง 
ในหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ที ่ เป ็นผู ้ด ูแลและ
ควบคุมด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ จึงควรให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทย 
ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
รวบรวมข้อมูล อาทิ IoT, GIS, ERP เป ็นต้น โดยควร
พยายามผลักดันการใช้ Big Data เพื่อยกระดับการทำงาน
ส ู ่อนาคต อำนวยความสะดวกแก ่ผ ู ้ประกอบการ  
ลดขั ้นตอนและความซ้ำซ้อนในการทำงานของกรม  
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว หากมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
อย ่างม ีมาตรฐานแล ้วน ั ้น จะก ่อให ้ เก ิดประโยชน์  
ต่อหน่วยงานที่ต้องการใช้งานข้อมูลเป็นอย่างมาก 

▪ คลังข้อมูล (Data Warehouse) และดาต้ามาร์ท (Data 
Mart)  

เป็นฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บ
ไว้ที่เดียวกัน ลดปัญหาการกระจายของข้อมูล และสามารถ
รวบรวมข้อมูลจากหลายช่วงเวลา หลายแหล่ง อีกทั้ง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเป็นหน่วยงานที่เห็นความสำคัญ
และม ี ก า ร ใช ้ ง านคล ั ง ข ้ อม ู ล  ( Data Warehouse)  
เพื ่อเป้าหมายสู ่การเป็นคลังข้อมูลธุรกิจของประเทศ 
มาตลอด โดยเร่ิมพัฒนาระบบคลังข้อมูลและเปิดให้บริการ
ในปี พ.ศ. 2550 เพื ่อการสนับสนุนและรองรับการ
ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันท่วงที ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงควรต่อยอด
การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนกรมไปสู่การเป็น
องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) 
และสร้างวัฒนธรรมการใช้งานข้อมูล (Data-Driven Culture) 
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ให้แก่บุคลากรเห็นถึงความสำคัญกับการจัดเก็บ วิเคราะห์ 
และตีความข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data 
Science) 

▪ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ 
Mixed Reality (MR) 

เทคโนโลยีที่จำลองสภาพแวดล้อมจริงให้เสมือนจริง
แบบ 360 องศา (VR) หรือเทคโนโลยีที่รวมสภาพแวดล้อมจริง 
(Real World) และวัตถุเสมือน (Virtual) ที่ประมวลผล
ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ (AR) หรือเทคโนโลยีที ่นำเอาโลก 
แห่งความเป็นจริง (Reality) และองค์ประกอบดิจิตอล 
(Virtual) มารวมกัน (MR) ต่างก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสร้าง
ประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ใช้งานและมีส่วนร่วมกับสิ่งที่
ต้องการจะสื่อได้มากยิ่งขึ ้น ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ควรนำแนวคิดเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้  
อาทิ การสร้างแหล่งการเรียนรู้เสมือนด้วยเทคโนโลยี VR 
เพื่อให้เจ้าหน้าได้รับประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริง 
(Virtual Classroom) หรือการสร้างตลาดเสมือนออนไลน์ 
(Virtual Event) แก่ผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้ใช้บริการ  
เพื่อยกระดับการค้าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรและ
อุตสาหกรรมของไทย 
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▪ Mobile Technology 

การใช้งาน Mobile Technology สามารถใช้งานได้
ในทุกกลุ่มบุคคล และช่วงอายุที่แตกต่างกัน สำหรับในธุรกิจ
ที่มีการแข่งขัน ดังนั้น หากผู้บริหารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกรมได้อย่าง
ทันท่วงที โดยผ่านอุปกรณ์ Smart Device ที่พกติดตัว 
ทุกวันอยู่แล้ว จะทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของกรมเกิดความต่อเนื่อง และอาจส่งผลให้กรมลดความเสี่ยง
ที ่จะเกิดการสูญเสียทางโอกาส/รายได้ที ่ไม่จำเป็นได้   
อีกท ั ้ง ย ังเป ็นการทำงานที่ ไม ่ต ้องย ึดต ิดก ับเคร ื ่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (Laptop) ทำให้สามารถทำงานได้แม้อยู่ในพื้นที่ 
ที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

