แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พ.ศ. 2566 – 2570

พิมพ์ครั้งที่ 1 (พฤศจิกายน 2564)
เวอร์ชัน 3

จัดทำและเผยแพร่โดย

กระทรวงพาณิชย์

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-507-7000 หรือ 02-507-8000
โทรสาร 02-507-5209-10
www.moc.go.th

สารบัญ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

สารบัญ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร .............................................................................................................. 1
1. บทนำ .................................................................................................................................. 1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร .................................................................................................................... 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

วิสัยทัศน์ .................................................................................................................. 2
พันธกิจ .................................................................................................................... 2
เป้าหมาย ................................................................................................................. 2
ค่านิยม .................................................................................................................... 2
ยุทธศาสตร์ .............................................................................................................. 2

3. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ................................. 3
3.1
3.2
3.3
3.4

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย.................. 5
ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล ...................................................................................... 7
ด้านบุคลากรของหน่วยงาน...................................................................................... 9
ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายของหน่วยงาน .................................... 10

4. แผนงาน/โครงการในภาพรวม........................................................................................... 11
บทที่ 1 โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ .............................................................1-1
1.1 วิสัยทัศน์ .............................................................................................................. 1-1
1.2 พันธกิจ ................................................................................................................ 1-1
1.3 โครงสร้างองค์กร .................................................................................................. 1-1
1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ ......................................................................................... 1-3
บทที่ 2 โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน้าที่ความรับผิดชอบ .......2-1
บทที่ 3 สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ......................................................................................3-1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ............................................................... 3-1
ด้านบุคลากร ........................................................................................................ 3-2
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ......................................................... 3-4
ด้านระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ................................................ 3-6
ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร ................................................................................ 3-23

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ก

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

3.6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(Secure and Efficient Infrastructure)..........................................................3-25
3.7 ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง .............3-32
3.8 ด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร .........................3-35
3.9 ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) ....................................3-36
3.10ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices).........3-38
บทที่ 4 ผลการประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2560 – 2564.............................................................................................. 4-1
4.1 ผลการวิเคราะห์การดำเนินการของโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 ................................................. 4-1
4.2 ผลการวิเคราะห์การดำเนินการของโครงการตามแผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ........................................... 4-5
บทที่ 5 ผลการศึกษา วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก..................................... 5-1
5.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 5-1
5.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ................................................................... 5-2
5.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ................................................................... 5-7
5.1.3 สรุปผลคะแนนจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ......5-11
5.1.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยเมทริกซ์ทาวซ์ .....................................5-19
บทที่ 6 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงาน
ด้านการพาณิชย์เชิงรุกของหน่วยงาน ...................................................................... 6-1
6.1 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงาน
ด้านการพาณิชย์เชิงรุกของหน่วยงาน .................................................................... 6-1
6.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่าย

และระบบรักษาความปลอดภัย ................................................................. 6-3
6.1.2 ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล ........................................................................ 6-4

ข

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

สารบัญ (ต่อ)
6.1.3 ด้านบุคลากร .......................................................................................... 6-13
6.1.4 ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ และนโยบาย ..................................... 6-16

บทที่ 7 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม
และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .........................................7-1
7.1 วิสัยทัศน์ .............................................................................................................. 7-1
7.2 พันธกิจ ................................................................................................................ 7-1
7.3 เป้าหมาย ............................................................................................................. 7-1
7.4 ค่านิยม ................................................................................................................ 7-1
7.5 ยุทธศาสตร์ .......................................................................................................... 7-2
บทที่ 8 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนระดับชาติ .....................8-1
บทที่ 9 ตารางและแผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับและแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570
และแผนระดับชาติ ...................................................................................................9-1
บทที่ 10 แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570 ............................................. 10-1
บทที่ 11 แผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ของกระทรวงพาณิชย์......................................................................................... 11-1
บทที่ 12 การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผล............................................. 12-1
12.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ..... 12-1
12.1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ...................... 12-1
12.1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ....................................... 12-1
12.2 ระเบียบ กระบวนการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ............. 12-2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

สารบัญรูป
รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture)
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ............................................................................................. 4
รูปที่ 2 แบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่าย และระบบรักษาความ
ปลอดภัยของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์............................................ 6
รูปที่ 3 สัดส่วนประมาณการงบประมาณแยกตามปีงบประมาณ ................................................20
รูปที่ 4 สัดส่วนประมาณการงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ ....................................................21
รูปที่ 1-1 โครงสร้างหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ................................................................. 1-2
รูปที่ 2-1 โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร .................................................... 2-1
รูปที่ 3-1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ...................................................3-24
รูปที่ 5-1 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล .........................................5-19
รูปที่ 6-1 สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture) ..................... 6-2
รูปที่ 6-2 แบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่าย และระบบรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ............................... 6-4
รูปที่ 6-3 Data warehouse and Data mart ........................................................................... 6-5
รูปที่ 6-4 Data Science and Artificial Intelligence (AI)........................................................ 6-7
รูปที่ 6-5 VR & AR & MR ........................................................................................................... 6-8
รูปที่ 6-6 การใช้งาน Mobile Technology ............................................................................... 6-9
รูปที่ 6-7 ขั้นตอนการจัดทำแบบฟอร์มและอนุมัติผ่านระบบดิจิทัลมุ่งสู่การดำเนินงาน
แบบไร้กระดาษ ..........................................................................................................6-10
รูปที่ 6-8 ทิศทางประเทศไทย ...................................................................................................6-12
รูปที่ 6-9 การจ้างบุคลากรเฉพาะทางแบบรวมศูนย์ ...................................................................6-14
รูปที่ 9-1 แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแผนระดับชาติ ........................................................... 9-2
รูปที่ 12-1 หลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index) ....................12-2

ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

สารบัญตาราง
ตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-2
ตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-4
ตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-6
ตารางที่ 3-7

จำนวนบุคลากรของ พค. แยกตามประเภท ........................................................... 3-2
จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงานภายใน พค. .................................. 3-2
สรุปจำนวนคอมพิวเตอร์ตามปีที่จัดซื้อ ................................................................... 3-4
สรุปจำนวนเครื่องพิมพ์เอกสารและสแกนเนอร์ของ พค. ตามปีที่จัดซื้อ ................. 3-5
ข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานที่ใช้ในหน่วยงาน ............................ 3-6
รายละเอียดระบบสารสนเทศของ พค. ในปัจจุบัน .............................................. 3-13
สรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
และอุปกรณ์บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ......................... 3-26
ตารางที่ 3-8 รายการอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในหน่วยงาน ....................................................................................................... 3-28
ตารางที่ 3-9 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Switch) ส่วนกลาง ...................... 3-30
ตารางที่ 3-10 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch และ L3 Switch........................ 3-30
ตารางที่ 3-11 รายการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ส่วนกลาง .................... 3-30
ตารางที่ 3-12 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch ส่วนกลาง ................................ 3-31
ตารางที่ 3-13 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 ............................................................................................................. 3-31
ตารางที่ 3-14 รายการอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Controller) .... 3-31
ตารางที่ 3-15 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ............................................ 3-31
ตารางที่ 3-16 รายการอุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ................................................... 3-31
ตารางที่ 3-17 รายการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
ศูนย์สำรอง (DR Site) ......................................................................................... 3-31
ตารางที่ 3-18 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch ศูนย์สำรอง (DR Site) ............. 3-31
ตารางที่ 4-1 โครงการทั้งหมด จำนวน 42 โครงการ .................................................................. 4-1
ตารางที่ 4-2 โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 35 โครงการ.................................................... 4-3
ตารางที่ 4-3 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ............................................ 4-4
ตารางที่ 4-4 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและยังไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ....... 4-5
ตารางที่ 4-5 โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ .................................................. 4-5

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่ 4-6
ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4-8
ตารางที่ 5-1
ตารางที่ 5-2

โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 31 โครงการ ................................................... 4-6
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ ......................................... 4-7
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ................................................. 4-7
ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ..................... 5-3
ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ พค.
กับหน่วยงานภายนอก ........................................................................................... 5-8
ตารางที่ 5-3 จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ ............................................................................................5-12
ตารางที่ 5-4 จุดอ่อน/ปัญหา ....................................................................................................5-14
ตารางที่ 5-5 โอกาส ................................................................................................................5-15
ตารางที่ 5-6 อุปสรรค ..............................................................................................................5-17
ตารางที่ 5-7 TOWS Matrix เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ...........5-19
ตารางที่ 5-8 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย TOWS Matrix..................................................5-20
ตารางที่ 6-1 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ........................................6-14
ตารางที่ 6-2 แนวทางทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ................................6-14
ตารางที่ 9-1 ตารางการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ.2566 – 2570 และแผนระดับชาติ ................. 9-3
ตารางที่ 11-1 ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ .................................................... 11-1
ตารางที่ 11-2 สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ ................................... 11-2

ฉ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
1. บทนำ
รัฐบาลได้กำหนดให้ประเทศเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ “Digital Economy”
โดยมี น โยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม
พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงพระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศที่ยั่ งยืน ตลอดจนการบริห ารงานของภาครัฐ ให้เป็นองค์กรรัฐบาลดิจิทัล
ซึ ่ ง กำหนดให้ ท ุ ก กระทรวง กรม รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น หน่ ว ยงานของรั ฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โลกในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างแพร่หลาย ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันเสมือนเป็นหนึ่งเดียว ส่งผลต่อการรับรู้
และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารและการใช้
บริการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการให้บริการของภาครัฐด้วย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานต้นสายปลายทางธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มประกอบกิจการ
การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การบริการข้อมูลธุรกิจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจและการพัฒนา
ศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาล
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการค้าการลงทุนภายในประเทศ
ด้วยบทบาทที่กล่าวมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการที่ช่วยสนับสนุน
ผู้ประกอบการมาอย่ างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะผู ้ประกอบการ SME ให้สามารถเริ่ มต้นธุ รกิ จได้ ง่ ายขึ้ น
สะดวกขึ้น และรวดเร็วขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2566 - 2570 (ระยะเวลา 5 ปี) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ขึ้น เพื่อกำหนดเป้าหมายและเป็นกรอบทิศทาง
การดำเนินงานที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และการให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการให้การบริการด้านการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึ ง
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกใน
การดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่การเป็น
“เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” อย่างแท้จริง
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลัง
ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”
2.2 พันธกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีพันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์แบบเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2) สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และผลักดัน
ให้ภาคธุรกิจใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
2.3 เป้าหมาย
1) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
2) ยกระดับการพัฒนางานบริการทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้
เกิดการบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย และเชื่อถือได้
3) เทคโนโลยีด ิจ ิท ั ล ของกรมมีค วามมั่ นคงปลอดภัย มี ม าตรฐาน และเสถี ย รภาพสู ง
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ
2.4 ค่านิยม
บริการโปร่งใส มั่นคงปลอดภัย ฉับไวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2.5 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการ
ข้อมูลธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีมาตรฐาน และความ
มั่นคงปลอดภัย
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3. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้ใช้สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) หรือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology: IT) มาสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามภารกิ จ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อกรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยมีหลักแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
1) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภารกิจ โดยเน้นเทคโนโลยีที่จัดหาง่าย มีการสนับสนุน
ทางด้านเทคนิค และราคาที่สมเหตุสมผล
2) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน โดยประยุกต์หรือพัฒนาระบบงาน
ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกรม รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสม
กับการทำงานที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเลือกใช้กับเทคโนโลยี
ดิจิทัล
3) เลือกใช้เทคโนโลยี Open Source ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้
ในการพัฒนาระบบงาน กรมควรกำหนดให้สถาปัตยกรรมของระบบที่จะพัฒนาเป็น การ
ออกแบบซอฟต์แวร์โดยแยกส่วนการทำงาน (MVC, MVP หรือ MVVM) เพื่อให้สามารถ
พัฒนาระบบแบบต่อยอด หรื อนำไปพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพัฒนาระบบงาน
ใหม่ทั้งหมด
4) เนื่องจากแนวโน้มการทำงานจะเป็นไปในทิศทางที่ทุกคนสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงระบบงานจะมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น แนวทางการ
พั ฒ นาระบบมี ส ถาปั ต ยกรรมที ่ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง านกั บ ความหลายหลาก
ของอุปกรณ์ และต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของระบบ
โดยแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรเป็นสถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Enterprise Architecture) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางการในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย
2) ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล
3) ด้านบุคลากรของหน่วยงาน
4) ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายของหน่วยงาน
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รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย
ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ควรมี
การเลือกใช้บ ริการซอฟต์แวร์แบบ Software as a Service (SaaS) เป็นลำดับแรก เพื่อลดภาระ
ในการดูแลและบำรุงรักษา เนื่องจากอัตรากำลังของบุคลากรด้านเทคโนโลยีมีจำกัด หากมีระบบงาน
ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้พิจารณาเลือก 3 กรณี ต่อไปนี้
กรณี ท ี ่ 1 กรณี ท ี ่ ร ะบบงานเป็ น ระบบงานบริ ห ารงานภายใน หรื อ เป็ น ระบบที ่ ม ี ข ้ อ มู ล
ชั้นความลับหรือความมั่นคง ควรใช้ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองของสำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งมีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา โดยไม่ต้องดูแลและบำรุงรักษาระบบด้วยตนเอง
กรณี ท ี ่ 2 กรณี ท ี ่ ร ะบบงานเป็ น ระบบที ่ ใ ช้ ใ นการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข ้ อ มู ล ความลั บ
หรือความมั่นคง สามารถเลือกใช้บริการ Cloud ภายในประเทศ เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ และลดภาระการดูแลและบำรุงรักษา รวมทั้ง ลดภาระการลงทุน
ระบบป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลา
กรณีที่ 3 กรณีที่ พค. มีความพร้อมที่จะดูแลและบำรุง รักษาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์
เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของตนเอง สำหรับสนับสนุนภารกิจหลัก ที่ต้องให้บริการ
แก่ป ระชาชน และศูน ย์ข้อมูล หลักของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิช ย์ ไม่ส ามารถให้บริการได้
พค. สามารถจั ด หาศู น ย์ ข ้ อ มู ล หลั ก และศู น ย์ ข ้ อ มู ล สำรองของตนเอง โดยคว รใช้ เ ทคโนโลยี
Hyperconverged เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต
โดยมีแบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความ
ปลอดภัย ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่าย
และระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
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3.2 ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล
1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินงานเชิงรุก ดังนี้
▪

วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละองค์กร
จึงต้องการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนและการวิเคราะห์
ทั้งในด้านของการตลาด การผลิต รวมถึงโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อนำข้อมูล
ต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

▪

Big Data
ปัจจุบันข้อมูลนั้นมีปริมาณมาก (Big Data) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมถึง
มีสังคมออนไลน์ (Social Media) ทีไ่ ด้รับความนิยมสูง และถูกใช้งานทั่วโลก จึงส่งผล
ให้เกิดข้อมูลหรือสารสนเทศขึ้นจำนวนมาก อีกทั้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ (Device) มีอัตรา
การขยายตัวที่ส ูงทั้ง Smart Device หรือ IoT (Internet of Things) ทำให้รองรั บ
การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานของกระทรวง
พาณิชย์ที่เป็นผู้ดูแลและควบคุมด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ จึงควรให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล อาทิ IoT, GIS, ERP เป็นต้น โดยควร
พยายามผลักดันการใช้ Big Data เพื่อยกระดับการทำงานสู่อนาคต อำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนในการทำงานของกรม
ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว หากมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีมาตรฐานแล้วนั้น
จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ต้องการใช้งานข้อมูลเป็นอย่างมาก

▪

คลังข้อมูล (Data Warehouse) และดาต้ามาร์ท (Data Mart)
เป็นฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บไว้ที่เดียวกัน ลดปัญหา
การกระจายของข้อมูล และสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายช่วงเวลา หลายแหล่ง
อีกทั้ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังเป็นหน่วยงานที่เห็นความสำคัญและมีการใช้
งานคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นคลังข้อมูลธุรกิจของ
ประเทศมาตลอด โดยเริ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2550
เพื่อการสนับสนุนและรองรับการให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และทันท่วงที ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงควรต่อยอดการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนกรมไปสู่ การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DataDriven Organization) และสร้ า งวั ฒ นธรรมการใช้ ง านข้ อ มู ล (Data-Driven
Culture) ให้แก่บุคลากรเห็นถึงความสำคัญกับการจัดเก็บ วิเคราะห์ และตีความ
ข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
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▪

Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR)
เทคโนโลยีที่จำลองสภาพแวดล้อมจริงให้เสมือนจริงแบบ 360 องศา (VR)
หรือเทคโนโลยีทรี่ วมสภาพแวดล้อมจริง (Real World) และวัตถุเสมือน (Virtual)
ที่ประมวลผลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ (AR) หรือเทคโนโลยีที่นำเอาโลกแห่งความเป็นจริง
(Reality) และองค์ประกอบดิจิตอล (Virtual) มารวมกัน (MR) ต่างก็เป็นเทคโนโลยี
ที่ช่วยสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ใช้งานและมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อ
ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ควรนำแนวคิดเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามา
ประยุกต์ใช้ อาทิ การสร้างแหล่งการเรียนรู้เสมือนด้วยเทคโนโลยี VR เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ เสมือนจริง (Virtual Classroom) หรือ
การสร้างตลาดเสมือนออนไลน์ (Virtual Event) แก่ผู้ประกอบการ/ประชาชน
ผู้ใช้บริการ เพื่อยกระดับการค้าและส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรม
ของไทย

▪

Mobile Technology
การใช้งาน Mobile Technology สามารถใช้งานได้ในทุกกลุ่มบุคคลและช่วงอายุ
ที่แตกต่างกัน สำหรับในธุรกิจที่มีการแข่งขัน ดังนั้น หากผู้บริหารของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า สามารถรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ทั้งในและนอกกรมได้อย่างทันท่วงที
โดยผ่านอุปกรณ์ Smart Device ที่พกติดตัวทุกวันอยู่แล้ว จะทำให้การตัดสินใจ
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของกรมเกิดความต่อเนื่อง และอาจส่งผลให้กรมลดความ
เสี่ยงที่จะเกิดการสูญเสียทางโอกาส/รายได้ที่ไม่จำเป็นได้ อีกทั้ง ยังเป็นการทำงาน
ที่ไม่ต้องยึดติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (Laptop) ทำให้สามารถทำงานได้แม้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการ
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

▪

การลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
Paperless มีหลักการง่าย ๆ คือ การจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบดิจิทัล
แทนการจัดเก็บ ในรูป แบบกระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารในระบบคลาวด์
(Cloud) การส่งเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ด้วยระบบดิจิทัล ฯลฯ
ดังนั้น การที่แนวโน้มและนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลเติบโตและพัฒนา
อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ทั้งบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายการลดใช้กระดาษ
(Paperless) ของรั ฐ บาลประเทศไทยที ่ ม ุ ่ ง เน้ น ให้ ภ าครั ฐ มี ก ารขั บ เคลื ่ อ น
การเปลี่ย นแปลงสู่รัฐ บาลดิจิทัล (e-Government) ในทุกระดับของบุคลากร
ภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี
และกฎระเบียบ (Driven Transformation) เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
และประเทศชาติต่อไป
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ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ต่าง ๆ ดังนี้
1) จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เช่น Zoom Cloud
Meeting, Storage Cloud เป็นต้น
2) วางแผนการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ เพื่อใช้ประโยชน์ระบบร่วมกัน
3) จัดหาหรือพัฒนาระบบที่จำเป็นให้รองรับการทำงานทุกส่วนงานในสำนักงาน เพื่อทดแทน
การทำงานแบบ Manual
4) จัดทำมาตรฐานการพัฒนาระบบและกำหนด Platform ที่เหมาะสม เช่น เทคโนโลยี Low
Code เป็นต้น
5) จัดทำมาตรฐานข้อมูล ธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้ระบบงานใหม่ ๆ มีมาตรฐานที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกันได้
6) จัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และใช้ประโยชน์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ของหน่วยงาน และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดหน่วยงาน
7) จัดหาระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
ภาครัฐและเอกชนในอนาคต
3.3 ด้านบุคลากรของหน่วยงาน
1) ประเมินทักษะดิจิทัลของหน่วยงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยเทียบกับแผนพัฒนา
ทักษะดิจิทัล
2) วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
3) บรรจุเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบอัตรากำลัง
4) จัดจ้างผู้เชี่ย วชาญด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อเป็นที่ปรึกษาและวางแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5) จัดจ้างนักเทคโนโลยีดิจิทัลและนักวิทยาการข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรม และ
หน่วยงานในสังกัดกรม เช่น การจ้างบุคลากรเฉพาะทางนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analyst) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) แบบรวมศูนย์ ฯลฯ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3.4 ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ นโยบายของหน่วยงาน
1) ทบทวนและประกาศใช้นโยบายและระเบียบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2) ทบทวนกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทการนำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล มาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
3) จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
4) สำรวจและจัดทำนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
5) จัดหาระบบบริห ารจัดการข้อมูลภายในกระทรวงให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้ อมูล
และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
6) รับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
7) จัดทำระบบ Open Data และระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway)
จากข้อมูลข้างต้นนั้น สามารถสรุปแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับ
กรมสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรด้านดิจิทัลได้ ดังนี้
1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรสู่ “องค์กรอัจฉริยะ
(Organization Intelligence)” โดยใช้ AI Technology, Paperless, Robotic Process
Automation, ERP, Digital Signature
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์สู่ “เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยในด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล” โดยใช้ Advance data analytic, Big Data, Mobile Technology
3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการพาณิชย์สู่ “ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการพาณิชย์
ของประเทศ” โดยใช้ Data Warehouse, Single Data Source, APIs Gateway,
Enterprise Content Management
4) การพัฒ นาทักษะความสามารถด้ านดิจิท ัล ของบุ คลากรสู่ “บุคลากรที่มีทั ก ษะสู ง
พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน” โดยใช้ e-Learning, Employee Self-service,
Knowledge Management, Expert Outsourcing
5) การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอนาคตสู่ “ศูนย์ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ ม ี ค วามเสถี ย ร ปลอดภั ย และคุ ้ ม ค่ า ” โดยใช้ Hyperconverged
Infrastructure (HCI), Software Defined Network (SDN), WAF, IPS, Cloud
Computing, Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS)
6) การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัลสู่
“หน่ ว ยงานที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละทั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลง
ในยุค Disruption” โดยใช้ Data Standard, Data Governance, ISO/IEC 27701
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4. แผนงาน/โครงการในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
สาระยุทธศาสตร์: พัฒนาด้านบริการดิจิทัลโดยเฉพาะด้านทะเบียนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และประชาชน ให้ได้รับบริการต่าง ๆ แบบครบวงจร ผ่านช่องทางดิจิทัล อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส
เป้าหมาย

กลยุทธ์

1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ 1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
และอำนวยความสะดวกให้ ก ั บ ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ
และประชาชน ให้ได้รับบริการต่าง ๆ แบบครบวงจร
ผ่านช่องทางดิจิทัล อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส

ตัวชี้วัด
1. มี ระบบให้ บริ การด้ านดิ จ ิ ท ั ลที ่ สามารถอำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบได้

โครงการ :
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

พัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ
พัฒนาระบบจดทะเบียนสมาคม/หอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
พัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์
พัฒนาระบบการออกใบ อนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
สาระยุทธศาสตร์ : นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานด้านการบริการข้อมูลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานภายใน
หน่วยงานภายนอก ผู้ประกอบการ และประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานบริการข้อมูลธุรกิจ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แบบทุกที่
ทุกเวลา เพียงพอต่อความต้องการ
เป้าหมาย

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. มีระบบงานด้านการบริการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้หน่วยงาน 1. พั ฒ นาระบบงานด้ า นการบริ ก ารข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ให้ มี 1. ความสำเร็จของการจัดหาหรือพัฒนาระบบงานด้านการ
ประสิทธิภาพ
บริการข้อมูลธุรกิจ
ภายใน หน่วยงานภายนอก ผู้ประกอบการ และประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ จากงานบริ การข้ อมู ล 2. พัฒนากระบวนการ/ระบบงานด้านการเชื่อมโยงข้อมูล 2. มีระบบให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้
และข้อมูลเปิด (Open Data) ที่มีมาตรฐาน
3. จำนวนประเด็นข้อมูลเปิดเพื่อการเผยแพร่
ธุรกิจ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แบบทุกที่ทุกเวลา เพียงพอ
ต่อความต้องการ

โครงการ :
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

พัฒนาระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)
พัฒนาระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล
พัฒนาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
พัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse+)
พัฒนาระบบงานด้านเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจ
พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนิติบุคคล (Digital ID นิติบุคคล)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
สาระยุทธศาสตร์ : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการเพื ่ อ สร้ า งพลัง ขั บ เคลื ่อ นธุ ร กิ จด้ ว ยนวัต กรรม โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในการติ ด ตาม
การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบเกี่ยวกับการกำกับบัญชีและธุรกิจ ซึ่งจะช่วยด้านธรรมาภิบาลธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ 1. พัฒนาระบบเกี่ยวกับการกำกับบัญชีและธุรกิจ
1. ความสำเร็ จ ของการจัด หารื อ พั ฒนาระบบด้ า นการ
ให้บริการด้านบัญชี ธรรมาภิบาลธุรกิจ และการ
2. พัฒนาระบบติดตามการประเมินผลของผู้ประกอบการ
กำกับบัญชีและธุรกิจ
ส่งเสริม/พัฒนา ตลอดจนการติดตามการประเมินผล
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนา 2. ความสำเร็ จ ของการจั ด หารื อ พั ฒ นาระบบติ ด ตาม
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ศักยภาพผู้ประกอบการ
การประเมินผลของผู้ประกอบการ

โครงการ :
โครงการที่ 3.1 พัฒนาระบบคัดกรอง วิเคราะห์ และแจ้งเตือนความผิดปกติของรายงานทางการเงินด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการ
ตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
โครงการที่ 3.2 ปรับปรุงระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
โครงการที่ 3.3 พัฒนาระบบงานตรวจ สอบบัญชีธุรกิจ (e-Inspection)
โครงการที่ 3.4 พัฒนาระบบงานให้บริการงานการอนุญาต และรับแจ้งตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 (e-Permit)
โครงการที่ 3.5 พัฒนาระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ (e-AccFirm)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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โครงการที่ 3.6 พัฒนาระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
โครงการที่ 3.7 พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลของคณะ กรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (DMS for APRC) และ e-Book รวบรวมกฎหมายบัญชี
ในรูปแบบ e-Library
โครงการที่ 3.8 พัฒนาระบบงานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
โครงการที่ 3.9 พัฒนาระบบการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล (เปรียบเทียบปรับ) (e-Penalty)
โครงการที่ 3.10 พัฒนาระบบงานด้านส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ
โครงการที่ 3.11 พัฒนาระบบ e-Learning ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ
โครงการที่ 3.12 พัฒนาระบบติดตามการประเมินผลของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ 3.13 พัฒนาระบบงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร์ : นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในของกรม เช่น การจัดทำคลังข้อมูล ( Data
Warehouse) เพื่อสนับสนุนงานบริหารและการปฏิบัติงานภายในกรม รวมถึงผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data)
ในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ 1. พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูล (Data Warehouse) และการ 1. ความสำเร็จของการจัดหาหรือพัฒนาคลังข้อมูลภายใน
จากข้อมูลขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์ และประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เพื่อสนับสนุน
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ตัดสินใจ
การปฏิบัติงานของกรม
2. ความสำเร็ จ ของการจั ดหาหรื อ พั ฒ นาระบบโดยใช้
2. สนั บสนุ นการนำเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที ่ เหมาะสมมาใช้ 2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี AI (Artificial intelligence)
เทคโนโลยี AI
เพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ร้ อยละความสำเร็ จของการดำเนิ นการปรั บปรุ งกฎ
ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้อง
3. กฎ ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ของกรมที่ประกาศบังคับใช้ 3. พัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนว
ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล
กับกฎหมายดิจิทัล
สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน

โครงการ :
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4.1
4.2
4.3
4.4

พัฒนาเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พัฒนาระบบ Call Center /CRM/Knowledge Base
พัฒนาระบบงานข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบภายใน
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โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4.5 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4.6 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยและข้อมูลสารสนเทศ
4.7 พัฒนาระบบงานบริหารจัดการองค์กร (Back Office)
4.8 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ KM, Intranet, Doc
4.9 จัดหาหรือพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผ่านคลาวด์ (Cloud)
4.10 พัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล
4.11 จัดทำคลังข้อมูลภายใน เพื่อสนับสนุนงานบริหารและการปฏิบัติการ
4.12 พัฒนาระบบคัดกรอง วิเคราะห์ และแจ้งเตือนความผิดปกติของรายงานทางการเงิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร เพื่อการบริหารจัดการ
การกำกับ การตรวจสอบ และการให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย
1. ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ตามแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม

กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับบริหาร 1. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
และระดับปฏิบัติการ ด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้
ตามแผน
และกฎหมาย ด้ านเทคโนโลยี ดิจ ิท ัล โดยจั ดให้ม ีการ
อบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
2. จั ด หาหรื อ พั ฒ นาระบบเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองของกรม
(Self-service e-Learning) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คลของกรม (Human Resource Development)
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ :
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5.1
5.2
5.3
5.4

พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและข้อมูล
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย
สาระยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน และเสถียรภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยสนับ สนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลตามมาตรฐานสากล และการบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสำรอง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีคลาวด์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. มี ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ 1. บริ ห ารจั ด การการใช้ ท รั พ ยากรเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล 1. มี ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
อย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดความ
และระบบสำรอง
อย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เสี ่ ย ง และป้ อ งกั น ความเสี ย หายของระบบงาน และ 2. เสนอขอรั บ รองมาตรฐานสากลด้ า นรั ก ษาความ 2. ได้ ร ั บ การรั บ รองมาตรฐานสากลด้ า นรั ก ษาความ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
2. การบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 3. พั ฒ นาและยกระดั บ โครงสร้ า งพื ้ น ฐานสู ่ เ ทคโนโลยี 3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานสากล
สมัยใหม่ เพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีคลาวด์
คลาวด์ในอนาคต
ในอนาคต

โครงการ :
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่
โครงการที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและสำรองข้อมูลดิจิทัล
จ้างบริหารจัดการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
ขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27701 Privacy Information Management System
จัดหาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Infrastructure Management) ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC)
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สรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์และปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการ
ให้บริการข้อมูลธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีมาตรฐาน
และความมั่นคงปลอดภัย
รวม

2566
92.00

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569
19.00
25.00
-

2570
5.00

รวม
141.00

-

70.00

5.00

70.00

60.00

205.00

-

13.00

28.00

28.00

15.00

84.00

14.00
4.00

24.00
4.00

14.00
4.00

76.00
4.00

51.00
4.00

179.00
20.00

86.20

85.00

98.00

83.00

133.00

485.20

196.20

215.00

174.00

261.00

268.00

1,114.20

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 – 2570 ที่ได้วางไว้ กำหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ควรมีงบประมาณ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร เป็ น เงิ น ประมาณ 1,114,200,000 บาท (หนึ ่ ง พั น หนึ ่ ง ร้ อ ยสิ บ สี่ ล ้ า นสองแสนบาทถ้ ว น) ในระยะเวลา 5 ปี
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยแยกเป็นงบประมาณรายปี แสดงดังรูปที่ 3 และแยกตามยุทธศาสตร์ แสดงดังรูปที่ 4

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รูปที่ 3 สัดส่วนประมาณการงบประมาณแยกตามปีงบประมาณ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รูปที่ 4 สัดส่วนประมาณการงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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บทที่ 1
โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
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บทที่ 1
โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.1 วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลัง
ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”
1.2 พันธกิจ 1
1) พัฒนาระบบทะเบียนธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว
และทันสมัย
2) สร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
3) พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ให้เข้มแข็ง แข่งขันได้
4) กำกับดูแล และส่งเสริมธุรกิจ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.3 โครงสร้างองค์กร
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (พค.) มี ภ ารกิ จ เกี ่ ย วกั บ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า และบริ ก าร
โดยส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) พัฒนาผู้ประกอบการและสถาบันการค้า
2) ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์
3) ดำเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท กฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการ
กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
สมาคม และมูลนิธิ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วย
การบัญชี กฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า กฎหมายว่าด้วยหอการค้า กฎหมายว่าด้วย
หลักประกันทางธุรกิจ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ให้บ ริการข้อ มูล เอกสารทะเบียนธุรกิจและข้ อ มูล ธุร กิ จ อื่น และรับรองรายการ
ทางทะเบียนธุรกิจ
5) ปฏิบ ัติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ปัจจุบัน พค. มีการแบ่งส่วนงานภายใน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) ดังรูปที่ 1-1
1

อยู่ระหว่างพิจารณาตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รูปที่ 1-1 โครงสร้างหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบด้วยหน่วยงานในระดับ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการกรม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

การบริหารงานด้านบุคคล
การบริหารงานด้านสารบรรณ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกรม
การพัฒนาบุคลากร

2. สำนักกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) รับผิดชอบงานด้านกฎหมายตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง งานด้านนิติกรรมสัญญา งานด้านคดี งานศึกษา
วิเคราะห์พัฒนากฎหมาย
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
2) วิ เ คราะห์ เสนอแนะ และให้ ค ำปรึ ก ษาด้ าน การปรั บ ปรุง บทบาท ภารกิจ
โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของกรม
3) ผลักดัน กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน ตามหลักการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4) เจรจา กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติ
ราชการ
5) วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติการของกรม
พร้อมถ่ายทอดและผลักดันกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
6) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล รัฐธรรมนูญ ตัวชี้วัด
งบประมาณ และ แผนงาน/โครงการยุทธศาสตร์
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน การบัญชีและการ
ดำเนินงาน
2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและคำสั่งที่ทางราชการกำหนด
3) ตรวจสอบและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน
ตามแผนงาน หรือโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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4)
5)
6)
7)

ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด
รายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
8) ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไป
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
9) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) วางแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
2) กำกับ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
สื่อสาร
3) บริ ห ารจั ด การระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ ( Security)
ตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงานดิจิทัล นวัตกรรมการให้บริ การ
และการบริหารงานภายในองค์กร
5) บริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ให้มีมาตรฐาน มีความครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
6) บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
7) บริหารจัดการความเสี่ยง และบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง
หรือได้รับมอบหมาย
6. กองกำกับบัญชีธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสำนักงานบัญชี
2) ส่งเสริมการจัดทำบัญชีธุรกิจให้ถูกต้อง
3) ทำหน้ าที ่ ฝ ่ ายเลขานุ การของคณะกรรมการกำกั บดู แลการประกอบวิ ช าชี พ
ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
4) กำกับดูแลการจัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543
5) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของนิติบุคคล
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7. กองข้อมูลธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) บริ ห ารจัด การและพัฒ นาการจัด เก็บ และบริ ก ารข้ อ มูล ทางทะเบี ยนธุรกิจ
งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และข้อมูลธุรกิจอื่น เพื่อการให้บริการ
และเป็นคลังข้อมูลธุรกิจ
2) บริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาการให้ บริ ก ารหนั ง สือ รั บ รองและสำเนาเอกสาร
ทางทะเบียน การตรวจค้นเอกสารธุรกิจแก่ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ
3) วิเคราะห์และพัฒนาฐานข้อมูลธุรกิจให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่
สู่สาธารณชน
4) ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลทางทะเบียนธุรกิจ งบการเงินและบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นและข้อมูลธุรกิจอื่น
5) บริหารจัดการและสร้างความร่วมมือการเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลให้หน่วย
ราชการและภาคเอกชน
6) พัฒนา ออกแบบ และให้บริการหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
8. กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) จั ด เก็ บ เงิ น รายได้ ท ุ ก ประเภทตามที ่ ก ฎหมายกำหนด และนำเงิ น ส่ ง คลั ง
เป็นรายได้แผ่นดินให้ครบถ้วน
2) จัดทำงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปี
3) บริหารเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
4) กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
5) ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการรายงานตามระเบียบ
6) การจั ด หาพั ส ดุ เก็ บ รั ก ษา และบำรุ ง รั ก ษาพั ส ดุ ค รุ ภ ั ณ ฑ์ อาคาร สถานที่
และยานพาหนะ ตามระเบียบ
9. กองทะเบียนธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์
2) กำหนดระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และพั ฒ นากฎหมาย ระเบี ย บ และวิ ธ ี ก าร
ปฏิบัติงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
3) พิจารณา วิเคราะห์ปัญหา และให้ความเห็นการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
ที่มีข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง คำคัดค้าน คำอุธรณ์ และประเด็นปัญหากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
4) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่ว น
บริษัท
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10. กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ดำเนินการและกำกับดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทมหาชน
จำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด การจดทะเบียนธุรกิจที่มีกฎหมาย
ควบคุมพิเศษ การจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้าตามกฎหมายว่าด้วย
สมาคมการค้าและหอการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียน
พาณิชย์ และการทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
2) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงาน
ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุมพิเศษ สมาคมการค้า
และหอการค้า ทะเบียนพาณิชย์ และวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
3) วิเคราะห์ ตอบข้อหารือ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการจดทะเบียน บริษัท
มหาชนจำกัด ธุรกิจที่มีกฎหมายควบคุมพิเศษ สมาคมการค้าและหอการค้ า
ทะเบียนพาณิชย์ และวิส าหกิจเพื ่ อสั งคม (Social Enterprise) ที่มีข้อพิ พาท
ข้อโต้แย้ง คำคัดค้าน คำอุทธรณ์ และประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) กำกับดูแลงานด้านการถอนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทร้าง
11. กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ตรวจพิ จ ารณารั บ จดทะเบี ยน แก้ ไข ยกเลิ ก และเพิ กถอนทะเบี ยนสั ญ ญา
หลักประกัน
2) ออกหลักฐานการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
3) จัดทำและส่งหลักฐาน เพื่อแจ้งให้นายทะเบียนและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเท่าที่มีรายชื่อปรากฏในหลักฐานทางทะเบียนทราบถึง
การจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. นี้
4) กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
5) ออกใบอนุญาต ออกใบแทนใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้บังคับหลักประกัน
6) จัดอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้บังคับหลักประกัน
7) ศึ กษา วิ เคราะห์ พั ฒนา และปรั บปรุ งแก้ ไขกฎระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี
ปฏิ บ ั ต ิ ง าน จดทะเบี ย น รวมทั ้ ง ออกระเบี ย บหลั ก เกณฑ์ ก ารจดทะเบี ย น
หลักประกันทางธุรกิจ
8) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ ยวกั บ
หลักประกันทางธุรกิจ
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12. กองธรรมาภิบาลธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) สร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ และพัฒนาหลักเกณฑ์ มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ธุรกิจ
2) กำกั บ ดู แล และตรวจสอบนิ ต ิ บ ุ คคลให้ ปฏิ บ ั ต ิ ตามกฎหมายที ่ อยู ่ ในความ
รับผิดชอบของกรม
3) ตรวจสอบข้อร้องเรียน รวมทั้งแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของบุคคลและนิติบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
4) ตรวจการงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการตรวจสอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
5) ให้คำปรึกษา/แนะนำธุรกิ จให้ ปฏิบัต ิตามกฎหมายที่ กรมรับผิ ดชอบ รวมทั้ ง
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแก่องค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาคธุรกิจและเอกชน
เกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาล
6) ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผลการตรวจสอบและการสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
13. กองธุรกิจบริการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์กลยุทธ์และกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจบริการเป้าหมาย
ที่มีศักยภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจบริการ
สมัยใหม่
2) ผลักดันยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการให้เป็นรูปธรรมโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3) พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการเป้าหมายให้เติบโต และดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง
และแข่งขันได้
4) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจบริการ
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่คุ ณค่า (Value Chain)
ในธุรกิจบริการ
14. กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค
วินิจฉัยข้อพิพาท ข้ออุทธรณ์คัดค้าน โต้แย้ง การจดทะเบียนธุรกิจของภูมิภาค
ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs และธุรกิจชุมชน
ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดของ SMEs และธุรกิจชุมชน
ส่งเสริมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและการตลาดธุรกิจเพื่อสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจ และเครือข่าย
พันธมิตร ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
7) อำนวยการและประสานการปฏิบัติงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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15. กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) อนุญาตและออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
2) ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและผลดีผลเสียจากการ
อนุญาต
3) งานเลขานุการของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
4) วิ เ คราะห์ จั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งประเทศ
ด้านพัฒนาการบริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
และการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
5) วิเคราะห์ นโยบาย และมาตรการทางเศรษฐกิจการค้า กฎ ระเบียบข้อบังคับ
ทางการค้าของประเทศคู่ค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
16. กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2) ส่งเสริมพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจ
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละสร้ า งความเชื ่ อ มั่ น
ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4) พัฒนาเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
17. กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลธุรกิจเป้าหมาย
2) ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการเป้าหมาย เพื่อให้เข้มแข็งแข่งขันได้ในระดับสากล
3) ส่งเสริมและสนับ สนุนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางธุรกิจและเครือข่าย
พันธมิตรร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน
4) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และส่ ง เสริ ม บทบาทของสถาบั น การค้ า พร้ อ มทั้ ง
ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาสถาบันการค้า ให้เป็นตัวแทนภาคธุรกิจ
ที่มีศักยภาพ
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บทที่ 2
โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ทส.) มีอำนาจหน้าที่
ดังนี้
1) วางแผนยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
2) กำกับ ควบคุม ดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสาร
3) บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Security) ตามมาตรฐาน
สากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4) ศึ กษา วิ เคราะห์ ออกแบบ พั ฒ นาระบบงานดิ จ ิ ท ั ล นวั ตกรรมการให้ บริ ก าร
และการบริหารงานภายในองค์กร
5) บริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ให้มีมาตรฐาน มีความครบถ้วนและพร้อมใช้งาน
6) บริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
7) บริ ห ารจัด การความเสี่ ยง และบริ ห ารความต่ อ เนื ่อ งทางธุร กิจ ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย
โดยมี โ ครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นงานภายใน ดั ง รู ป ที ่ 2-1 และมี ห น้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 1 ฝ่าย 3 ส่วนงาน ดังนี้