▪ การลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)  
Paperless มีหลักการง่าย ๆ คือ การจัดเก็บข้อมูล

เอกสารในรูปแบบดิจ ิท ัลแทนการจัดเก็บในรูปแบบ
กระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบคลาวด์ (Cloud) 
การส่งเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานด้วยระบบดิจิทัล ฯลฯ  
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ดังนั้น การที่แนวโน้มและนวัตกรรมของเทคโนโลยี
ด ิจ ิท ัลเต ิบโตและพัฒนาอย ่างรวดเร ็ว จ ึงส ่งผลให้  
ทั้งบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิธ ีการปฏิบัติงานเข้าสู ่ยุคดิจิทัล และเพื ่อให้สอดรับ 
กับนโยบายการลดใช้กระดาษ (Paperless) ของรัฐบาล
ประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
สู่รัฐบาลดิจิทัล (e-Government) ในทุกระดับของบุคลากร
ภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในขั้นตอน 
การทำงาน เทคโนโลย ี  และกฎระเบ ียบ ( Driven 
Transformation) เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและ
ประเทศชาติต่อไป 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อสนับสนุน 
การดำเนินงานของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน 
เช่น Zoom Cloud Meeting, Storage Cloud เป็นต้น 

2) วางแผนการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ เพื่อใช้ประโยชน์ระบบ
ร่วมกัน   

3) จัดหาหรือพัฒนาระบบที่จำเป็นให้รองรับการทำงานทุกส่วนงาน 
ในสำนักงาน เพื่อทดแทนการทำงานแบบ Manual 

4) จัดทำมาตรฐานการพัฒนาระบบและกำหนด Platform ที่เหมาะสม 
เช่น เทคโนโลยี Low Code เป็นต้น 

5) จัดทำมาตรฐานข้อมูล ธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้ระบบงานใหม่ ๆ  
มีมาตรฐานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ 
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6) จัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
และใช้ประโยชน์ข้อมูลในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงานและ
หน่วยงานระดับกรมในสังกัดหน่วยงาน 

7) จัดหาระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) เพื่อรองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและเอกชนในอนาคต 

3.3 ด้านบุคลากรของหน่วยงาน 

1) ประเมินทักษะดิจิทัลของหน่วยงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี 
โดยเทียบกับแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล 

2) วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3) บรรจุเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบอัตรากำลัง 

4) จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นที่ปรึกษา
และวางแผนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

5) จัดจ้างนักเทคโนโลยีดิจิทัลและนักวิทยาการข้อมูล เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของกรม และหน่วยงานในสังกัดกรม เช่น การจ้างบุคลากร
เฉพาะทางนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Science) แบบรวมศูนย์ ฯลฯ 
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3.4 ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบยีบ นโยบายของหน่วยงาน  

1) ทบทวนและประกาศใช้นโยบายและระเบียบรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

2) ทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) 

4) สำรวจและจัดทำนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

5) จัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในกระทรวงให้เป็นไปตาม 
ธรรมาภิบาลข้อมูล และเป็นไปตามกฎหมายคุ ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล (PDPA) 

6) รับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการปกป้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

7) จัดทำระบบ Open Data และระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล 
(API Gateway) 

จากข้อมูลข้างต้นนั้น สามารถสรุปแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพื่อยกระดับ กรมสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรด้านดิจิทัลได้ ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภายในองคก์ร
ส ู ่  “องค ์กรอ ัจฉร ิยะ (Organization Intelligence)” โดยใช้   
AI Technology, Paperless, Robotic Process Automation, 
ERP, Digital Signature 
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2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์สู ่ “เป็น
หน่วยงานที่ทันสมัยในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยใช้ Advance 
data analytic, Big Data, Mobile Technology 