รูปที่ 2-1 โครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

งานสารบรรณ
งานพัสดุ
งานธุรการทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ติดตามและประสานงาน
จัดทำตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนแผนงานและมาตรฐานความปลอดภัย
1) บริหารจัดการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ
• จัดทำงบประมาณ แผนงาน และโครงการด้าน ICT ของกรม
• จั ด ทำแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่อ สาร/แผนพั ฒ นาดิจ ิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
2) บริหารกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐาน
• กำหนดมาตรฐาน รูปแบบและควบคุมการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น
• บริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐานสากล
• บริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
3) บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
• ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงควบคุมดูแล และบริหาร
จัดการระบบงาน ดังนี้
- ระบบ e-Filing
- ระบบออกหนั ง สื อ รั บ รอง รั บ รองสำเนาเอกสารทะเบี ย นนิ ต ิ บ ุ ค คล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Walk-in/e-Certificate/e-Service)
- ระบบผู้บังคับหลักประกัน
- ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
- ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูล (Web Services)
- ระบบงานถ่ายโอนข้อมูล
- ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ (Digital Service)
- ระบบงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- e-Newsletter, e-Magazine, e-Testing
- ระบบบริหารงานภายในองค์กร Back Office
- ระบบ e-mail, KM, Intranet, DOC
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•
•
•
•

ควบคุมดูแลและบริหารจัดการฐานข้อมูลและเอกสารภาพที่เกี่ยวข้อง
บริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก
ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาข้อขั ดข้องเกี ่ยวกับระบบงานในความ
รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนพัฒนาระบบงานดิจิทัล
1) บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
• ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงควบคุมดูแลและบริห าร
จัดการระบบงาน ดังนี้
- ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
- ระบบตรวจสอบภายใน, ติดตามงานธรรมาภิบาล
- ระบบการอนุญาตธุรกิจของคนต่างด้าว
- ระบบจดทะเบียนสมาคมการค้า/หอการค้า
- ระบบงานด้านบัญชีธุรกิจ (e-Accountant, e-Accfirm, e-Permit)
- ระบบงานด้านการส่งเสริมธุรกิจ
- ระบบยืนยันตัวตน
- ระบบงานจองชื่อนิติบุคคล
- ระบบค่าธรรมเนียม
- ระบบเปรียบเทียบปรับ
- ระบบงานกฎหมาย
- ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (DOPA)
- ระบบรหัสธุรกิจนิติบุคคล
- ระบบตรวจสอบบัญชี
- ระบบวิเคราะห์รายงานทางการเงินด้วย AI
- ระบบสมาชิกทางอินเทอร์เน็ต
- ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน, ระบบ Single Sign On
- ระบบ e-Learning ผู้ประกอบธุรกิจ, Biz Portal
- ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
• ศึกษา วิเคราะห์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
• ควบคุมดูแลและบริหารจัดการฐานข้อมูลและเอกสารภาพที่เกี่ยวข้อง
• กำหนดและบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบงานต่าง ๆ
• ให้ คำแนะนำ ปรึ กษา และแก้ ไขปั ญหาข้ อขั ดข้ องเกี ่ ยวกั บระบบงานในความ
รับผิดชอบ
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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4. ส่วนบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
1) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
• ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ และบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื ้ น ฐานด้ า น IT
(Infrastructure)
• บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และระบบเครือข่าย (Hardware,
System Software, Network)
• บริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) และศูนย์สำรองข้ อ มูล
(DR-Site)
• บริหารจัดการระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) ของระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
• บริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
• บริหารจัดการการสำรองข้อมูล (Backup and Recovery)
• กำหนดและบริ ห ารจั ด การสิ ท ธิ ์ ใ นการเข้ า ใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ (Server,
Client) และเครือข่าย
2) บริหารจัดการระบบสารสนเทศ
• ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ รวมถึงควบคุมดูแล และบริหาร
จัดการระบบงาน ดังนี้
ระบบ Call Center, CRM, IVR
Mobile Application
เว็บไซต์กรม
ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)
ระบบสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ระบบค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ
ระบบงานวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Cognos)
• ให้ ค ำแนะนำ ปรึ ก ษา และแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งเกี ่ ย วกั บ ระบบในความ
รับผิดชอบ
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 3
สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3.1

ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

เนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิต การปฏิบัติงาน และการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ หากมีเหตุขัดข้องหรือสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น จะส่งผลต่อการดำเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และความเชื่อมั่นต่อองค์กรโดยรวมได้ จึงต้องมีการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดี โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) ได้แต่งตั้ง ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO) ที่มีบทบาทสำคัญ
ในการบริหารจัดการในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ประกอบการดำเนินการ รวมถึงมีหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน ไปสู่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ตามที่กำหนดไว้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลในระดับที่ดี
พค. ได้ดำเนินการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรักษาความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศ เช่น การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
27001 Information Security Management System4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 โดยได้รับรองของ
ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ (Data Center) ที ่ ส นั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารระบบจดทะเบี ย นนิ ต ิ บ ุ ค คล
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Registration System) ระบบจดทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
(e-Secured Transaction System) และระบบออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Biz Document System) รวมทั้งได้นำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้กับ
ระบบทั้งหมดที่ไม่ได้ขอรับการรับรองมาตรฐาน มีการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริ ห ารและจั ด การความเสี ่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการรายงานต่ อ
ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ ง ทั ้ ง นี ้ กรมยั ง ใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ในการเชื ่ อ มโยงและแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ของกรม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
อนึ่ง ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันสามารถตอบสนองต่อทุกยุทธศาสตร์ของกรม ข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานของกรมได้รับทันทีที่ต้องการในระยะเวลาที่รวดเร็ว แต่กรมยังคงต้อง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตามยุทธศาสตร์ของกรม
ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลง และต้องการพัฒนาระบบข้อมูล ให้เป็นระบบ
อัตโนมัติย ิ่งขึ้น รวมทั้งต้องการให้ ผ ู้เชี่ยวชาญช่ว ยวิเคราะห์ว ่า กรมยังสามารถพัฒ นา หรือนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลอันใด มาประยุกต์ใช้ในงานด้านข้อมูล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4

เป็นมาตรฐานสากลสำหรับข้อมูลหรือการจัดการความปลอดภัย ได้แสดงวิธีเพือ่ วางในตำแหน่งระบบการจัดการความปลอดภัยของ
ข้อมูลการประเมินอย่างเป็นอิสระพร้อมรับการรับรอง (ที่มา: https://www.bsigroup.com/th-TH/ISOIEC-27001-InformationSecurity/Introduction-to-ISOIEC-27001/)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3.2

ด้านบุคลากร

จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลบุคลากรภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) พบว่ามีจำนวน
บุคลากรทั้งหมด 729 คน มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3-1 จำนวนบุคลากรของ พค.แยกตามประเภท
และตารางที่ 3-2 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงานภายใน พค.
ตารางที่ 3-1 จำนวนบุคลากรของ พค. แยกตามประเภท
ลำดับ

ประเภท

จำนวน

1

ข้าราชการ

397

2

พนักงานราชการ

89

3

ลูกจ้างประจำ

67

4

ลูกจ้างชั่วคราว

176
รวม

729

ตารางที่ 3-2 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทและหน่วยงานภายใน พค.
บุคลากรหลัก
ลำดับ
หน่วยงาน
พนักงาน ลูกจ้าง
ข้าราชการ
ราชการ ประจำ
1 ผู้บริหารกรม
4
2 สำนักงานเลขานุการกรม
25
7
2
3 กองกำกับบัญชีธุรกิจ
29
16
1
4 กองข้อมูลธุรกิจ
55
2
2
5 กองคลัง
29
7
22
6 กองทะเบียนธุรกิจ
75
20
7
7 กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
16
5
1
8 กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
15
1
30
9 กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
19
6
10 กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 17
3
11 กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
14
1
1
12 กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
29
6
1
13 กองธุรกิจบริการ
14
5
14 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16
1
15 กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
11
2
16 สำนักกฎหมาย
13
2
17 กลุ่มตรวจสอบภายใน
6
18 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
10
5
รวม
397
89
67

ลูกจ้าง
ชั่วคราว
20
24
28
85
5
1
1
2
1
1
2
4
1
1
176
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จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร (ทส.)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี จำนวนเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้น 18 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.47 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด และมีอัตราส่วนในการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ทางด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Ratio of IT Staff to Employees) อยู ่ ที่ เจ้ า หน้ า ที ่ ท างด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Staff) 1 คน ต่อเจ้าหน้า ที่ระดับผู้ใช้งาน (End-user) 40 คน หรือ 1:40 ซึ่งจาก
การศึกษาของ Workforce.com 5 พบว่า สำหรับ อัตราส่ว นที่ แนะนำสำหรั บ องค์ กรที่ มี จำนวน
บุคลากร 500 – 1,000 คนนั้น ควรอยู่ที่ 1:28 หมายถึง เจ้าหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Staff) 1 คน ต่อ เจ้าหน้าที่ระดับผู้ใช้งาน (End-user) 28 คน จึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจุบัน
พค. ประสบปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ทำให้เจ้าหน้าที่แต่ล ะคนต้องรับผิดชอบงานในปริมาณมาก ส่งผลให้ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่ละครั้งอาจมีความล่าช้าตามสถานการณ์ได้
สำหรับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ พค. ในภาพรวม
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ให้ข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใน
ปัจจุบันมีความหลากหลาย ทั้งช่วงอายุ และระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ทำให้ย ากต่อการพัฒ นาบุคลากรให้เหมาะสม แต่เจ้าหน้าที่ของกรมมีทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจ ิทัล ได้เ พีย งพอต่ อ การใช้ง านระดับปฏิบั ติก าร ได้แก่ การใช้คอมพิว เตอร์ การใช้
อินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประมวลคำ (Word) การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (Excel) การใช้
โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ และค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้ Social Media โดยเจ้าหน้าที่บางคนมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
นอกเหนือจากนั้น ในภาพรวมของ พค. พบว่าบุคลากรมีความตระหนักรู้ และความพร้อม
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน มี ทักษะการใช้เทคโนโลยี อย่างปลอดภัย รวมทั้งได้รับ
การสนับสนุนในการอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก ทส. เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ยังควร
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรเพิ่มเติม โดยจัดแบ่งการอบรมออกเป็นกลุ่มที่
เชี่ยวชาญดิจิทัลและกลุ่มที่ไม่เชี่ยวชาญดิจิทัล และมีการจัดทำหลักสูตรใหม่ ๆ ด้านการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นภาพรวมของกรมและศึกษาไปพร้อม ๆ กัน รวมถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ มาช่วย
ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร

5

อ้างอิง: https://www.workforce.com/news/ratio-of-it-staff-to-employees
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3.3

ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

จากการสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้ง ได้รวบรวมจำนวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา (Notebook) เครื่องพิมพ์เอกสาร (Printer) และเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) พบว่า ณ พ.ศ. 2564 พค. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ้น 1,056 เครื่อง
แบ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 988 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน
68 เครื ่ อ ง เครื ่ อ งพิ ม พ์ เ อกสาร จำนวน 565 เครื ่ อ ง และเครื ่ อ งสแกนเนอร์ 210 เครื ่ อ ง
และเครื่องแบบ Multi-function 2 เครื่อง โดยมีรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ของ พค. ตามปี
ที่จัดซื้อ สรุปได้ดังตารางที่ 3-3
ตารางที่ 3-3 สรุปจำนวนคอมพิวเตอร์ตามปีที่จัดซื้อ
ปี พ.ศ.

คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

คอมพิวเตอร์แบบพกพา

รวม

2557

252

9

261

2558

296

7

303

2559

72

-

72

2560

-

-

-

2561

85

19

104

2562

18

4

22

2563

127

7

134

2564

138

4

142

ไม่ทราบปี

-

18

18

รวม

988

68

1,056

จากการสำรวจจำนวนเครื่องพิมพ์เอกสารและเครื่องสแกนเนอร์ของ พค. ตามปีที่จัดซื้อ และ
ประเภทของอุปกรณ์ สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3-4 สรุปจำนวนเครื่องพิมพ์เอกสารและสแกนเนอร์ของ พค. ตามปีที่จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เอกสาร
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

Laser
สำหรับ
A3
2
1
2
5

Laser
(ขาวดำ)

Laser
(สี)

Inkjet

Dot
Matrix

173
119
43
61
13
41
450

1
2
2
7
1
3
16

2
2
3
7

9
28
35
4
6
4
86

เครื่อง
Plotter สแกนเนอร์
1
1

45
45
74
11
35
210

เครื่อง
Multifunction
2
2

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน พค. มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการ
ในการใช้งานของบุคลากรในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 คนต่อ 1 เครื่อง และมีเครื่องสำรองที่สามารถ
นำมาใช้ทดแทนได้ แต่จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น มีบางเครื่องที่ยั งคงล้าสมัย ไม่มีกล้องที่จอมอนิเตอร์ทำให้ไม่สามารถ
ประชุมออนไลน์แบบเปิดวีดีโอได้ และไม่สนับสนุนต่อการประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากหรือใช้
ระยะเวลาประมวลผลนาน ฯลฯ และเมื่อพิจารณาเพิ่มเติมพบว่า การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เดิมในปัจจุบั น ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ทันต่อยุคสมัย ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ความเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์
รวมถึงการจัดเก็บและสำรองข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
อย่ างไรก็ ต าม พค. สามารถจั ดหาอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ โดยกำหนดคุ ณ สมบั ต ิ (TOR
Specification) ของเครื่องสูงกว่าคุณสมบัติที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด (อ้างอิง
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563) 6
แต่ไม่ สามารถกำหนดคุ ณสมบัต ิ เท่ าที ่ ควรเป็ นได้ เนื่องจากมี ข ้ อจำกั ดเรื่ องการจั ดทำราคากลาง
และอาจจะไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

6

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2563). “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563”, สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564, https://www.mdes.go.th/service?a=29
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3.4

ด้านระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากการสำรวจข้อมูลปัจจุบันของระบบสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) พบว่า
กรมมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานที่ใช้งานในหน่วยงาน ดังตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3-5 ข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานที่ใช้ในหน่วยงาน
ลำดับ
1

2

รายการ
ระบบปฏิบัติการ

-

โปรแกรมบริหารจัดการสำนักงาน

-

3

โปรแกรมสำหรับเครื่องแม่ข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

-

3-6

รายละเอียด
Microsoft Windows สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
โดยกรมได้ทำการจัดซื้อพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
OEM ซึ ่ งมี การใช้ งานทั ้ ง Windows 8 Professional,
Windows 10 Home, Windows 10 Professional
ขึ้นอยู่กับรอบของการจัดซื้อ
Windows สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
Microsoft Office Standard ท ี ่ ม ี ล ิ ข ส ิ ท ธ ิ ์ แ บ บ
Government OLP
Antivirus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย โดยจัดซื้อ
พร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ
Antivirus สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพเครื อ ข่ า ย (Network
Management)
ซอฟต์ แ วร์ ก ารสำรองข้ อ มู ล (Backup Data) สำรอง
Operating System ต่าง ๆ
ซอฟต์แวร์สำหรับ Application Server
ซอฟต์แวร์สำหรับ Report Server
ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ทำให้
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำงานได้สมบูรณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3.4.1. ด้านบริการภาครัฐ (Public Services)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน และการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดหาระบบดิจิทัลสำหรับให้บริการประชาชน
ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกเป็น 6 ด้าน จำนวน 66 ระบบงาน ได้แก่
ด้านทะเบียนธุรกิจ จำนวน 14 ระบบ
1) ระบบจดทะเบียนธุรกิจ (Walk in) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 8 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานจดทะเบียนห้างหุ้นบริษัทและบริษัทมหาชน
• ระบบงานจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า
• ระบบงานใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ
• ระบบงานรับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน
• ระบบข้อมูลค่าวินิจฉัย ข้อหารือและเอกสารปกปิด
• ระบบประกาศราชกิจจานุเบกษา
• ระบบควบคุมการเบิกจ่ายแฟ้มเอกสาร
• ระบบทะเบียนร้าง
2) ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ
• ระบบงานจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign)
3) ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 2 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)
• ระบบงานผู้บังคับหลักประกัน
4) ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
ด้านบริการข้อมูลธุรกิจ จำนวน 26 ระบบ
1) ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนา (Walk in) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 6
ระบบ ดังนี้
• ระบบงานตรวจค้นและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจ
• ระบบงานหนังสือรับรองนิติบุคคล
• ระบบหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของคนต่างด้าว
• ระบบงานหนังสือรับรองนิติบุคคลช่วง
• ระบบงานหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
• ระบบงานหนังสือรับรองราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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2) ระบบงานหนังสือรับรองและรับรองสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Biz Document)
ประกอบด้วยระบบงานย่อย 5 ระบบ ดังนี้
• ระบบหนังสือรับรองและรับรองสำเนา e-Service (EMS / Delivery / รับเอง)
• ระบบหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Certificate File)
• ระบบหนังสือรับรองและรับรองสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)
• ระบบงานหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบงานบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)
3) ระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประกอบด้วย
ระบบงานย่อย 2 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
• ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน e-Filing
4) การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล ประกอบด้วยระบบงานย่อย 6 ระบบ ดังนี้
• ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขอหนังสือรับรองมาตรา 12 กับ BOI
• ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจค้นข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ
• ระบบงานบริการข้อมูลภาครัฐ/เอกชน (Web Service)
• ระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)
• ระบบเชื่อมโยงการเริ่มต้นธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร (e-Starting Business)
• ระบบเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล การจดทะเบี ย นภาษี ม ู ล ค่ า เพิ ่ ม (VAT) และ e-Filing
กรมสรรพากร
5) บริการถ่ายโอนข้อมูลนิติบุคคล ประกอบด้วยระบบงานย่อย 2 ระบบ ดังนี้
• ถ่ายโอนข้อมูลนิติบุคคล เอกชน
• ถ่ายโอนข้อมูลนิติบุคคล ราชการ
6) ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse+) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ ดังนี้
• DBD Data Warehouse+
• ระบบข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด (Business Opportunity)
• ระบบค้นหาคู่ค้าและเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ
• ระบบงานวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Cognos)
7) ระบบรหัสธุรกิจนิติบุคคล
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ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ จำนวน 9 ระบบ
1) ระบบบัญชีธุรกิจ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 8 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานการรับแจ้งและจัดเก็บข้อมูลผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
• ระบบงานผู้สอบบัญชี
• ระบบงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
• ระบบคัดกรองวิเคราะห์ รายงานทางการเงิน
• ระบบงานให้บริการงานการอนุญาตและรับแจ้ง (e-Permit)
• ระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ (e-AccFirm)
• ระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
• ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
2) ระบบการสร้างธรรมภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล (เปรียบเทียบปรับ) (e-Penalty)
ด้านส่งเสริมธุรกิจ จำนวน 7 ระบบ
1) ระบบงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ
• ระบบงาน E-Learning
• ระบบงาน Franchise
• ระบบงาน MOC BIZ Club
2) ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ประกอบด้วยระบบงานย่อย
3 ระบบ ดังนี้
• ระบบงาน DBD Registered
• ระบบงาน DBD Verified
• เว็บไซต์ของดีทั่วไทย
ระบบกลางงานภารกิจหลัก จำนวน 6 ระบบ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

เว็บไซต์กรม (dbd.go.th)
ระบบ Mobile Application (DBD e-Service)
ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสมาชิกทางอินเทอร์เน็ต
ระบบบริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคล
ระบบค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Payment)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ระบบกลางงานภารกิจสนับสนุน จำนวน 7 ระบบ
1) ระบบงานข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter)
• ระบบงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)
• ระบบแจ้งเตือนนิติบุคคล
2) ระบบ Call Center ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ ดังนี้
• ระบบบริหารความพึงพอใจ (CRM)
• ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (IVR)
• ระบบศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ (Knowledge Base)
• ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice recorder)
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการดิจิทัลจากกระทรวงพาณิชย์ได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว ผู้ใช้บริการได้รับการตอบสนองต่อปัญหาและความต้ องการได้และทันสถานการณ์
รวมทั้ง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐแบบดิจิทัลได้
อนึ่ง ในการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน กรมยังต้องให้บริการแก่ประชาชนแบบ Walk-in แม้ว่า
จะมีบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ใช้บริการอาจมีประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือของเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม กรมได้รับคำชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกและประชาชน
เกี่ยวกับการดำเนินการตามภารกิจกรมโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็ นกรมตัวอย่างที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้เป็นแบบอย่าง
ให้หน่วยงานราชการอื่น ๆ และผู้ประกอบการพึงพอใจกับช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันของ
กรม และมีความต้องการให้ทางกรมมีกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น เพื่อให้การนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยส่งเสริมและผลักดันภารกิจของกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า กรมได้ ก ำหนดกลยุ ท ธ์ อาทิ กลยุ ท ธ์ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การใช้ ง านระบบการบริ การ
ผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ในการเข้าถึง
ข้อมูล และให้ได้รับบริการต่าง ๆ แบบครบวงจร อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส สะดวกในการ
ตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร ลดการใช้กระดาษและลดพื้นที่จัดเก็บ โดย
• ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการและประชาชนรับบริการของกรมผ่านช่องทาง
ดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในวิถีชีวิตแนวใหม่แบบ New Normal
ที่ยั่งยืน
• ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเห็นว่า ระบบดิจิทัลของกรมมีความพร้อมให้บริการตลอด
24 ชั่วโมง สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีความสะดวก
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริง
• เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางดิจิทัล ในกรณีที่ กรมมีการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบใหม่ ๆ
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3.4.2. ด้านการบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office)
เนื่องด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเอกสารประกอบการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่จำเป็นต้องเก็บรักษาในระยะยาว ทำให้การ
ทำงานในการจัดการเอกสาร การรับ-ส่งเอกสาร มีความยุ่งยาก ล่าช้าในการจัดเก็บ การสืบค้น รวมไป
ถึงอาจเกิดการสูญหายหรือเสื่อมสภาพของเอกสาร และสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ ดังนั้น กรมจึงได้
ดำเนิ น การเปลี ่ ย นแปลงการบริ ห ารจั ด การ กลยุ ท ธ์ และบทบาทหน้ า ที ่ ข องหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
สู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการและนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยมีการ
พัฒนา/จัดหาระบบดิจิทัลประกอบการบริหารจัดการ จำนวน 17 ระบบงานหลัก ดังนี้
ระบบกลางงานภารกิจหลัก จำนวน 3 ระบบ
1) ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
2) ระบบ Single Sign On สำหรับเจ้าหน้าที่
3) ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (DOPA)
ระบบกลางงานภารกิจสนับสนุน จำนวน 14 ระบบ
1) ระบบงานอินทราเน็ต ประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
• ระบบงานเผยแพร่ข้อมูลภายในกรม (Intranet)
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DBD Executive Dashboard)
2) ระบบงานบริหารจัดการองค์กร (Back Office) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 8 ระบบ ดังนี้
• ระบบงานจัดการข้อมูลบุคลากร (DPIS)
• ระบบงานการลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
• ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบงานจองรถยนต์
• ระบบงานจองห้องประชุม
• ระบบงานค่ารักษาพยาบาล
• ระบบงานเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
• ระบบวาระงาน (Tracking System)
3) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
4) ระบบ Centralized Backup System
5) ระบบบริหารจัดการลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
อนึ่ง การนำเทคโนโลยีมาใช้งาน บางฟังก์ชันของระบบงานยังไม่สามารถสนับสนุนความต้องการ
ของผู้บริหารระดับสูงได้เต็มที่ เนื่องจากมีกระบวนการทำงานที่ระบบยังไม่รองรับ หรือจำเป็นต้องใช้
การทำงานแบบ Manual เข้าช่วย บางระบบงานยังไม่รองรับการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless)
อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน เช่น กฎ ระเบียบของทางราชการ ฯลฯ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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3.4.3. รายละเอียดระบบสารสนเทศของ พค. ในปัจจุบัน
จากการสำรวจพบว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
(MA) อย่ า งต่ อ เนื ่ อ งทุ ก ปี โดยสามารถสรุ ป รายละเอี ย ดการใช้ ง านระบบสารสนเทศของกรม
ในปัจจุบัน (อัพเดท ณ เดือนพฤศจิกายน 2564) ได้ดังตารางที่ 3-6
หมายเหตุ: คำย่อที่ใช้อ้างอิงในตารางที่ 3-6 มีดังนี้
ชื่อหน่วยงาน
1. หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- สำนักงานเลขานุการกรม
- สำนักกฎหมาย
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กองกำกับบัญชีธุรกิจ
- กองข้อมูลธุรกิจ
- กองคลัง
- กองทะเบียนธุรกิจ
- กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
- กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
- กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
- กองธุรกิจบริการ
- กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
- กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
- กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
- กลุ่มตรวจสอบภายใน
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
3. หน่วยงานอื่น ๆ
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ตัวย่อ
สลก.
กม.
ทส.
กธ.
ขธ.
กค.
ทก.
ทพ.
ทป.
ธธ.
ธบ.
ธช.
บต.
พอ.
สธ.
ตภ.
พร.
สพจ.
อปท.
สพร.
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ตารางที่ 3-6 รายละเอียดระบบสารสนเทศของ พค. ในปัจจุบัน
ลำดับ
ชื่อระบบ
คำอธิบายระบบ
ด้านทะเบียนธุรกิจ
1. ระบบจดทะเบียนธุรกิจ (Walk in) ให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 8 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานจดทะเบียนห้างหุ้นบริษัทและบริษัทมหาชน
ให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นบริษัทและบริษัทมหาชน
- ระบบงานจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า
ให้บริการจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า
- ระบบงานใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ประสงค์
ของคนต่างชาติ
ยื่นคำขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
- ระบบงานรับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน
ให้บริการงานรับรองลายชื่อบริษัทมหาชน
- ระบบข้อมูลค่าวินิจฉัย ข้อหารือและเอกสารปกปิด
ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลค่าวินิจฉัย ข้อหารือและเอกสารปกปิด
- ระบบประกาศราชกิจจานุเบกษา
ให้บริการเกี่ยวกับประกาศราชกิจจานุเบกษา
- ระบบควบคุมการเบิกจ่ายแฟ้มเอกสาร
ให้บริการข้อมูลแฟ้มทะเบียนธุรกิจ
- ระบบทะเบียนร้าง
ให้บริการเกี่ยวกับทะเบียนร้าง
2. ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการด้านจดทะเบียนธุรกิจ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ
ให้บริการจองชื่อนิติบุคคล
- ระบบงานจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอินเทอร์เน็ต (https://ereg.dbd.go.th/)
(e-Registration)
- ระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ให้บริการออกหนั งสื อรั บรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวรู ปแบบอิเล็ กทรอนิ กส์
ต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign)
(e-Foreign Certificate)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน่วยงานที่ใช้
ทพ.
บต.
ทพ.
ทก., ทพ.
ทก.
ทุกหน่วยงาน
ทพ.
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
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ลำดับ
ชื่อระบบ
คำอธิบายระบบ
หน่วยงานที่ใช้
3. ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 2 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) ให้บริการจดทะเบียน และตรวจค้นข้อมูลสัญญาหลักประกันธุรกิจ
ทป., ผู้รับหลักประกัน
- ระบบงานผู้บังคับหลักประกัน
ให้บริการเกี่ยวกับงานผู้บังคับหลักประกัน
ทป.
4. ระบบจดทะเบียนพาณิชย์
เป็นระบบสำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บันทึกข้อมูลรับจดทะเบียนพาณิชย์
ทพ., อปท.
(https://dbdregcom.dbd.go.th/mainsite/)
ด้านข้อมูลธุรกิจ
5. ระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนา (Walk in) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 6 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานตรวจค้นและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจ
ให้บริการเกี่ยวกับงานตรวจค้นและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจ
ขธ., ทก., ธภ.
- ระบบงานหนังสือรับรองนิติบุคคล
ให้บริการเกี่ยวกับหนังสือรับรองนิติบุคคล
- ระบบหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้
ให้บริการเกี่ยวกับหนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของคนต่างด้าว
ของคนต่างด้าว
- ระบบงานหนังสือรับรองนิติบุคคลช่วง
ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลช่วง
- ระบบงานหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
ให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
- ระบบงานหนังสือรับรองราชการ
ให้บริการเกี่ยวกับงานหนังสือรับรองราชการ
6. ระบบงานหนังสือรับรองและรับรองสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Biz Document) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 6 ระบบ ดังนี้
- ระบบหนังสือรับรองและรับรองสำเนา e-Service
ให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต
ประชาชน
(EMS / Delivery / รับเอง)
(DBD e-Service) ในรูปแบบกระดาษ โดยสามารถเลือกช่องทางรับเอกสารได้ คือ จัดส่งทาง
ไปรษณีย์ (EMS), จัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery) และรับด้วยตนเอง (Walk In)
- ระบบหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
ให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต ประชาชน, ธนาคาร
(e-Certificate File)
(DBD e-Service) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Certificate File) โดยการดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านระบบของกรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลำดับ

7.

8.

ชื่อระบบ
- ระบบหนังสือรับรองและรับรองสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ธนาคาร (e-Certificate)
- ระบบงานหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายระบบ
ให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต
(DBD e-Service) ในรูปแบบกระดาษ โดยสามารถรับเอกสารที่ธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ
ให้บริการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต
(DBD e-Service) ฉบับภาษาอังกฤษในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Certificate File) โดยการ
ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบของกรม
ให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)

- ระบบงานบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ (Digital Service)
- ระบบหนังสือรับรองและรับรองสำเนาแบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นระบบงานของเจ้ าหน้าที ่ สำหรั บการบริ หารจั ดการหนั งสื อรับรองและรับรองสำเนา
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 2 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทาง
ให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ DBD XBRL in Excel
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
- ระบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน e-Filing
ให้บริการลงทะเบียนผู้ใช้งาน e-Filing
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล ประกอบด้วยระบบงานย่อย 6 ระบบ ดังนี้
- ระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ
เป็ นระบบกลางในการขอเริ ่ มต้ น การประกอบธุ รกิ จในประเทศไทย โดยประชาชน/
(Biz Portal)
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ โดยการกรอกแบบฟอร์ มและ
ยื่นเอกสารหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจ ิทัล
(องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน่วยงานที่ใช้
ประชาชน, ธนาคาร
ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐ
ขธ., ทก., ธภ.
ประชาชน

ประชาชน,
หน่วยงานภายนอก,
สพร.
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ลำดับ

ชื่อระบบ
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจค้นข้อมูลหลักประกัน
ทางธุรกิจ

คำอธิบายระบบ
หน่วยงานที่ใช้
ให้บริการสถาบันการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบภาระผูกพันของทรัพย์สิน
ในการตรวจค้นข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์กลางภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ
หรือ Biz portal
- ระบบงานบริการข้อมูลภาครัฐ/เอกชน (Web Service)
ให้ บริ การข้ อมู ลแก่ หน่ วยงานภายนอก (ภาครั ฐ/เอกชน) หรื อผู ้ ใช้ บริ การผ่ านระบบ
หน่วยงานภาครัฐ,
Web Services
หน่วยงานเอกชน
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการขอหนังสือรับรองมาตรา 12
ให้ บริ การขอหนั งสื อรั บรองการประกอบธุ รกิ จของคนต่ างด้าวรู ปแบบอิเล็ กทรอนิกส์ คณะกรรมการส่งเสริม
กับ BOI
(e-Foreign Certificate) ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
การลงทุน (BOI)
ลงทุน (มาตรา 12)
- ระบบเชื่อมโยงการเริ่มต้นธุรกิจสู่หน่วยงานพันธมิตร
ให้บริการและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
กรมสรรพากร
(e-Starting Business)
เริ่มต้นธุรกิจ โดยการให้บริการ ณ จุดเดียวกัน (Single Point) การใช้แบบฟอร์มร่ วมกัน
(Single Form) และการใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกัน (Single Document) โดยเป็นการ
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ร่วมมือกับกรมสรรพากร และกระทรวงการคลัง
และ e-Filing กรมสรรพากร
9. บริการถ่ายโอนข้อมูลนิตบิ ุคคล ประกอบด้วยระบบงานย่อย 2 ระบบ ดังนี้
- ถ่ายโอนข้อมูลนิติบุคคล เอกชน
ให้บริการถ่ายโอนข้อมูลนิติบคุ คล
หน่วยงานภายนอก
- ถ่ายโอนข้อมูลนิติบุคคล ราชการ
10. ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse+) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ ดังนี้
- ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse+)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ให้บริการข้อมูลของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย แบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจ
และให้บริการข้อมูลการประกอบธุรกิจ สถานที่ตั้ง สถานภาพ และสถานะการดำเนินธุรกิจของ
นิติบุคคล รวมถึงการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ

ประชาชน/
หน่วยงานภายนอก
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ลำดับ

ชื่อระบบ
- ระบบค้นหาคู่ค้าและเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจ
- ระบบข้อมูลสารสนเทศสร้างโอกาสทางธุรกิจรายจังหวัด
(Business Opportunity)
- ระบบงานวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (Cognos)

11. ระบบรหัสธุรกิจนิติบุคคล

คำอธิบายระบบ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Matching) และเชื่อมโยง
พันธมิตรธุรกิจ นำเสนอข้อมูลนิติบุคคลบนแผนที่ (Geographic Map)
เป็ นระบบที ่ พ ั ฒนาต่ อยอดและยกระดั บการให้ บริ การคลั งข้ อมู ลธุ รกิ จในรูปแบบข้อมูล
สารสนเทศของการวิ เคราะห์ ดั ชนี โอกาสและความเสี ่ ยงในการประกอบธุ รกิ จ (Business
Opportunity) เพื ่ อสร้ างโอกาสและลดความเสี ่ ยงของธุ รกิ จในแต่ ละพื ้ นที ่ (Area Based)
รายจังหวัด
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจจากฐานข้อมูลสำคัญในระบบต่าง ๆ ของกรม ประกอบด้วย
- วิเคราะห์ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล
- วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของนิติบุคคล
- วิเคราะห์ข้อมูลการส่งงบการเงินของนิติบุคคล
- วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงบประมาณ
- วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้บริการค้นหาและแนะนำประเภทธุรกิจ (TSIC) โดยอ้างอิงตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

หน่วยงานที่ใช้
ประชาชน/
หน่วยงานภายนอก

ทุกหน่วยงานในกรม

ประชาชน/
หน่วยงานภายนอก

ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
12. ระบบบัญชีธุรกิจ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 8 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานการรับแจ้งและจัดเก็บข้อมูลผู้ทำบัญชี
(e-Accountant)
- ระบบงานผู้สอบบัญชี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ให้บริการข้อมูลการรับแจ้งเป็นผู้ทำบัญชีและแจ้งธุรกิจที่รับทำบัญชีของผู้ทำบัญชีแต่ละราย
ให้บริการงานผู้สอบบัญชี

กธ. ทบ. ธธ.
-
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ลำดับ

ชื่อระบบ
- ระบบตรวจสอบบัญชีธุรกิจ (Business Inspections)
- ระบบคัดกรองวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
- ระบบงานให้บริการงานการอนุญาตและรับแจ้ง (e-Permit)

- ระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ (e-AccFirm)
- ระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart
Accountants)
- ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
13. ระบบการสร้างธรรมภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล (เปรียบเทียบปรับ)
(e-Penalty)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำอธิบายระบบ
บริหารจัดการงานตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ให้สามารถคัดกรอง ตรวจสอบ และวิเคราะห์ความ
ไม่สอดคล้องและความผิดปกติของรายงานทางการเงินจากการนำส่งงบการเงิน
ให้บริการงานการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ได้แก่
- การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
- การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารฯ ไว้ ณ สถานที่อื่น
- แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารฯสูญหายหรือเสียหาย
- การส่งมอบบัญชีและเอกสารฯ (กรณีเลิกประกอบธุรกิจโดยมิได้มีการชำระบัญชี)
สำหรับสำนักงานบัญชี ที่ประสงค์ขอรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับรอง
คุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558
ให้บริการสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสร้างนักบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อจัด
อบรมให้แก่นิสิต/นักศึกษาสาขาบัญชีที่กำลังจะจบการศึกษาเป็นบัณฑิตให้มีทักษะความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี
ระบบการสอบออนไลน์ ซึ่งสามารถบริหารจัดการคลังข้อมูลทั้งในแบบปรนัยและอัตนัย
รวมทั้งข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครสอบ ตลอดจนประกาศผลสอบ
ให้บริการเพื่อให้นิติบุคคลสามารถเลือกชำระค่าปรับผ่านช่องทางการชำระเงิ น ของ
ธนาคาร โดยนิ ต ิ บ ุ ค คลใช้ Username และ Password เช่ น เดี ย วกั บ ระบบการยื่ น
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และระบบจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ได้รับ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าใช้งาน

หน่วยงานที่ใช้
สพจ. กธ.
กธ.
ประชาชน

ประชาชน
ประชาชน/
กธ.
ประชาชน
ประชาชน
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ลำดับ
ด้านส่งเสริมธุรกิจ

ชื่อระบบ

คำอธิบายระบบ

หน่วยงานที่ใช้

14. ระบบงานส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ
- ระบบงาน E-Learning

บริหารจัดการข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ
เว็บไซต์ให้บริการแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจ
ผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)
- ระบบงาน Franchise
เว็บไซต์ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานของธุรกิจแฟรนไชส์
- ระบบงาน MOC BIZ Club
เว็บไซต์ศูนย์กลางของผู้ประกอบธุรกิจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์
และพัฒนาธุรกิจในพื้นที่
15. ระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ ดังนี้
- ระบบงาน DBD Registered
- ระบบงาน DBD Verified
- เว็บไซต์ของดีทั่วไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ให้ บ ริ ก ารเกี ่ ย วกั บ เครื ่ อ งหมายรั บ รองการจดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ (DBD Registered)
ผ่านเว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com
ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื ่อถือ ในการประกอบธุรกิจ พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Verified) ผ่านเว็บไซต์ www.Trustmarkthai.com
เป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าและบริการที่เป็นของดีจากฝีมือคนไทยเต็มรูปแบบ เพื่อความ
สะดวกสบายในการค้นหา และช้อปปิ้ง โดยจะสามารถเชื่อมต่อไปยังร้านค้าออนไลน์ของ
สินค้าที่คุณชื่นชอบได้