3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื ่อการเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื ่อส ่งเสริม
เศรษฐกิจการพาณิชย์สู ่ “ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์ของ
ประเทศ” โดยใช้ Data Warehouse, Single Data Source, APIs 
Gateway, Enterprise Content Management 

4) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจ ิทัลของบุคลากรสู่ 
“บุคลากรที่มีทักษะสูง พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน” 
โ ด ย ใ ช้  e-Learning, Employee Self-service, Knowledge 
Management, Expert Outsourcing 

5) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยี
ในอนาคตสู่ “ศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียร ปลอดภัย 
และคุ ้มค่า” โดยใช้ Hyperconverged Infrastructure (HCI), 
Software Defined Network (SDN), WAF, IPS, Cloud Computing, 
Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service 
(IaaS) 

6) การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไป
ตามกฎหมายดิจิทัลสู่ “หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อยา่ง
สมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption” โดยใช้ 
Data Standard, Data Governance, ISO/IEC 27701 
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4. แผนงาน/โครงการในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับการให้บริการดิจทิัลอย่างเต็มรูปแบบ 

สาระยุทธศาสตร์:  พัฒนาด้านบริการดิจิทัลโดยเฉพาะด้านทะเบียนธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ให้ได้รับ
บริการต่าง ๆ แบบครบวงจร ผ่านช่องทางดิจิทัล 
อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธ ิภาพ 
และอำนวยความสะดวก
ให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และประชาชน ให้ได้รับ
บริการต่าง ๆ แบบครบวงจร 
ผ่านช่องทางดิจ ิทัลอย่าง
ง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส 

ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 

มีระบบให้บริการด้านดิจิทัล
ที่สามารถอำนวยความสะดวก
ให้ก ับประชาชนได้อย ่าง
รวดเร็ว และตรวจสอบได้ 

โครงการ : 

โครงการที่ 1.1 พัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ 
โครงการที่ 1.2 พัฒนาระบบจดทะเบียนสมาคม/หอการค้า 

ทางอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการที่ 1.3 พัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
โครงการที่ 1.4 พัฒนาระบบจดทะเบียนพาณชิย์ 
โครงการที่ 1.5 พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง 

การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้วทางอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มรูปแบบ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและ
นวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ 

สาระยุทธศาสตร์: นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระบบงานด้านการบริการข้อมูลธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ เพื ่อให้หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก ผู ้ประกอบการ และประชาชน สามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานบริการข้อมูลธุรกิจ  
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แบบทุกที่ทุกเวลา เพียงพอ 
ต่อความต้องการ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

มีระบบงานด้านการบริการ
ข้อมูลธุรกิจเพื่อให้หน่วยงาน
ภายใน หน่วยงานภายนอก
ผู้ประกอบการ และประชาชน 
สามารถ เข ้ าถ ึ งและ ใช้
ประโยชน์จากงานบริการ
ข้อมูลธุรกิจ ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว แบบทุกที่ ทุกเวลา 
เพียงพอต่อความต้องการ 

1. พัฒนาระบบงานด้าน
การบริการข้อมูลธุรกิจ
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนากระบวนการ/
ระบบงานด ้ านกา ร
เช ื ่อมโยงข ้อม ูลและ
ข้อมูลเปิด (Open Data) 
ท่ีมีมาตรฐาน 

1. ความสำเร ็จของการ
จ ั ด ห า ห ร ื อ พ ั ฒ น า
ระบบงานด ้ านก า ร
บริการข้อมูลธุรกิจ 

2. มีระบบให้บริการข้อมูล
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได ้

3. จำนวนประเด็นข้อมูล
เปิดเพื่อการเผยแพร่ 
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โครงการ : 

โครงการที่ 2.1 พัฒนาระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน
ภาครัฐ (Digital Service) 

โครงการที่ 2.2 พัฒนาระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนา
เอกสารนิติบุคคล 