สธ.
ผู้ประกอบการ
ประชาชน

ผู้ประกอบการ
ประชาชน
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ลำดับ
ชื่อระบบ
ระบบกลางงานภารกิจหลัก
16. เว็บไซต์กรม (dbd.go.th)
17. ระบบ Mobile Application (DBD e-service)

คำอธิบายระบบ

หน่วยงานที่ใช้

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของกรม เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวการจัดอบรม/สัมมนา,
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง, คู่มือการทำธุรกิจ, กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจน
เป็นช่องทางสำหรับเข้าใช้บริการออนไลน์ทั้งหมดของกรม
เป็นโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล/งบการเงิน ข้อมูลร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียน
พาณิชย์และข้อมูลสมาคม และบริการออนไลน์ของกรม
เป็นระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้บริการสมาชิกทางอินเทอร์เน็ต
ให้บริการออนไลน์สำหรับนิติบุคคล
ให้บริการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Payment)
ให้บริหารจัดการ/กำหนดสิทธิ์การใช้งาน (token) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้บริการ Single Sign On ของผู้ใช้งานภายในกรม
ให้บริการตรวจสอบข้อมูลบุคคลร่วมกับระบบของกรมการปกครอง (DOPA)

ทุกหน่วยงานในกรม

18. ระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
19. ระบบงานสมาชิกทางอินเทอร์เน็ต
20. ระบบบริการออนไลน์สำหรับนิติบคุ คล
21. ระบบค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Payment)
22. ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งาน
23. ระบบ Single Sign On สำหรับเจ้าหน้าที่
24. ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล (DOPA)
ระบบกลางงานภารกิจสนับสนุน
25. ระบบงานข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter)
เป็นระบบงานสำหรับกระจายข่าวสารต่างๆ ของกรมในรูปแบบจดหมายข่าวและอื่น ๆ
- ระบบงานวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Magazine)
เป็ น ระบบที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารวารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ กี ่ ย วกั บ DBD โดยสามารถเข้ า ถึ ง ได้
จากเว็บไซต์ magazine.dbd.go.th
- ระบบแจ้งเตือนนิติบุคคล
ให้บริการแจ้งเตือนนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทุกหน่วยงานในกรม
ประชาชน

ทุกหน่วยงานในกรม

ทุกหน่วยงานในกรม
ทุกหน่วยงานในกรม
-
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ลำดับ
ชื่อระบบ
คำอธิบายระบบ
26. ระบบ Call Center ประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ ดังนี้
- ระบบบริหารความพึงพอใจ (CRM)
เป็นระบบบริการข้อมูลเกี่ยวกับกรมผ่านทางระบบโทรศัพท์
- ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (IVR)
- ระบบศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้
(Knowledge Base)
- ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice recorder)
27. ระบบงานอินทราเน็ต ประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
เป็นระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในกรม ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ เรื่องทั่วไป
ข้อมูลกิจกรรม และข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในกรม
- ระบบงานเผยแพร่ข้อมูลภายในกรม (Intranet)
เป็นระบบที่รวบรวมคำสั่ง ข้อมูลข่าวสารของกรม และเป็นช่องทางสำหรับให้หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกรมเผยแพร่เอกสาร/ข้อมูลของตนเอง
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DBD Executive
รายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง สำหรับผู้บริหารใช้ในการติดตามงาน และประกอบ
Dashboard)
การตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ
28. ระบบงานบริหารจัดการองค์กร (Back Office) ประกอบด้วยระบบงานย่อย 8 ระบบ ดังนี้
- ระบบงานจัดการข้อมูลบุคลากร (DPIS)
บริหารจัดการข้อมูลบุคลากรของกรม โดยเป็นระบบของหน่วยงานภายนอก (สำนักงาน ก.พ.)
- ระบบงานการลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
บริหารจัดการข้อมูลการลงเวลาทำงานด้วยการสแกนใบหน้า
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
บริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลสารบรรณ โดยใช้งานร่วมกันภายในกระทรวงพาณิชย์
- ระบบงานจองรถยนต์
บริหารจัดการข้อมูลการจองรถของกรม โดยใช้งานร่วมกันภายในกระทรวงพาณิชย์
- ระบบงานจองห้องประชุม
บริหารจัดการข้อมูลการจองห้องประชุมของกรม โดยใช้งานร่วมกันภายในกระทรวงพาณิชย์
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ลำดับ

ชื่อระบบ
- ระบบงานค่ารักษาพยาบาล
- ระบบงานเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- ระบบวาระงาน (Tracking System)
29. ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
30. ระบบ Centralized Backup System

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำอธิบายระบบ
บริหารจัดการค่ารักษาพยาบาล
บริหารจัดการข้อมูลการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ให้บริการเกี่ยวกับวาระงานและติตดามงาน
บริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ
กรมให้มีความมั่นคงปลอดภัย
เป็นระบบ Centralized Backup System ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน่วยงานที่ใช้
ทุกหน่วยงานในกรม
ทุกหน่วยงานในกรม
ทุกหน่วยงานในกรม
ทส.
ทส.
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3.5

ด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร

ปั จ จุ บ ั น กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (พค.) มี ก ารใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยทั ้ ง อิ น ทราเน็ ต
และอินเทอร์เน็ต ร่วมกับบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) สำหรับรายละเอียด
สถาปัตยกรรมเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แสดงดังรูปที่ 3-1
จากรูปสถาปัตยกรรมเครือข่าย จะแสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบัน ระบบเครือข่ายของกรมมีการ
เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย ดังนี้
• การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ (ได้แก่ สำนักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั้ง 76 แห่ง ศูนย์บริการนัก
ลงทุน และศูนย์ส ่งออกฯ) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สู่ภายนอก และระบบ Private
Cloud ณ ศูนย์สำรองข้อมูลและบริการ (DR Site) ของกระทรวงพาณิชย์ (DR MOC)
จะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Fibre Channel ขนาด 10 Gbps ระหว่างระบบเครือข่าย
ของ พค. ไปที่ระบบเครือข่ายของ สป.
• การเชื่อมต่อกับสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารธนชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารมิซูโฮ
ผ่ า น Leased line ของธนาคาร และผ่ า นสายนำสั ญ ญาณ UTP (Unshielded
Twisted Pair) ขนาด 1 Gbps ของกรมที ่ ม ี ก ารป้ อ งกั น ด้ ว ยอุ ป กรณ์ Firewall
(SonicWall-HA) ซึ่งมีลักษณะการทำงานแบบ Redundancy
• มีการใช้งานสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Dark Fiber) เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายของ
พค. และระบบ Private Cloud ณ ศูนย์สำรองข้อมูลและบริการ (DR Site) ของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า (DR DBD) โดยผ่านอุปกรณ์ Firewall (FortiGate 1000C)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รูปที่ 3-1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3-24

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

จากสถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายข้างต้น พบว่า ในการรับ-ส่ง
ข้อมูลกรมมีการใช้สายสัญญาณของระบบเครือข่ายแบบเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งพิจารณา
ได้ว่า ระบบเครือข่ายของ พค. มีการจัดสรรความเร็วอินเทอร์เน็ต (Internet) ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานอินทราเน็ต (Intranet) อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ ปฏิบัติงานของกรมพบว่า ประสิทธิภาพของ
ระบบเครื อ ข่ ายที่ ใ ช้ง านในปั จ จุบ ัน ของกรมไม่เ สถี ยรเท่ าที ่ค วร มี ป ั ญ หาการใช้ง านในบางครั้ง
(เช่น ระบบเครือข่ายไม่ค่อยเสถียร ส่งผลให้ในการประชุมออนไลน์มีบางช่วงที่ขาด ๆ หาย ๆ ต้องทำ
การเชื่อมต่ออีกครั้ง เพื่อดำเนินการประชุมต่อ และมีความช้าในการเปิดใช้ข้อมูลเป็นบางครั้ง ฯลฯ)
เนื่องจากปริมาณงานของแต่ละกรมมีความถี่/ปริมาณงานไม่เท่ากัน เช่น กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า
เป็นหน่วยงานที่มีประชาชนมาติดต่อจำนวนมาก และมีการให้บริการแบบ e-Service ฯลฯ หากระบบ
เครื อ ข่ า ยล่ ม จะมี ป ั ญ หาและกระทบต่ อ การบริ ก าร โดยเฉพาะช่ ว งที ่ ม ี Peak Load (กรณี ท ี ่ มี
ผู้ใช้บริการจำนวนมากใช้ระบบงานเดียวกันในช่วงระยะเวลาเดียวกัน (เช่น การส่งงบการเงินที่จะมี
Peak Load ช่วงวันใกล้ครบกำหนดให้จัดส่งงบการเงิน เป็นต้น)
ดังนั้น กรมจึงต้อ งมีการใช้งบประมาณ เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบเครือข่าย Wi-Fi
นอกสถานที่ และแก้ปัญหาด้วยการเช่าระบบเครือข่ายและใช้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
ของหน่วยงานภายนอก
3.6

ด้ า นโครงสร้ า งพื ้ น ฐานที ่ ม ี ค วามมั ่ น คงปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Secure and
Efficient Infrastructure)

จากรูป ที่ 3-1 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า พบว่า ในภาพรวม
ของสถาปัตยกรรมเครื่องคอมพิว เตอร์แม่ข่ายของกรม ประกอบด้ว ยศูนย์คอมพิว เตอร์ 2 ส่ว น
คื อ ศู น ย์ ข ้ อ มู ล หลั ก (Data Center Site: DC Site) ศู น ย์ ส ำรองข้ อ มู ล และบริ ห าร (Disaster
Recovery Site: DR Site) และสำหรับสถาปัตยกรรมของระบบในศูนย์ข้อมูลหลักภายใน พค. มีการ
ออกแบบความปลอดภัย มีการใช้ระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Firewall)
เพื่อป้องกันการโจมตีจากอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะเข้ามาเครือข่ายภายในองค์กร และมีสรุปรายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบและอุปกรณ์บริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ดังแสดงในตารางที่ 3-7

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ตารางที่ 3-7 สรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
และอุปกรณ์บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
รายการ
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก โดยมีการจัดแบ่ง Application Server, Report Server และ Database Server
และแยกเครื่องสำหรับการใช้งานบน Internet Zone, Intranet Zone และ Extra Zone
2) อุปกรณ์เครื่องลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
3) อุปกรณ์โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (Audio Codes)
4) อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบเทป (Tape Library)
5) อุปกรณ์จดั เก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage)
6) อุปกรณ์สลับสัญญาณสื่อสารชนิด Fiber (SAN Switch)
7) อุปกรณ์สลับควบคุมใช้งานคอมพิวเตอร์ (KVM Switch)
8) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Switch)
9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Switch
10) อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Controller)
11) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
12) อุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
13) อุปกรณ์ Server Chassis
14) อุปกรณ์ Load Balance
ข. ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์
1) ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
2) ซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
3) ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารภาพ (Document Management System)
4) ซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยหลักเสมือน
5) ซอฟต์แวร์ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
7) ซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล
8) ซอฟต์แวร์สำหรับ Application Server
9) ซอฟต์แวร์สำหรับ File Server
10) ซอฟต์แวร์สำหรับ Report Server
11) ซอฟต์แวร์สำหรับ Time Server
12) ซอฟต์แวร์ Load Balance สำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน
ค. ระบบและอุปกรณ์บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
1) อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)
2) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System: IPS)
3) ซอฟต์แวร์สำหรับจัดเก็บ Log ที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนของกรม
4) ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทั่วไปสำหรับป้องกันไวรัส
5) ซอฟต์แวร์ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Management)
6) ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
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สำหรับรายการอุปกรณ์เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะมีรายละเอียด ดังนี้
- ตารางที่ 3-8 รายการอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในหน่วยงาน
- ตารางที่ 3-9 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Switch) ส่วนกลาง
- ตารางที่ 3-10 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch และ L3 Switch
- ตารางที่ 3-11 รายการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ส่วนกลาง
- ตารางที่ 3-12 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch ส่วนกลาง
- ตารางที่ 3-13 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6
- ตารางที่ 3-14 รายการอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Controller)
- ตารางที่ 3-15 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
- ตารางที่ 3-16 รายการอุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
- ตารางที่ 3-17 รายการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ศูนย์สำรอง (DR Site)
- ตารางที่ 3-18 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch ศูนย์สำรอง (DR Site)
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ตารางที่ 3-8 รายการอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ลำดับ
รายการ
1
Application Server (Internet Zone)
- ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
- ระบบออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service, e-Certificate)
- ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)
- ระบบบริหารจัดการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบคลังข้อมูลสู่ธุรกิจ (Data Warehouse)
- ระบบผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ (Web Services)
2
Application Server (Intranet Zone)
- ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
- ระบบออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Service, e-Certificate)
- ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)
- ระบบบริหารจัดการยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (Walk in)
- ระบบค่าธรรมเนียมอิเล็กทรอนิกส์ (Gateway Payment)
- ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
- ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
- ระบบผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
3
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (Database Server) (แบบที่ 1)
4
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (Database Server) (แบบที่ 2)
5
ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Application Server)
6
ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internal Application Server)
7
ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Document Server)
8
ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Database Server)
9
ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Backup Server)
10 ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Develop Server)
11 ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (System Console Server)
12 ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internal Application Server Node)
13 ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Document Storage)
14 ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Database Storage)
15 ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Backup Storage)
16 ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Develop Storage)
17 ระบบงาน e-Registration Application Server (Internet) DR
18 ระบบงาน e-Registration Application Server (Intranet) DR
19 ระบบงาน e-Secured Application Server (Internet) DR
20 ระบบงาน e-Secured Application Server (Intranet) DR
21 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการ (Management Server) สำหรับศูนย์
คอมพิวเตอร์หลัก (DC Site)
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จำนวน
1

1

1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
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ลำดับ
รายการ
จำนวน
22 เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยสำหรั บ บริ ห ารจั ดการเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข ่ า ยเสมือน
1
(Management Server) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)
23 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบงาน (Server) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
3
(DR Site)
24 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลระบบงาน (External Storage) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
1
สำรอง (DR Site)
25 ระบบสำรองข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จแบบเสมือน (Backup Virtual Appliance) สำหรับศูนย์
1
คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site)
26 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสร้างธรรมภิบาลธุรกิจดิจิทัล แบบ HCI Node
8
27 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบรหัสรายการทางบัญชี TFRS9 แบบ HCI Node
3
28 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน Internal แบบ HCI Node
8
29 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบงาน Internet แบบ HCI Node
8
30 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับจัดเก็บเอกสารงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
1
31 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเทป (Tape Library) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC site)
1
32 อุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบ Appliance สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC site)
1
33 ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Load Balance)
2
34 ซอฟต์แวร์ Load Balance สำหรับใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน
1
35 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Back Office (Database Server)
1
36 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Back Office (Application)
1
37 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริการข้อมูลธุรกิจ
2
38 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Call Center
1
39 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) ระบบ Back Office
1
40 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (SAN Storage) ระบบงานบริการข้อมูลธุรกิจ
1
41 อุปกรณ์สลับสัญญาณสื่อสารชนิด Fiber (SAN Switch) ระบบ Back Office
1
42 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายระบบ e-Certificate
2
43 อุปกรณ์ KVM ระบบ e-Certificate
1
44 เครื่องลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า
11
45 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Antivirus
2
46 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ File Server
2
47 Image Share Storage
1
48 NFS Filesharing Server
2
49 IPS MGMT Server
1
50 NTP Server
2
51 Backup Server
1
52 Monitor Server
1
53 SAN Switch
2
54 Tape Library
1
55 Ethernet Access Switch (แบบที่ 1)
1
56 Ethernet Access Switch (แบบที่ 2)
3
57 Server Chassis
1
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ลำดับ
58
59
60
61
62
63
64
65

รายการ

จำนวน
1
1
1
1
2
1
1
1

ระบบ e-Commerce
ระบบ DBD-Website
NFS Filesharing Server
Storage Replicate – DC
Storage Replicate – DR
SAN Switch
Backup Server
Tape Library

ตารางที่ 3-9 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Switch) ส่วนกลาง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
จำนวน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Switch) ส่วนกลาง (ชั้น 5)
3
ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Network Switch)
4
ระบบงานรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (SAN Switch)
4
อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบสำรองข้อมูล (DC site) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
1
(DC site)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบสำรองข้อมูล(DR site) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
1
(DR Site)
อุปกรณ์สลับสัญญาณความเร็วสูง (Top of Rack) Switch สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
2
แม่ข่ายระบบงาน (Internal)
อุปกรณ์สลับสัญญาณความเร็วสูง (Top of Rack) Switch 1 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
2
แม่ข่ายระบบงาน (Internet)

ตารางที่ 3-10 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch และ L3 Switch
ลำดับ
รายการ
1
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) สำหรับ Internet Zone
2
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) สำหรับ Client Zone
3
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) สำหรับ DMZ Zone

จำนวน
2
2
4

ตารางที่ 3-11 รายการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ส่วนกลาง
ลำดับ
1
2
3
4
5

3-30

รายการ
อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ส่วนกลาง (ชั้น 5)
อุปกรณ์บริหารจัดการผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
อุปกรณ์บริหารจัดการ DNS/DHCP สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC Site)
ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัย และป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall)
ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ Log สำหรับบริหารข้อมูลและเหตุการณ์ภัยคุกคามด้านความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศ Security Information and Event Management

จำนวน
11
1
2
1
1
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ตารางที่ 3-12 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch ส่วนกลาง
ลำดับ
รายการ
1
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch ส่วนกลาง (แบบที่ 1)
2
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch ส่วนกลาง (แบบที่ 2)

จำนวน
95
6

ตารางที่ 3-13 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

สถานที่
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สี่พระยา)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศรีนครินทร์)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)

จำนวน
3
3
5
3
3
3

ตารางที่ 3-14 รายการอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Controller)
ลำดับ
รายการ
1
อุปกรณ์บริหารจัดการระบบสัญญาณไร้สาย (Wireless Controller)

จำนวน
1

ตารางที่ 3-15 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)
ลำดับ
รายการ
1
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) (แบบที่ 1)
2
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) (แบบที่ 2)

จำนวน
12
15

ตารางที่ 3-16 รายการอุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ลำดับ
รายการ
1
อุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

จำนวน
1

ตารางที่ 3-17 รายการอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ศูนย์สำรอง (DR Site)
ลำดับ
รายการ
1
อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย

จำนวน
1

ตารางที่ 3-18 รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch ศูนย์สำรอง (DR Site)
ลำดับ
รายการ
1
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch (แบบที่ 1)
2
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ Switch (แบบที่ 2)
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3.7

ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีดิจิทัลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) ได้มีการพิจารณา
4 ระดับ ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)

กฎหมาย (Law)
นโยบาย (Policy)
ข้อบังคับและระเบียบ (Regulation)
มาตรฐาน (Standard)

โดยได้มีการทบทวนกฎหมายและนโยบายจากรัฐบาล ดังนี้
• พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และการกำหนดบทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งใน
ภายหลังได้มีการประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิ ว เตอร์ (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2562 โดยปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ต ิ ใ นส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วกั บ
ผู้รักษาการตามกฎหมาย กำหนดฐานความผิดขึ้นใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิด
เดิม รวมทั้งบทกำหนดโทษของความผิดดังกล่าว
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•

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ถูกจัดทำขึ้น
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในด้านดิจิทัลของ
ประเทศให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีทิศทางเดียวกัน โดยให้เทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกในระยะยาว

•

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการ
ให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มิให้ผู้ใดนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์
หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล โดยมิ ช อบหรื อ โดยไม่ ไ ด้ ร ั บ ความยิ น ยอมจากเจ้ า ของข้ อ มู ล
เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการ
กระทำผิดต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แ ก่
เจ้ า ของข้ อ มู ล ประกอบกั บ ความก้ า วหน้า ของเทคโนโลยี ทำให้ ก ารเก็ บ รวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิดดังกล่าวทำได้โดยง่าย สะดวก
และรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวม

•

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายว่าด้วย
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
ได้ อย่ างทั นท่ วงที สมควรกำหนดลั กษณะของภารกิ จหรื อบริ การที ่ ม ี ความสำคั ญ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มิให้เกิดผล
กระทบต่อความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกำหนดให้มีแผนปฏิบัติ การและมาตรการ
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อย่างมีเอกภาพและต่ อเนื ่อง อันจะทำให้
การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
•

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
เป็นกฎหมายในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และเพื่อยกระดับการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐให้อยู่ในระบบดิจิทัล

•

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายซึ่งจำกัดความเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในภายหลังได้มีการ
ประกาศเผยแพร่พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
โดยปรับปรุงบทบัญญัติให้รองรับในเรื่องตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถระบุ
ถึงตัวผู้ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบัญญัติ
ที่กำหนดให้สามารถนำเอกสารซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนต้นฉบับหรือ
ให้ เป็ นพยานหลั กฐานในศาลได้ ต่ อมาในปี พ.ศ. 2562 ได้ ม ี การประกาศเผยแพร่
พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยปรับปรุงกลไก
ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน
และสอดคล้ องกั บการพั ฒนาดิ จ ิ ท ั ลเพื ่ อเศรษฐกิ จและสั งคม และประกาศเผยแพร่
พระราชบั ญญั ต ิ ว ่ าด้ วยธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (ฉบั บที ่ 4) พ.ศ. 2562 ปรั บปรุ ง
บทบัญญัติและเพิ่มการจำกัดความเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบทนิยาม
คำว่า“การพิสูจน์และยืนยันตัวตน” และคำว่า “ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล”
เนื่องจากการยืนยันตัวตนของบุคคลเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำธุรกรรมในระบบเศรษฐกิจ
แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ประสงค์จะขอรับบริการจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานใด ๆ จะต้องทำการ
พิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยการแสดงตนต่อผู้ให้บริการพร้อมกับต้องส่งเอกสารหลักฐาน
ซึ่งเป็นภาระต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ สมควรกำหนดให้บุคคลสามารถพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลได้ โดยมีกลไกการควบคุมดูแล
ผู้ประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย

•

พระราชบั ญ ญั ติ การอำนวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต
และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์รับคำขออนุญาต ณ จุดเดียว
เพื ่ อให้ ข ้ อมู ล ที ่ ช ั ดเจนเกี ่ ยวกั บการขออนุ ญาตซึ ่ งจะเป็ นการอำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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•

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เป็นประกาศ
ที ่ ว ่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของการประชุ ม ผ่ า นสื ่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้เ ป็ น การประชุ ม โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยกำหนดให้การประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่สถานที่เดียวกัน สามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
การบันทึกข้อมูลภาพ เสียง การจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถใช้ดำเนินการ
ทางกฎหมายได้ (เว้น การประชุ มลับ ) และให้ดำเนิ นการตามมาตรฐานการรั ก ษา
ความมั ่ น คงปลอดภั ย ของการประชุ ม ผ่ า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ี ่ ก ระทรวงดิ จ ิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการกำหนดสิทธิ
การเข้าถึง การรักษาความลับ

•

(ร่าง) พระราชบัญญัติการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย
ที่กำหนดคำนิย าม พิส ูจ น์และยืนยันตัว ตน กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับ ดู แ ล
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และมีอำนาจในการกำกับดูแลโครงข่ายระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยผู้ที่ต้องการให้บริการระบบการพิสูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจะกระทำได้ต่อเมื่อจัดตั้งในรูปแบบบริษัทและได้รับใบอนุญาต
จากรั ฐ มนตรี รวมถึ ง ต้ อ งมี ก ารเข้ า รหั ส (Encryption) หรื อ การดำเนิ น การอื ่ น ใด
เพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาความลั บ และความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล นอกจากนี้
ยังมีกำหนดบทลงโทษของความผิดหากไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขของ
กฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พค. ได้ ทบทวนกฎหมายและนโยบายจากรั ฐบาล นำไปสู ่ การกำหนดกรอบนโนบายและ
แนวปฏิบ ัติของหน่วยงานด้านสารสนเทศ โดยมีการจัดทำและประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่สอดรับกับกฎหมาย ได้แก่ แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2561 และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูล
ไปใช้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 นอกจากนี้ พค. ได้มีการประชาสัมพันธ์ และสัมมนาเพื่อเผยแพร่
ความรู้และความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่เจ้าหน้าที่ของ พค. อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อให้ พค. สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือ และลดความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศทั้งเชิงรับและเชิงรุก
ประกอบกับ พค. มีแนวคิดในการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล พค.
จึง ได้ ขอรับ การรับ รองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System: ISMS) เป็ น มาตรฐานที ่ ใ ช้ ป ระเมิ น ความเสี ่ ย ง
การออกแบบด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย โดยระบุแนวทางการจัดการ
เพื่อช่วยเก็บรักษาข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็นแบบดิจิทัลและเอกสาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร
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อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการของกรมแก่หน่วยงานภายนอกและประชาชน
จึงควรทบทวนมาตรฐาน ISO/IEC 27701 ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Information
Management) เป็นส่วนเพิ่มเสริม (Extension) มาจากมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ที่เกี่ยวกับระบบ
บริห ารจัดการความมั่น คงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO/IEC 27002 แนวทาง
การจัดการความมั่น คงปลอดภัย สำหรับสารสนเทศ ซึ่ง มาตรฐาน ISO/IEC 27701 จะเพิ่มเติม
แนวทางการบริหารจัดการ การควบคุมดูแล การใช้งานและการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่เรียกว่า Privacy Information Management System (PIMS)
3.8

ด้านการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร

การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อการบูรณาการการดำเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการขอใช้บริการจากภาครัฐ
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) ได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติการบริหารงาน
และการให้บ ริก ารภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยมีการพัฒ นามาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิ ธ ี ก ารเกี ่ ย วกั บ ดิ จ ิ ท ั ล และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื ้ น ฐานด้ า นดิ จ ิ ท ั ล ที ่ จ ำเป็ น ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานของรัฐให้มีความสอดคล้อง
และมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้ง มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
โดยมีการบูรณาการและสามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เกิดการพัฒนาการบริการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริหารราชการและการบริการประชาชนแบบบูรณาการ รวมทั้ง
ให้ประชาชนเข้าถึงโดยสะดวก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดช่องทางดิจิทัลสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน โดยมีชุด
ข้อมูลที่ให้บริการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลคือ ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลบัญชีรายชื่ อผู้ถือ
หุ้น ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ ข้อมูลการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และข้อมูล
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ โดยเป็นรูปแบบของ API ที่ศูนย์ข้อมูลเปิดเผยของกระทรวง
พาณิชย์ (data.moc.go.th) ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล (Government Exchange Center: GDX)
และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมีข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขการเชื่อมโยงตามประกาศ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูลไปใช้ เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2563 และประกาศธรรมภิบาลข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD Data Governance)
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
นอกจากนี้ กรมยังมีการให้บริการผ่าน Batch File กับหน่วยงานที่จัดทำ MOU ร่วมกันไว้
เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม โดยดำเนินการภายใต้
โครงการพัฒนาการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเข้าสู่ Digital Service
เพื่อเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการขอรับบริการหนังสือ
รับรอง และรายการทางทะเบียนนิติบุคคล และลดภาระค่าใช้จ่ายและจำนวนกระดาษในการพิมพ์
เอกสารเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดการใช้กระดาษ (Paperless)
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3.9

ด้านแนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices)

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (พค.) มี แ นวโยบาย (Policies) และหลั ก ปฏิ บ ั ติ (Practices)
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่
1) แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business
Continuity Plan: BCP) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับปรับปรุง 2563 โดยมีสาระสำคัญ
เพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะ
วิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการมุ่งร้าย
ต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง จลาจล ก่อการร้าย วินาศกรรม เหตุการณ์
โรคระบาด เป็นต้น
2) นโยบายการกำกั บ ดู แลองค์ ก ารที ่ ดี กรมพั ฒ นาธุ รกิ จการค้ า เพื ่ อให้ เป็ นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประกอบด้วย
นโยบายหลัก 4 ด้านคือ
• ด้ านรั ฐ สั งคม และสิ ่ งแวดล้ อม โดยมี แนวทางการปฏิ บ ั ติ เช่ น การกำกั บดู แล
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงสุด ฯลฯ
• ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ เช่น การสร้าง
กลไกการบริหารราชการแบบมีส ่วนร่วม การสร้างช่องทางการสื่ อสารเพื่ อให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
และการจั ดให้ ม ี ร ะบบสำรวจความพึ งพอใจของผู ้ ร ั บบริ การอย่ างสม่ ำเสมอ
เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพสูงสุด ฯลฯ
• ด้ า นองค์ การ โดยมี แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ เช่ น การสร้ า งมาตรฐานความมั ่ น คง
ปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ ฯลฯ
• ด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรวางแผน
การพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ฯลฯ
3) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและนำข้อมูลไปใช้ กำหนดให้มีการให้บริการ
ข้อมูลธุรกิจในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
และการเข้าถึงของประชาชนตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่มข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลเปิด
ภาครั ฐ (Government Open Data) ข้ อ มู ล เปิ ด เผยแบบมี เ งื ่ อ นไข (Share Data)
และข้อมูลลับ
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4) การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ปี 2564 โดยสาระสำคัญ คือ
• การจั ดการเรื ่ องร้ องเรี ยนการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ ซึ ่ งเป็ นไปตามระเบี ยบ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางปฏิ บ ั ต ิ เ กี ่ ย วกั บ
การดำเนินการกรณีร้องเรียนกล่าวโทษ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 โดยอ้างอิงมาตรฐานความโปร่งใสภายในองค์กรของสำนักงาน ก.พ.
•

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่ว ม เช่น การหารือแนวทางการพัฒนางาน
บริการในรูปแบบจดแจ้งออนไลน์ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) และกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ (DBD Brings Your Business to
the Next Level) โดยกรมได้ ค ั ด เลื อ กนั ก ธุ ร กิ จ รุ ่ น ใหม่ จำนวน 120 คน
เข้ารับการอบรม 2 หลักสูตร คือ นักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) และนักการ
ตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) เป็นต้น
ทั ้ งนี ้ กรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า ยั งมี การจั ดทำแบบสอบถามความพึ ง พอใจ
ระบบงานสารสนเทศของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า บนเว็ บ ไซต์ ข องกรม 7
การจัดทำเว็บบอร์ดกรมเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 8 รวมถึงการเชิญชวน
บุคคลภายนอก เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายต่าง ๆ

5) แนวนโยบายและแนวปฏิ บ ั ต ิ ใ นการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ
พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า รวมถึง กำหนดให้หน่วยงานจะต้องทำการทบทวนและปรับปรุงแนวนโยบาย
และแนวปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ม ี ค วามทั น สมั ย เป็ น ปั จ จุ บ ั น และเป็ น มาตรฐานที ่ ย อมรั บได้
อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราช
กฤษฎี กากำหนดหลักเกณฑ์และวิธ ีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครั ฐ
พ.ศ. 2549 ประกอบด้วยแนวปฏิบัติทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้
• การควบคุมการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานสารสนเทศ (Access Control)
• การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management)
• การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities)
• การควบคุมการเข้าถึงเครือข่าย (Network Access Control)
• การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control)
• การควบคุ มการเข้ าถึ งโปรแกรมประยุ กต์ หรื อ แอปพลิ เคชั น และสารสนเทศ
(Application and Information Access Control)
7
8

อ้างอิง: https://dbd.go.th/survey_form.php?sid=113
อ้างอิง: https://www.dbd.go.th/m_webboard.php
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•
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การควบคุมโปรแกรมประสงค์ร้าย (Controls against Malicious Code)
การควบคุมโปรแกรมชนิดเคลื่อนที่ได้ (Controls against Mobile Code)
แนวปฏิบัติการใช้งานคุกกี้
แนวทางการตั้งเวลาของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย
แนวทางการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

6) การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มีการแต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward
Team) 9 และคณะกรรมการธรรมาภิ บ าลข้ อ มู ล (Data Governance Council) 10
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบและโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่กำหนดไว้ และให้การ
ดำเนินงานของ พค. สอดคล้องกับหลักการและแนวทางในเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารบริ ห ารงาน และการให้ บริ ก ารภาครั ฐ ผ่ านระบบดิ จ ิ ทั ล
พ.ศ. 2562
3.10 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้ (Digital Technology Practices)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุน
ภารกิจงานของบุคลากรภายใน พค. เช่น
•

•

การให้บ ริการข้ อมูล ธุร กิจทางอิเล็ก ทรอนิ กส์ผ ่ านคลัง ข้ อมูล ธุร กิจ (DBD Data
Warehouse+) คื อ การมี ฐ านข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
เพื่อจัดเก็บไว้ที่เดียวกัน คลังข้อมูลที่ดีควรออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณมากได้ โดยกรมมีการนำเทคโนโลยี Data Warehouse ร่วมกับเทคโนโลยี
Business Intelligence (BI) เข้ า มาใช้ ส ำหรั บ จั ด ทำคลั ง ข้ อ มู ล นิ ต ิ บ ุ ค คล
และประเภทธุรกิจในประเทศไทย อาทิ ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงิน ข้อ มูล
ประเภทธุรกิจ ภาพรวมประเภทธุรกิจ ข้อมูลแนวโน้มผลประกอบการ ข้อมูลสถิติ
และการจัดอันดับ
Artificial Intelligence (AI) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ คือ ความฉลาดเทียมที่พัฒ นา
อยู่ในรูป แบบโปรแกรมคอมพิว เตอร์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แ ละ
ตัดสินใจได้โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูล และสามารถประยุกต์การประมวลผล
ให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้ โดย พค. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสนับสนุน
การตรวจสอบบั ญชีธ ุ ร กิจ ซึ่งกรมได้ ดำเนิ นการโครงการพัฒ นาระบบคัด กรอง
วิเคราะห์ และแจ้งเตื อ นความผิด ปกติข องรายงานทางการเงิ นด้ว ยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2564
เพื่อให้ป ระชาชนสามารถยืนยันตัว ตน ยกระดับการอำนวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชนในการให้บริการของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

9 อ้างอิง: https://dbd.go.th/download/article/article_20210610172237.pdf
10 อ้างอิง: https://dbd.go.th/download/article/article_20210610171904.pdf
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การพัฒนาระบบจัดการลงเวลา เพื่อรองรับการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายใน พค. โดยใช้ เ ทคโนโลยี Biometric Authentication หรื อ การใช้ ข ้ อ มู ล
ชีวมาตร (Biometrics) เพื่อพิส ูจน์หรือยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคล ด้วยซอฟต์แวร์
ควบคุมบริหารจัดการลงเวลาด้วยการสแกนใบหน้า ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูลด้วยมือ (Manual Process) และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่
ง่ายต่อการบริหารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้
การให้ บ ริ ก าร Cloud Computing แก่ บ ุ ค ลากรภายใน พค. ซึ ่ ง เป็ น ระบบ
การประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูลรูปแบบออนไลน์ คือ การให้บริการสำหรับ
การใช้ ง าน/เช่ า ระบบคอมพิ ว เตอร์ (Computer System Resources) หรื อ
ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตตามความต้องการในการ
ใช้งานและสามารถใช้งานข้อมูลบน Cloud จากสถานที่ใดก็ได้ โดยลดต้นทุนในการ
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ขององค์กร และการบำรุงดูแลรักษาระบบ
(Maintenance) เพื่อให้หน่วยงานสามารถมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำงานหลักของ
องค์กรได้ เช่น ระบบ e-Filing บน KSC Cloud หรือระบบงาน BIZ Club ที่มีการ
ใช้งานบนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ฯลฯ
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ ระบบหนังสือเวียน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบจองห้ อ งประชุ ม ระบบจองรถยนต์ ระบบกระดานข่ า ว
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้การจัดเก็บข้อมูลเอกสารในรูปแบบดิจิทัลแทนการจัดเก็บ
ในรูปแบบกระดาษ ทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)
การพัฒนาระบบต่าง ๆ ของ พค. เพื่อรองรับการใช้งานบน Mobile Technology
เช่น ระบบ DBD e-Service สำหรับตรวจสอบข้อมูล นิติบุคคล/งบการเงิน ฯลฯ
มีความหมายครอบคลุมถึงเทคโนโลยีของอุปกรณ์ดิจิทัลเคลื่อนที่ ทั้งสมาร์ทโฟน
(Smart Phone) หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้พัฒนา
อย่างรวดเร็วจนทำให้มีราคาที่ ถูกลง สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย และสามารถนำติด
ตัวไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ประกอบกับการพัฒนาเรื่องการส่งสัญญาณ
แบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไวไฟ (Wi-Fi) หรือสัญญาณโทรศัพท์แบบเครือข่าย
ไร้สาย ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปถึงยุค 5G ทำให้การใช้งานต่าง ๆ รวมถึงการส่งผ่าน
ข้ อ มู ล เป็ น ไปได้ ง ่ า ย การเข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต เว็ บ ไซต์ และการทำธุ ร กรรม
ผ่านอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นตามอัตราการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ นอกจากนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มีการพัฒนาให้สามารถ
รองรับการใช้งานข้ามระบบปฏิบัติการได้ ทั้งบน iOS และ Android รวมถึงรูปแบบ
การสื่อสารกับผู้ใช้งานที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเน้นระบบสัมผัส
การค้น หาข้ อ มูล การแสดงรู ปภาพ เสียง และวิดีโ อ ทำให้การใช้ ง าน Mobile
Technology สามารถใช้งานได้ในทุกกลุ่มบุคคล และช่วงอายุที่แตกต่างกัน
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การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเอง (e-Learning) พร้ อ มระบบ
ห้องเรียนเสมือน (Virtual Class room) โดยใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR)
คือ เทคโนโลยีที่จำลองสภาพแวดล้อมจริงให้เสมือนจริงแบบ 360 องศา ผ่านการ
รับรู้จากเสียง ภาพ สัมผัส ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองกับสิ่งจำลองนั้นได้ผ่านอุปกรณ์
หรือระบบ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี VR จะช่วยสร้าง
ประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ใช้งานและมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งส่งผลให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ ทันสมัย น่าจดจำ
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤต (Business Continuity Plan: BCP) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับปรับปรุง
2563 โดยมีสาระสำคัญเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถนำไปใช้ในการ
ตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเกิด
จากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม
ประท้วง จลาจล ก่อการร้าย วินาศกรรม เหตุการณ์โรคระบาด เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ
เหล่านี้อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น
ที่จะต้องมีการวางแผนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือต่อสภาวะวิกฤต
หรือ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงการทำ Backup หรือ DR (Disaster Recovery)
การจัดทำศูนย์สำรองและบริการ (DR-Site) ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการ
ใช้งานศูน ย์คอมพิว เตอร์ส ำรองกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Center)
เพื่อรองรับให้สามารถปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง เช่น เกิดไฟ
ไหม้ น้ำท่วม ไฟดับ ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน รวมถึง
ความเสียหายจากอุปกรณ์ไอที และการดำเนินงานที่ผิดพลาดของ Site ที่ส่งผลให้
เกิดความเสียหายของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Data Center ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ดำเนินต่อไปได้ตามปกติ และส่งผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
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บทที่ 4
ผลการประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2560 - 2564