โครงการที่ 2.3 พัฒนาระบบให้บริการรบังบการเงนิทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) 

โครงการที่ 2.4 พัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse+)  

โครงการที่ 2.5 พัฒนาระบบงานดา้นเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ 

โครงการที่ 2.6 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิสูจน์
และยืนยนัตัวตนนิตบิุคคล (Digital ID นิติบุคคล) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรม 

สาระยุทธศาสตร์:  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้าง
พลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการติดตามการประเมินผลการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบเกี่ยวกับ
การกำกับบัญชีและธุรกิจ ซึ่งจะช่วยด้านธรรมาภิบาล
ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ใช ้ เทคโนโลย ีเข ้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และให้บริการด้านบัญชี 
ธรรมาภิบาลธ ุรก ิจ และ
ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม / พ ั ฒ น า 
ตลอดจนการติดตามการ
ประ เม ินผลการพ ัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

1. พัฒนาระบบเกี ่ยวกับ
การกำก ับบัญชีและ
ธุรกิจ 

2. พัฒนาระบบติดตาม
การประเม ินผลของ
ผู้ประกอบการ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ 

1. ความสำเร ็จของการ 
จัดหารือพัฒนาระบบ
ด้านการกำก ับบัญชี
และธุรกิจ 

2. ความสำเร ็จของการ 
จัดหารือพัฒนาระบบ
ติดตามการประเมินผล
ของผู้ประกอบการ 

โครงการ : 

โครงการที่ 3.1 พัฒนาระบบคัดกรอง วิเคราะห์ และแจ้งเตือน 
ความผิดปกติของรายงานทางการเงินด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจ 

โครงการที่ 3.2 ปรับปรุงระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant) 
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โครงการที่ 3.3 พัฒนาระบบงานตรวจ สอบบญัชธีุรกิจ (e-Inspection) 

โครงการที่ 3.4 พัฒนาระบบงานให้บริการงานการอนุญาต และรับแจ้ง
ตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 (e-Permit) 

โครงการที่ 3.5 พัฒนาระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ (e-AccFirm) 

โครงการที่ 3.6 พัฒนาระบบนักบญัชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart 
Accountants) 

โครงการที่ 3.7 พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลของคณะกรรมการ
กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (DMS for APRC) 
และ e-Book รวบรวมกฎหมายบัญชีในรปูแบบ  
e-Library 

โครงการที่ 3.8 พัฒนาระบบงานดา้นธรรมาภบิาลธุรกิจ 

โครงการที่ 3.9 พัฒนาระบบการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทลั 
(เปรียบเทียบปรับ) (e-Penalty) 

โครงการที่ 3.10 พัฒนาระบบงานดา้นสง่เสริมผูป้ระกอบธุรกิจ 

โครงการที่ 3.11 พัฒนาระบบ e-Learning ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ 

โครงการที่ 3.12 พัฒนาระบบตดิตามการประเมนิผลของผูป้ระกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

โครงการที่ 3.13 พัฒนาระบบงานดา้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  



บทสรุปผูบ้ริหารแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 22 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์: นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในของ
กรม เช่น การจัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) 
เพื่อสนับสนุนงานบริหารและการปฏิบัติงานภายในกรม 
รวมถึงผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจ 
รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และ
แนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและ
ผ ู ้ประกอบการได ้รั บ
ประโยชน ์จากข ้อมูล
ข น า ด ใ ห ญ ่ ใ น ก า ร
วิเคราะห์และประกอบ 
การตัดสินใจ 

2. ส น ั บ ส น ุ น ก า ร น ำ
เทคโนโลยี ใหม ่  ๆ ท่ี
เ ห ม า ะ ส ม ม า ใ ช้   
เพื่อสนับสนุนการทำงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

3. กฎ ระเบียบ มาตรการ
ต่าง ๆ  ของกรมท่ีประกาศ
บังคับใช้ สอดคล้องกับ
กฎหมายดิจิทัล มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

1. พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) และ
การว ิ เคราะห ์ข ้อมูล 
เชิงลึก (Data Analytics) 
เ พ ื ่ อ สน ั บสน ุ นการ
ปฏิบัติงานของกรม 

2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
AI (Artificial intelligence) 
เพื่อสนับสนุนการทำงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

3. พ ัฒนาปร ั บปร ุ งกฎ 
ระเบียบ ประกาศ นโยบาย 
และแนวปฏ ิ บ ั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับกฎหมาย
ดิจิทัล 

1. ความสำเร ็จของการ
จ ั ด ห า ห ร ื อ พ ั ฒ น า
คล ั ง ข ้ อ ม ู ล ภ า ย ใ น 
และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก 

2. ความสำเร ็จของการ
จัดหาหรือพัฒนาระบบ
โดยใช้เทคโนโลยี AI 

3. ร้อยละความสำเร็จของ
การดำเนินการปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ประกาศ 
นโยบาย และแนวปฏิบัติ 
ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ
กฎหมายดิจิทัล  
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โครงการ : 

โครงการที่ 4.1 พัฒนาเว็บไซต์กรมพฒันาธุรกิจการค้า 

โครงการที่ 4.2 พัฒนาระบบ Call Center /CRM/Knowledge Base 

โครงการที่ 4.3 พัฒนาระบบงานข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการที่ 4.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบภายใน 

โครงการที่ 4.5 จัดจ้างทีป่รึกษาดา้นเทคโนโลยดีิจิทัล 

โครงการที่ 4.6 จัดจ้างทีป่รึกษาดา้นความมั่นคงปลอดภัยและข้อมูล
สารสนเทศ 

โครงการที่ 4.7 พัฒนาระบบงานบริหารจัดการองค์กร (Back Office) 

โครงการที่ 4.8 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ KM, Intranet, Doc 

โครงการที่ 4.9 จัดหาหรือพัฒนาระบบจัดเก็บขอ้มูลสารสนเทศ 
ผ่านคลาวด์ (Cloud) 

โครงการที่ 4.10 พัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย  
และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล 

โครงการที่ 4.11 จัดทำคลังข้อมูลภายใน เพื่อสนบัสนนุงานบริหาร
และการปฏิบตัิการ 

โครงการที่ 4.12 พัฒนาระบบคัดกรอง วิเคราะห์ และแจ้งเตือน 
ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง 

สาระยุทธศาสตร์: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
ในการใช ้เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลและสร ้างนว ัตกรรม
ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อการบริหารจัดการ การกำกับ 
การตรวจสอบ และการให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริม 
สนับสนุน บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ 
ความสามารถ และความเช ี ่ ยวชาญตามระดับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

ส ่ งเสร ิมการพ ัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ตามแผนพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรม 

1. ส ่ ง เสร ิมการพ ัฒนา
ศ ั ก ยภาพบ ุ คล า ก ร 
ท ั ้ ง ในระด ับบร ิหาร 
และระดับปฏิบัติการ  
ด ้ านนว ัตกรรมการ
ประยุกต์ใช้และกฎหมาย 
ด้านเทคโนโลยีดิจ ิทัล 
โดยจัดให้มีการอบรม
อย ่ างต ่ อเน ื ่ องแ ล ะ
สม่ำเสมอ 

2. จัดหาหรือพัฒนาระบบ
เร ี ยนร ู ้ ด ้ วยตน เอง 
ของกรม (Self-service  
e-Learning) ส ่ ง เสริ ม
การพัฒนาทร ัพยากร
บุคคลของกรม (Human 
Resource  Development) 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  

จำนวนบุคลากรที ่มีทักษะ 
ในการใชเทคโนโลยีดิจ ิทัล 
ตามแผน 
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โครงการ : 

โครงการที่ 5.1 พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจทิัลสำหรับบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิาน 

โครงการที่ 5.2 พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจทิัลสำหรับผู้บริหาร 