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

บทที่ 4
ผลการประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2560 – 2564
4.1 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารดำเนิ น การของโครงการตามแผนพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ
การพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564
โครงการต่าง ๆ สำหรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (พค.) มี โ ครงการจำนวนทั ้ ง หมด 42 โครงการ แยกตามยุ ท ธศาสตร์
แสดงดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 โครงการทั้งหมด จำนวน 42 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล
1.1 การจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามกรอบแนวทาง TH e-GIF
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล (Smart Service)
1.3 การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลนิติบุคคลร่วมกัน (Business Data Integration)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 พัฒนาระบบการจับคู่ธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจแบบ Cluster
2.2 พัฒนาระบบ E-Mail Management System
2.3 พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (e-Registration)
2.4 พัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy)
2.5 พัฒนาระบบการให้บริการ Call Center
2.6 พัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
2.7 พัฒนาระบบเปรียบเทียบปรับ
2.8 พัฒนาและปรับปรุงระบบการแจ้งและการจัดเก็บข้อมูลผู้ทำบัญชี (e-Accountant)
2.9 พัฒนาระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
2.10 พัฒนาระบบทะเบียนพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.11 พัฒนาระบบ e-Certificate และ e-Service
2.12 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
2.13 พัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคล
2.14 พัฒนาระบบ Web site กรม
2.15 พัฒนาระบบ Mobile Application
2.16 พัฒนาระบบ E-newsletter และ E-magazine
2.17 พัฒนาระบบส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
2.18 พัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน
2.19 พัฒนาระบบบริหารงานคลัง
2.20 พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
2.21 พัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)
2.22 พัฒนาระบบสำนักงานบัญชี คุณภาพและปรับปรุงฐานข้อมูลนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
2.23 ระบบการให้บริการงานการอนุญาตรับแจ้งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.24 ระบบฐานข้อมูลตรวจสอบธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการบริการ
3.1 บำรุงรักษาศูนย์สำรองข้อมูล
3.2 จัดซื้อระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสารสนเทศทดแทนและเพิ่มเติม
3.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลหลัก
3.4 ตรวจสอบมาตรฐานการพัฒนาและดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
3.5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนและเพิม่ เติม
3.6 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
3.7 บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
3.8 การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
3.9 จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการค้า/ผู้ประกอบการให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการพาณิชย์
4.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมให้สามารถใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล
5.1 จัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลระดับองค์กร
5.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสมต่อสมรรถนะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั
5.3 พัฒนาและประเมินผลสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร (ID Plan)
5.4 พัฒนาระบบ e-Training (Video on Demand)
5.5 พัฒนาระบบ KM, Intranet, Doc

จากการสำรวจการดำเนินงานของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า พค. ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ดังกล่าวแล้ว 35 โครงการ
(ดังแสดงในตารางที่ 4-2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ (ดังแสดงในตารางที่ 4-3) ยังไม่ได้
ดำเนินการและยังไม่ได้รับงบประมาณ 3 โครงการ (ดังแสดงในตารางที่ 4-4) และยกเลิก 1 โครงการ
(ดังแสดงในตารางที่ 4-5) 1 แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ตารางที่ 4-2 โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 35 โครงการ
ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุใน
หมายเหตุ
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล
1. การจัดทำมาตรฐานข้อมูลตามกรอบแนวทาง TH e-GIF
2. เพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ โดยการเชื่อมโยงข้อมูล
ดำเนินการภายใต้โครงการอื่น
(Smart Service)
3. การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลนิติบุคคลร่วมกัน
(Business Data Integration)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจับคู่ธุรกิจ และส่งเสริมธุรกิจแบบ Cluster
ดำเนิ นการภายใต้ “พั ฒนาระบบ
อำนวยความสะดวกการค้ นหาคู ่ ค้ า
และเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ”
5. พัฒนาระบบ E-Mail Management System
ลำดับ

1

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
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ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุใน
หมายเหตุ
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564)
6. พัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy)
7. พัฒนาระบบการให้บริการ Call Center
8. พัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
(e-Secured)
ในปีงบประมาณ 2565
9. พัฒนาระบบเปรียบเทียบปรับ
10. พัฒนาและปรับปรุงระบบการแจ้งและการจัดเก็บข้อมูลผู้ทำ
บัญชี (e-Accountant)
11. พัฒนาระบบทะเบียนพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินการภายใต้ “พัฒนาระบบจด
ทะเบียนพาณิชย์”
12. พัฒนาระบบ e-Certificate และ e-Service
ดำเนิ น การภายใต้ “พั ฒ นาระบบ
ให้บริการหนังสือรองรับสำเนาเอกสาร
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอ-นิกส์”
13. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินการภายใต้ “พัฒนาระบบบริหาร
(e-Commerce)
ข้อมูล Trustmarkthai.com”
14. พัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคล
ดำเนินกายภายใต้ “พัฒนาระบบจอง
ชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ”
15. พัฒนาระบบ Mobile Application
16. พัฒนาระบบ E-newsletter และ E-magazine
17. พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินการต่อเนื่องรายปี
(e-Document)
18. พัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data Warehouse)
ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ในปีงบประมาณ 2565
19. ระบบการให้บริการงานการอนุญาตรับแจ้งตามพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 ทางอิเล็กทรอนิกส์
20. พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (e-Registration)
ดำเนินการภายใต้ “พัฒนาจดทะเบียน
นิ ต ิ บ ุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Registration)”
21. ระบบฐานข้อมูลตรวจสอบธุรกิจ
ดำเนิ นการภายใต้ “พั ฒนาระบบคั ด
กรอง วิ เคราะห์ และแจ้ งเตื อนความ
ผิ ดปกติ ของรายงานทางการเงิ นด้วย
เทคโนโลยี ป ั ญญาประดิ ษฐ์ (AI) เพื่ อ
สนับสนุนการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ”
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ
22. บำรุงรักษาศูนย์สำรองข้อมูล
ดำเนินการภายใต้ “โครงการบำรุ ง
รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ (MA)”
ต่อเนื่องรายปี
23. พัฒนาปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ในศูนย์ข้อมูลหลัก
24. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนและเพิ่มเติม
ดำเนินการต่อเนื่องรายปี
25. การบริ หารจั ดการด้ า นความมั ่ นคงปลอดภั ยสารสนเทศตาม ดำเนินการต่อเนื่องรายปี
พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4-3

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุใน
หมายเหตุ
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564)
26. ตรวจสอบมาตรฐานการพัฒนาและดำเนินงานด้านโครงสร้าง
ดำเนินการภายใต้ “โครงการด้านการ
พื้นฐานดิจิทัล
รั กษาความมั ่ น คงปลอดภั ย ระบบ
สารสนเทศ”
27. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ดำเนินการภายใต้ “โครงการบำรุ ง
รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ (MA)”
ต่อเนื่องรายปี
28. บำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
29. จัดซื้อระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสารสนเทศทดแทน ดำเนิ นการภายใต้ “โครงการจั ดซื้ อ
และเพิ่มเติม
ระบบรั กษาความปลอดภั ยรองรั บ
พ.ร.บ. ความมั ่ นคงปลอดภั ยไซเบอร์
และระบบเครือข่ายสารสนเทศทดแทน”
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการค้า/ผู้ประกอบการให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการพาณิชย์
30. พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)
ดำเนินการต่อเนื่องรายปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมให้สามารถใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทัล
31. จัดทำสมรรถนะการปฏิบัติงานและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับองค์กร ดำเนิ น การภายใต้ “กิ จ กรรมการ
32. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ให้เหมาะสมต่อสมรรถนะด้านการใช้งาน พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรด้าน
ดิจิทัล” ต่อเนื่องรายปี
เทคโนโลยีดจิ ิทัล
33. พัฒนาและประเมินผลสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากร (ID Plan)
34. พัฒนาระบบ e-Training (Video on Demand)
ดำเนินการภายใต้โครงการอื่น
35. พัฒนาระบบ KM, Intranet, Doc
ลำดับ

ตารางที่ 4-3 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุใน
หมายเหตุ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
ดำเนินการภายใต้ “พัฒนาระบบ
2. พัฒนาระบบสำนักงานบัญชี คุณภาพ และปรับปรุงฐานข้อมูลนักบัญชี นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young
& Smart Accountants)”
คุณภาพรุ่นใหม่
3. พัฒนาระบบ Web site กรม
ดำเนินการภายใต้ “พัฒนาระบบ
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”
ลำดับ

ตารางที่ 4-4 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและยังไม่ได้รับงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ
ลำดับ

ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุใน
หมายเหตุ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน
ขอตั้งงบประมาณในปี 2566
2. พัฒนาระบบส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ดำเนินการภายใต้ “พัฒนาระบบ
บริหารข้อมูลส่งเสริมผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจ”
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุใน
หมายเหตุ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ
3. จัดจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความต้องการดำเนินการต่อเนื่อง
รายปี โดยดำเนินการในปี 2563
แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ งบประมาณในปี
2564-2565

ตารางที่ 4-5 โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
ลำดับ

ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุใน
หมายเหตุ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
1. พัฒนาระบบบริหารงานคลัง

จากข้อมูล ข้ างต้น สรุ ป ได้ว ่า กรมพัฒ นาธุร กิ จ การค้ า (พค.) มีโ ครงการทั้ง หมดจำนวน
39 โครงการ แบ่งเป็น โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.57
อยู่ร ะหว่างการดำเนิน งาน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 และยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ โดยมี โครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 และเป็น
โครงการที่ยกเลิก 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.38
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ก ารดำเนิ น การของโครงการตามแผนการขั บ เคลื ่ อ นรั ฐ บาลดิ จ ิ ทั ล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นอกเหนือจากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าที่กล่าวในข้อ 4.1 นั้น กรมยังได้มีการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้
ในการให้บริการและกระบวนการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจ ิทัล ได้ อย่า งสมบูร ณ์ ควบคู่ไปกั บยุทธศาสตร์ ข องแผนพัฒ นารัฐ บาลดิ จิ ทัล ของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 – 2565 จำนวนทั้งหมด 44 โครงการ
โดยจากการสำรวจการดำเนินงานแผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) พบว่า พค. ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาดิจิทัลฯ ดังกล่าวแล้ว
31 โครงการ (ดังแสดงในตารางที่ 4-5) อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 โครงการ (ดังแสดงในตาราง
ที่ 4-6) และยังไม่ได้ดำเนินการ 3 โครงการ (ดังแสดงในตารางที่ 4-7) 2 ดังนี้

2

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ตารางที่ 4-6 โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 31 โครงการ
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุในแผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับเพิ่มเติม)
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
พัฒนาจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ยกระดับจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
เชื่อมโยงข้อมูลเริ่มต้นธุรกิจ (Doing Business)
เชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT)
กิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรด้านดิจิทัล
พัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)
พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)
พัฒนาระบบให้บริการหนังสือรองรับสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบการให้บริการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Foreign Certificate)
พัฒนาการให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ เพือ่ เข้าสู่ Digital Service
พัฒนาระบบอำนวยความสะดวกการค้นหาคู่ค้าและเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจ
ปรับปรุงรหัสธุรกิจของนิติบุคคลเพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจไทยสูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy)
ปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้รองรับชุดรหัสรายการทางบัญชี
(Taxonomy: TFRS9)
พัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data Warehouse)
พัฒนาระบบบริหารข้อมูล Trustmarkthai.com
ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม Total Solution for SMEs
พัฒนาระบบงานบริการข้อมูลภาครัฐ/เอกชน (Web Services)
กิจกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดต้นทุนสินค้าแก่ร้านค้าโชว์ห่วยผ่านเครือข่าย
พันมิตรและเทคโนโลยี
กิจกรรมจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)
กิจกรรมจัดทำแธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)
กิจกรรมทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบมาตรการที่เกี่ยวข้อง
โครงการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
พัฒนาระบบกลางสำหรับชำระเงิน (DBD e-Payment)
พัฒนาระบบ Mobile Application
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน
พัฒนาระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ
พัฒนาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
พัฒนาระบบคัดกรอง วิเคราะห์ และแจ้งเตือนความผิดปกติของรายงานทางการเงินด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบบัญชีธุรกิจ
กิจกรรมจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
จัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ทดแทน
บูรณาการจัดเก็บและสำรองข้อมูลดิจิทัลรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ตารางที่ 4-7 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ
ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุในแผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ลำดับ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับเพิ่มเติม)
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
1. โครงการด้านการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)
2. โครงการด้านการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
3. จ้างบริหารจัดการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
4. พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทางอิเล็กทรอนิกส์
6. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์
7. เพิ่มประสิทธิภาพงานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
8. พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ DBD Data Warehouse + ระยะที่ 2 (ภายใต้ Biz Portal)
9. จัดซื้อทดแทนระบบให้บริการหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
10. พัฒนาระบบนักบัญชีคณ
ุ ภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

ตารางที่ 4-8 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ
ชื่อของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามที่ระบุในแผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับเพิ่มเติม)
ลำดับ
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
1. พัฒนาระบบจดทะเบียนบริษัทจำกัดคนเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์
2. พัฒนาระบบบริหารข้อมูลส่งเสริมผู้ประกอบการและเครือข่ายธุรกิจ
3. กิจกรรมจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

จากข้อมูลข้างต้นสรุปแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการสนับสนุนภารกิจของ พค. เป็นอย่างดี รวมถึงศักยภาพในการดำเนินงานโครงการของ พค.
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาขอจั ดสรรงบประมาณในแต่ละปี จำเป็นต้องคำนึงถึงโครงการต่อเนื่อง
และโครงการที่ พค. มีความประสงค์ จะดำเนิน การต่ อ เพื่อให้แผนพั ฒ นาดิจิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ
การพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 ของ พค. ครอบคลุมภารกิจงานและความต้องการ รวมถึงสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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บทที่ 5
ผลการศึกษา วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

บทที่ 5
ผลการศึกษา วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ การพาณิ ช ย์ พ.ศ. 2566 – 2570 นั้ น
จำเป็ น ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง สถานภาพปั จ จุ บ ั น ด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (พค.)
ประกอบด้ ว ย การสั ม ภาษณ์ ผ ู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล การศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์
และนโยบายของกรม รวมถึง การรวบรวมข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกของกรม
เพื่อนำมาวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
โดยพิจารณาควบคู่ไปกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัล จากนั้นจึงจัดประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรม เพื่อรวบรวมข้อมูล ระดมความคิด
วิ เ คราะห์ ส ภาวะแวดล้ อ มภายในและภายนอกองค์ ก รด้ า นเทคโนโลยีด ิ จิ ท ัล (SWOT Analysis)
และใช้ประกอบในการกำหนดแผนงานที่เหมาะสมสำหรับกรมต่อไป
ในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น สรุปผลการดำเนินงานรวมถึงบทวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไว้ ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จากโครงสร้างหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ ภารกิจ การสำรวจ และสัมภาษณ์ สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เบื้องต้น โดยจะใช้เทคนิคการให้น้ำหนักเพื่อระบุปัจจัยหลั ก
ซึ่งใช้แนวคิดในการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) 1 แล้วสรุปผลการวิเคราะห์โดยใช้
TOWS Matrix 2
SWOT เป็ น ชื ่ อ ย่ อ มาจากคำว่ า Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
ที่มีองค์ประกอบ ในการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร 4 ส่วน ประกอบด้วย
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวกหรือการ
ดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้ดี โดยองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการทำงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กรได้
จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบหรือด้อยความสามารถ
หรือการดำเนิน งานภายในที่องค์กรทำได้ไม่ดีนัก อันเป็นอุปสรรคที่ทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และภารกิจขององค์กรได้ หรือได้ด้วยความยากลำบากและไม่คุ้มค่า
1

SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับการประกอบธุรกิจ
ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาวะแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาวะแวดล้อมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท (ที่มา: https://helsinki.thaiembassy.org/th/page/65202-การวิเคราะห์ swot-(swot-analysis)?menu=5f28fef3d3a8ab75420d47d3)
2 TOWS Matrix คือเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในขององค์กรที่
ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วมาทำการจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์กันเพื่อทำสร้างกลยุทธ์ (Strategy)
ที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นเพื่อมาใช้ในองค์กร (ที่มา: https://www.thinkaboutwealth.com/tows-matrix/)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การทำงาน
ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาวะแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการ
ขององค์กร
อุ ป สรรค/ภั ย คุ ก คาม (Threats) หมายถึ ง ปั จ จั ย และสถานการณ์ ภ ายนอกที ่ ข ั ด ขวาง
การทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือหมายถึง สภาวะแวดล้อมภายนอกที่เป็นปั ญหา
อุปสรรคต่อองค์กร
5.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จากการศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายในของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทั้งจากโครงสร้างหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และการสำรวจและสัมภาษณ์ โดยการประเมินสภาวะ
แวดล้อมและแนวโน้มภายใน (ปัจจัยภายใน) ผ่านการใช้เครื่องมือ McKinsey 7-S Model 3 ในการ
วิเคราะห์ ซึง่ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่
1) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
2) โครงสร้างองค์กร (Structure)
3) บุคลากร (Staff)
4) ระบบงาน (System)
5) ทักษะ (Skills)
6) ลักษณะการทำงาน (Style)
7) ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value)
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมภายในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้ ดังนี้

3

McKinsey 7-S Model เป็นเครื่อ งมือ ที่ ใช้ ในการตรวจสอบความสามารถทางการตลาดขององค์ก รจากมุ มมองที ่แ ตกต่ า งกั น
พัฒนาโดย Tom Peters และ Robert Waterman ระหว่างดำรงตำแหน่งที่ McKinsey & Company ในปี 1970 โดยใช้เพื่อทบทวน
ประสิทธิภาพขององค์กรในการดำเนินงานด้านการตลาด กำหนดวิธีปรับองค์กรให้ดีที่สุด เพื่อรองรับทิศทางกลยุทธ์ใหม่ และประเมิน
การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลขององค์กร (ที่มา: https://www.indigital.co.th/mckinsey-7smodel/)
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ตารางที่ 5-1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
กลยุทธ์องค์กร
(Strategy)

โครงสร้างองค์กร
(Structure)

บุคลากร (Staff)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

จุดอ่อน/ปัญหา

S1 มี แนวทางที ่ จะนำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล W1 ไม่ ม ี นโยบายที ่ ช ั ดเจนเกี ่ ย วกั บ
มาปรับใช้ในทุกกระบวนงานของกรม
การนำอุ ปกรณ์ ส ่วนบุ คคลมาใช้
เพื ่ อ สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจของ
ในการทำงาน (Bring Your Own
ผู ้ บริ หาร สนั บสนุ นการปฏิ บ ั ต ิ งาน
Device (BYOD) Policy)
และพัฒนางานบริการ
S2 มี แนวทางที ่ จะพั ฒนาศักยภาพด้าน
นวั ต กรรม การประยุ ก ต์ ใ ช้ และ
กฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่
เจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกปี
S3 มี กลยุ ทธ์ ส ่ งเสริ มให้ เกิ ดการใช้ งาน
ระบบการบริการผ่านช่องทางดิจิทัล
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ
ภาคธุรกิจและประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูล และให้ได้รับบริการต่าง ๆ แบบ
ครบวงจรอย่ า งง่ า ยดาย รวดเร็ ว
โปร่งใส
S4 มี โครงสร้ างหน่ วยงานที ่ ม ี ผ ู ้ บริ หาร W2 ขาดหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
ภาพรวมด้านดิจิทัลของกระทรวง
( Department Chief Information
พาณิชย์ การประสานงานระหว่าง
Officer: DCIO) รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลงาน
หน่วยงานระดับกรมและการบูร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ
ณาการระบบ/ข้ อมู ล แบบองค์
S5 มี โ ครงสร้ า งหน่ ว ยงานที ่ ม ี ศ ู น ย์
รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
มาช่วยงานบริหารจัดการภายในกรม
และช่วยงานบริการให้กับภาครัฐ ภาค
ธุรกิจ และประชาชน
S6 มี การจั ดตั ้ งคณะกรรมการคุ ้ มครอง
ข้ อมู ลส่ วนบุ คคล ซึ ่ งครอบคลุ มถึ ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
S7 มี การอบรมให้ แก่ บ ุ คลากรทางด้ าน W3 กำลั งคนด้ านเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อเทียบกับปริ มาณหรือภาระ
S8 สนั บ สนุ น ให้ บ ุ ค ลากรได้ เ รี ย นรู้
งานที่กรมรับผิดชอบในปัจจุบัน
หลั ก สู ต รใหม่ ๆ และมี ก ารพั ฒ นา
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ
ทักษะทางด้านดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ
S9 กรมมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถในการปฏิบัต ิ งาน
และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
ระบบงาน (System)