โครงการที่ 5.3 พัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจทิัลสำหรับบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการที่ 5.4 พัฒนาทักษะดา้นดจิิทัลและข้อมูล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ที่มีมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย 

สาระยุทธศาสตร์: ส่งเสริมการใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัลที ่ม ีความมั ่นคง
ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเสถียรภาพสูง เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานและการบริหารจัดการด้านการ
รักษาความมั ่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูล 
ตามมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสำรอง รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมในการเปลี ่ยนผ่านสู ่เทคโนโลยี
คลาวด์ 

เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 

1. มีการบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อย ่างต ่อเน ื ่องให ้อยู่  
ในสภาพพร้อมใช้งาน 
เพื่อลดความเสี่ยงและ
ป้องกันความเสียหาย
ขอ ง ร ะบบง า นแ ล ะ
ข้อมูลสารสนเทศ  

2. การบริหารจัดการด้าน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ด ิ จ ิ ท ั ล เ ป ็ น ไ ปตาม
มาตรฐานสากล 

1. บริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรเทคโนโลยี
ด ิ จ ิ ท ั ล  และ ระบบ
สำรอง 

2. เ ส น อ ข อ ร ั บ ร อ ง
มาตรฐานสากลด ้าน
รักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. พัฒนาและยกระดับ
โครงสร ้างพื ้นฐานสู่
เทคโนโลย ีสม ัยใหม่   
เพื่อเตรียมการเปลี่ยน
ผ่านสู่เทคโนโลยีคลาวด์
ในอนาคต 

1. มีการบำรุงรักษาระบบ
ค อ ม พ ิ ว เ ต อ ร ์ แ ล ะ
อุปกรณ์อย่างต่อเนื ่อง 
ให ้อย ู ่ ในสภาพพร้อม 
ใช้งาน 

2. ไ ด ้ รั บ ก า ร ร ั บ ร อ ง
มาตรฐานสากลด ้าน
ร ักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

3. เคร ื ่ องคอมพ ิวเตอร์  
แม ่ ข ่ า ย รอง ร ั บการ
เปล ี ่ ยนผ ่านส ู ่ ระบบ
คลาวด์ในอนาคต 
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โครงการ : 

โครงการที่ 6.1 การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ 

โครงการที่ 6.2 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 

โครงการที่ 6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและสำรองข้อมูลดิจิทัล 

โครงการที่ 6.4 จ้างบริหารจัดการเฝา้ระวังภัยคกุคามทางไซเบอร์ 

โครงการที่ 6.5 ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701 Privacy 
Information Management System 

โครงการที่ 6.6 จัดหาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure 
Management) ที่ศนูย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC) 
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สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์และปีงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยกระดับการให้บริการดิจิทัล 
อย่างเต็มรูปแบบ 

92.00 19.00 25.00 - 5.00 141.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก  
ด้วยการสร้างคุณค่าและ
นวัตกรรมการให้บริการ 
ข้อมูลธุรกิจ 

- 70.00 5.00 70.00 60.00 205.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม 

- 13.00 28.00 28.00 15.00 84.00 
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ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

14.00 24.00 14.00 76.00 51.00 179.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 
ท่ีมีมาตรฐาน และความมั่นคง
ปลอดภัย 

86.20 85.00 98.00 83.00 133.00 485.20 

รวม 196.20 215.00 174.00 261.00 268.00 1,114.20 
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ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ได้วางไว้ กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ควรมีงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเงินประมาณ 
1,114,200,000 บาท (หน ึ ่งพ ันหน ึ ่งร ้อยส ิบสี่ล ้านสองแสนบาทถ้วน)  
ในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยแยกเป็นงบประมาณรายปี  
แสดงดังรูปที่ 3 และแยกตามยุทธศาสตร์ แสดงดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 3 สัดส่วนประมาณการงบประมาณแยกตามปีงบประมาณ 
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รูปที่ 4 สัดส่วนประมาณการงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ 
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