5-4

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

จุดอ่อน/ปัญหา

S10 ระบบเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ในปั จ จุ บั น
ของกรมสามารถตอบสนองต่ อ ทุ ก
ยุทธศาสตร์ของกรม
S11 มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของกรม โดยใช้กรอบการ
ดำเนิ นการในรู ปแบบวงจรควบคุ ม
คุณภาพ (PDCA Cycle) ตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001
S12 นำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลเข้ ามาช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวก
แก่ภาคธุรกิจ ครอบคลุมทุกภารกิจ
S13 นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในส่วนงาน
สำหรั บกระบวนงานภายในของกรมเอง
อาทิ งานเอกสาร งานติดต่อสื่อสาร
S14 ใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ทั ลในการเชื ่อมโยง
และแลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ของกรม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
S15 มีการนำมาตรฐาน ISO/IEC 27001
มาใช้กับการพัฒนาระบบงานทั้งหมด
ของกรม โดยมีระบบงานบางส่วนได้
ผ่ า นการตรวจรั บ รองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 และบางส่ ว นยั ง
ไม่ ได้ ย ื ่ นขอรั บมาตรฐานอย่ างเป็ น
ทางการ
S16 ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ (Data Center)
ของกรม ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 Information
Security Management System

W4 มีบางกระบวนงานที่ยังไม่สามารถ
ใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ยังคง
ใช้ ร ู ป แบบเอกสาร หรื อ การ
จ ั ดการในร ู ปแบบ Manual
ประกอบ เช่ น งานการเงิ น
งานจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ
เป็นต้น
W5 บางกระบวนงานยั ง คงต้ อ ง
จัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษไว้
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะเอกสาร
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก ฎ ห ม า ย / ค ดี
ที ่ จ ำเป็ น ต้ อ งเก็ บ ในระยะยาว
ซึ ่ ง อิ ง กั บ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการค้นหา
หากเจ้ า หน้ า ที ่ ม ี ก ารโยกย้ า ย
สังกัดจะทำให้ยากต่อการค้นหา
เอกสาร
W6 บางระบบงานยั งจำเป็ นต้ องใช้
อ ิ น ท ร า เ น ็ ต ( Intranet)
ในการทำงาน ทำให้ ไม่ สามารถ
ใช้งานจากภายนอกกระทรวงได้
W7 บางข้ อ มู ล ของกรมยั ง อยู ่ ใ น
รู ปแบบเอกสาร และ/หรื อไม่มี
การแชร์ ผ ่ า นระบบ ทำให้ ไ ม่
สามารถใช้ ง านจากภายนอก
กระทรวงได้ โดยเฉพาะในกรณีที่
ต้อง Work From Home
W8 บางระบบงานมีการใช้งานมานาน
และใช้ ข ้ อมู ลที ่ ม ี การพั ฒนาไว้
นานแล้วทำให้ข้อมูลเดิมในระบบ
ไม่ ถ ู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของ
กระทรวงพาณิ ชย์ หรื อไม่ เป็ น
ปัจจุบัน
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จุดอ่อน/ปัญหา

S17 เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ W9 บางระบบงานไม่สามารถดึงข้อมูล
หรื อ โครงสร้ า งพื ้ น ฐานทางด้ า น
มาใช้ งานได้ ท ั นที ทำให้ ต ้ องดึ ง
สารสนเทศ (Infrastructure) มี ความ
ข้ อ มู ล ออกมาและจั ด การใน
เหมาะสมและเพียงพอกับงานปัจจุบัน
รู ป แบบ Manual หรื อ มี ก าร
S18 มี ก ารรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภั ย
เปลี ่ ย นแปลงเงื ่ อ นไขในการ
ของคอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อโปรแกรม
เรียกใช้งานจากฐานข้อมูลที่มีอยู่
ป้ อ งกั น ไวรั ส (Antivirus Software)
โดยตรง อาจต้องใช้ระยะเวลาใน
ควบคู่ไปกับการจัดซื ้ อคอมพิ วเตอร์
การดำเนินการ ทำให้ในบางครั้ง
และมี ก ารป้ อ งกั น การแฮกระบบ
ไม่สามารถได้สารสนเทศภายใน
(Hack)
ระยะเวลาที่ต้องการได้
S19 มีการจัดทำธรรมาภิบาลของข้อมูล W10 ข้ อ มู ล ของกรมมี ป ริ ม าณมาก
( Data Governance) โ ด ย ใ ห้
มีที่มาจากหลายระบบ และเป็น
ความสำคัญกับข้อมูลที่ต้องให้บริการ
เอกเทศของตัวเอง
ประชาชน
W11 เครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ บ างส่ ว น
ล้าสมัย และไม่สนับสนุนต่อการ
ประมวลผลข้อมูลในปริมาณมาก
หรือใช้ระยะเวลาประมวลผลนาน
ฯลฯ
W12 ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ใ น ก า ร ถ ู ก ตั ด
งบประมาณ โดยเฉพาะ
งบประมาณในการจัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์ แ วร์ อาจทำให้ จ ำนวน
ลิ ข สิ ท ธิ์ ใ นการใช้ ง านระบบ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
W13 การใช้งบลงทุนจากรายได้ของกรม
มาจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ลมี ความเสี ่ ยงที ่ จะถู กตั ด
งบประมาณในการบำรุงรักษาในปี
ถัดไปที่จำเป็นต้องใช้งบดำเนินงาน
S20 บุ คลากรของกรมส่ วนใหญ่ ม ี ท ั กษะ W14 บุคลากรของกรมมีหลายกลุ่มอายุ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีด ิจ ิ ทั ล
ระดับความรู้และทักษะในการใช้
(Digital Literacy) อย ่ างเพี ยงพอ
งานเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล อาจมี
ต่อการใช้งานระดับปฏิบัติการ
ไม่เท่ากัน
S21 บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมี
ความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์
ระบบ (System analysis) สามารถ
ตรวจสอบ Coding และ Resource
ของระบบงานได้
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ตัวแปร
ลักษณะการทำงาน
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ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร (Shared
Value)
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จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

จุดอ่อน/ปัญหา

S22 ผู้บริหารระดับสูงของกรมให้ความสำคัญ W15 ผู้บริหารอาจยังต้องการข้อมูลใน
และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล
รูปแบบของกระดาษประกอบการ
S23 มีนโยบายจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
นำเสนอในรูปแบบดิจิทัล
(Outsource) ในการพัฒนาระบบ และ
การบำรุงรักษาระบบงานของกรม
S24 ผู้บริหารระดับสูงของกรมมีนโยบาย
ในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาประยุ กต์ ใช้ ให้ เหมาะสม เพื ่ อให้
สามารถรองร ั บการให ้ บร ิ การ
แก่ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานและการ
บริหารงานในภาพรวม
S25 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำ
ด้านบริการดิจ ิท ัลอย่ างเต็มรู ปแบบ
ภายในปี 2570 และสร้ า งพลั ง
ขั บเคลื ่ อนธุ รกิ จไทยให้ ย ั ่ งยื น ด้ ว ย
นวัตกรรม”
S26 กรมมีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่
สังคมดิจิทัล และมีนโยบายขับเคลื่อน
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
อย่างเต็มที่
S27 ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องความ
ถู กต้ องและเป็ นปั จจุ บ ั นของข้ อมู ล
การคุ ้ มครองข้ อมู ลส่ วนบุ คคลของ
ผู้รับบริการและการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
S28 ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับความ
เสี่ยงและความปลอดภัยในการสื่อสาร
ข้อมูลผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social
Media)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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5.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จากการศึกษา สำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายนอกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จากผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย (Stakeholders) ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ.2561 - 2565) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) รวมทั้ง กฎหมายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
โดยได้ทำการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมภายนอกทั้งด้านโอกาสและอุปสรรคของกรมพัฒนา
ธุ รกิ จการค้ า ตามหลั กการ SPELT - En 4 ในการวิ เคราะห์ เพื ่ อทำความเข้ าใจเกี ่ ยวกั บภาพรวม
ของสภาวะแวดล้อมภายนอกทั้งด้านโอกาสและอุปสรรค หลักการดังกล่าวประกอบด้วย 6 ประเด็น
ได้แก่
1) ด้านสังคม (Social: S)
2) ด้านการเมือง (Politics: P)
3) ด้านเศรษฐกิจ (Economics: E)
4) ด้านกฎหมาย (Legal: L)
5) ด้านเทคโนโลยี (Technology: T)
6) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment: En)
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ
หน่วยงานภายนอกหรือนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญได้ ดังนี้

4

SPELT-En คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด และวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลของ
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ (ที่มา: http://pmcexpert.com/bcg-matrix/) โดยมีรากฐานมา
จาก PEST Analysis และเพิ่มการวิเคราะห์ด้าน Legal และ Environment เพิ่มเติม
(ที่มา: https://blog.oxfordcollegeofmarketing.com/ 2016/06/30/pestel-analysis/ และ https://www.business-to-you
.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ตารางที่ 5-2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ พค. กับหน่วยงานภายนอก
องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
ด้านสังคม (Social)

โอกาส

อุปสรรค

O1 การทำธุ ร กรรมแบบออนไลน์ มี T1 กรมยังต้องให้บริการแก่ประชาชน
แนวโน้ มเพิ ่ มขึ ้ น ทำให้ ประชาชน
แบบ Walk-in แม้ว่าจะมีบริ ก าร
ผู้ใช้บริการของกรมมีแนวโน้มที่จะ
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เนื ่ อ งจาก
เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และมีทักษะ
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารอาจมี ป ระเด็ น เรื ่ อ ง
ด้ า นดิ จ ิ ท ั ล ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล
ความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของเอกสารใน
ข่าวสารของกรมได้ง่ายขึ้น
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
T2 ข้ อ มู ล ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารของกรมไม่
อั พ เดทเนื ่ อ งจากผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ระบบงานของกรม กรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน และ/หรือไม่เข้ามาแก้ไข
ข้อมูลในระบบเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านการเมือง (Politics) O2 มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย T3 ความไม่ แน่ นอนทางการเมื อ งที่
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
เกิ ดขึ ้ น อาทิ การชุ มนุ มประท้ วง
สังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเป็น
อาจกระทบกับการดำเนินงานของ
ประโยชน์ ต ่ อ กรมในการจั ด ทำ
กรมในกรณีที่ผู้ใช้บริการจำเป็นต้อง
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ให้สอดคล้องกับ
เข้ ามาติ ดต่ อที ่ กรม รวมถึ งความ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
ไม่สะดวกในการเข้าปฏิบัติงานของ
O3 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากร
และเสริ มสร้ า งศั ก ยภาพกำลั ง คน
ภาครัฐ ตามเป้าหมายของการพัฒนาฯ
“ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ
สามารถปรั บ ตั ว มี ท ั ก ษะและ
ศ ั กยภาพท ี ่ เหมาะสมต ่ อการ
ปรั บ เปลี ่ ย นภาครั ฐ เป็ น รั ฐ บาล
ดิ จ ิ ท ั ล” โดยมี แนวทางการพั ฒ นา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากร
O4 มีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงาน
พั ฒ นารั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล (องค์ ก าร
มหาชน) ช่ ว ยให้ ค ำปรึ ก ษาและ
สนั บสนุ นหน่ วยงานภาครั ฐในการ
บร ิ หารจ ั ดการโครงการด ้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาบริการ
ดิ จ ิ ท ั ลภาครั ฐที ่ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมั่นคงปลอดภัย
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ด้านกฎหมาย (Legal)

ด้านเทคโนโลยี
(Technology)
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โอกาส

อุปสรรค

O5 แม้ ว ่ าสถานการณ์ การแพร่ ระบาด T4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด - 19) ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว
(โควิ ด - 19)ทำให้ เศรษฐกิ จไทย
แต่ ในบางธุ รกิ จกลั บขยายตั ว เช่ น
ได้รับผลกระทบ อาจส่งผลต่ อการ
ธุรกิจ e-Commerce เป็นต้น
บริ ห ารจั ด การงบประมาณของ
ภาครัฐ และการจัดสรรงบประมาณ
ของกรม
O6 มีพระราชบัญญัติ และ กฎหมายต่าง ๆ T5 ข้อจำกัดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถใช้เป็นแนวทาง เกี่ยวกับการ
กับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อาจไม่
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม
ตรงกั บความจำเป็ นในการจั ดซื้ อ
ของกรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ของหน่วยงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
แผนระดั บชาติฯ เช่ น พ.ร.บ. ว่ าด้ วย
ในการจัดจ้างตามระเบียบ ทำให้ไม่
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , พ.ร.บ.ว่า
ทันต่อยุคสมัย
ด้ วยการกระทำ ความผิ ดเกี ่ ยวกั บ T6 มีข้อกฎหมายในการจัดเก็บเอกสาร
คอมพิ วเตอร์ , พ.ร.บ. การรั กษาความ
ที่เป็นกระดาษ โดยเฉพาะเอกสาร
มั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์, พ.ร.บ. คุ้มครอง
เกี่ยวกับกฎหมาย/คดี จำเป็นต้อง
ข้อมูลส่วนบุคคล, พระราชกำหนดว่ า
เก็บในระยะยาว
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ T7 ขาดการกำหนดมาตรฐานกลาง
เป็นต้น
ระดั บประเทศด้ านข้ อมู ลที ่ จะใช้
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานทำให้การ
เชื ่ อ มโยง/แลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล
ระหว่ างหน่ วยงานยั งไม่ สามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน
O7 ความหลากหลายของเทคโนโลยีทำให้ T8 ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้ม
มี ท างเลื อ กในการนำเทคโนโลยี
รุนแรงและเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความ
ที่เหมาะสมมาใช้กั บองค์ กรมากขึ้ น
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เช่น การใช้เทคโนโลยี AI (Artificial T9 หากมี การพั ฒนาระบบ หรื อเพิ่ ม
Intelligence) การใช้ Digital Signature
กระบวนงานด้ านดิ จ ิ ท ั ลในอนาคต
เป็นต้น มาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ
จำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ความคุ ้ ม ค่ า สู งสุ ด และ
แม่ ข ่ าย หรื อเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลที่
สามารถปรับใช้ได้ในระยะยาว
ทันสมัยมารองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น
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องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร

5-10

โอกาส

อุปสรรค

O8 มี ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ส ำ ห ร ั บ ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
(e-Saraban) ให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบ
Software as a Service (SaaS) บน
ระบบ G-Cloud การใช้งานออนไลน์
ลักษณะ Web Application พัฒนา
โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์ ก ารมหาชน) (สพร.) ช่ ว ยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถลดภาระ
ในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำหรับ
ติ ด ตั ้ ง รวมไปถึ งลดต้ น ทุ น ในการ
บำรุ ง รั ก ษาระบบ และลดการใช้
กระดาษได้อย่างเต็มรูปแบบ
O9 เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media Technologies) เป็นเทคโนโลยี
ที ่ ได้ ร ั บความนิ ยมมากในปั จ จุ บั น
การนำ Social Media มาประยุกต์ใช้
กับองค์กรอย่างเหมาะสม นอกจาก
จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร
แล้ ว ยั งช่ วยส่ งเสริ มให้ ว ิ สาหกิ จมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ Social
Media ร่ ว มกั บ การสร้ า ง Digital
Content เพื่อส่งเสริมการค้าได้
O10 มีระบบ GDX (ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล
กลางภาครัฐ) ของสำนักงานพั ฒนา
รั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล (องค์ ก ารมหาชน)
รองรับงานของกรมในการให้บริ การ
ข้ อมู ลนิ ต ิ บ ุ คคล ให้ แก่ ผ ู ้ ต ้ องการ
ข้อมูล
O11 มีการแชร์ข้ อมูลระหว่ างหน่ วยงาน
ภายในและภายนอกประเทศผ่ าน
ระบบดิ จ ิ ท ั ล ทำให้ ข ้ อ มู ล มี ก าร
อัพเดทมากขึ้น

T10 กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ
ในปัจจุบันของกรม อาจไม่สอดรับ
กับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
T11 บางระบบงานของกรมที ่ ม ี ก าร
เชื่อมโยงข้ อมูลกั บระบบงานของ
หน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ไม่
สามารถเชื ่ อมโยงข้ อมู ลระหว่ าง
ระบบได้ เนื ่ อ งจากหน่ ว ยงานที่
เชื่อมต่อมีการปรับปรุงระบบใหม่
T12 ระบบงานกลางของภาครั ฐ ที ่ ไ ม่
สนับสนุนการทำงานของกรม เช่น
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC:
Government Data Center and
Cloud Service) ฯลฯ
T13 การใช ้ งานระบบคลาวด ์ ของ
หน่ วยงานภายนอก เช่ น Huawei
ฯลฯ มี ค วามเสี ่ ย งที ่ อ าจถู ก ตั ด
งบประมาณการใช้ ระบบคลาวด์
ภายนอก
T14 บางระบบงานของแต่ละกรมไม่ได้
อยู ่ ใ นภาพรวมของกระทรวง
พาณิชย์ เช่น การใช้งาน Token ที่
แตกต่างกันระหว่างกรม ฯลฯ ทำ
ให้ ผ ู ้ ใช้ งานจำเป็ นต้ องใช้ Token
หลายแบบ
T15 บางระบบงานเป็ นระบบของทาง
ราชการที่ มี หลายหน่ วยงานใช้งาน
ร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถเรียกข้อมูล
ในรู ปแบบที ่ กรมต้ องการ และไม่
สามารถใช้งานได้ทันที ต้องใช้การดึง
ข้ อ มู ล จากระบบและนำมาปรั บ
รูปแบบเอกสารตามความต้องการ
T16 ขาดการบู ร ณาการข้ อ มู ล และ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบงาน
ภายในกระทรวง
T17 งบประมาณในการบำรุ ง รั ก ษา
ระบบไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุม
ค่ า ใช้ จ ่ า ยที ่ เ กิ ด ขึ ้ น จากการมี
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้
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องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

โอกาส

อุปสรรค

O12 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค T18 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
โรคติ ด เชื ้ อ ไวรั สโคโรนา 2019
(โควิ ด - 19) กระตุ ้ น ให้ เ กิ ด การ
(โควิด - 19) ทำให้การปฏิบัติงาน
ปรับตัวการทำงานทำให้เกิดวิถีการ
ในบางกิจกรรมของหน่วยงานต้อง
ทำงานแบบใหม่ โดยใช้ ศ ั ก ยภาพ
ปรั บ เปลี ่ ย นวิ ธ ี จ ากการลงพื ้ น ที่
ของเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การจัด
เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการ
ประชุ ม ผ่ า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็ น การนำเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้
เป็นต้น
ซึ่งอาจมีประสิทธิภาพไม่เท่ากั บ
O13 กา ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม น โ ย บ า ย
การตรวจสอบที่หน้างาน
Paperless ของรั ฐบาล นอกจากจะ
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้เป็น
จำนวนมาก และช่ วยลดการปล่ อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้ว ยังช่วย
ประหยัดงบประมาณ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กร

5.1.3 สรุปผลคะแนนจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1
จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งได้มีการจัดทำแบบสำรวจ (Poll) ผ่าน Application Zoom เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันระบุค่าถ่ว งน้ำหนักของปัจจัยทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส (ถ้ามี)
โดยมีระดับคะแนน 1-5 คะแนน โดยสามารถหาค่าเฉลี่ยได้ แสดงดังตารางที่ 5-3 ถึง ตารางที่ 5-6

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5-11

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ตารางที่ 5-3 จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
กลยุทธ์ขององค์กร
(Strategy)

S1
S2
S3

โครงสร้างองค์กร
(Structure)

S4
S5

S6
บุคลากร (Staff)

S7
S8
S9

ระบบงาน (System)

S10
S11
S12
S13
S14
S15

5-12

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย
(1-5)
มีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้ในทุกกระบวนงาน
4.76
ของกรม เพื ่ อสนั บสนุ นการตั ดสิ นใจของผู ้ บริ หาร สนั บสนุ น
การปฏิบัติงาน และพัฒนางานบริการ
มี แนวทางที ่ จะพั ฒนาศั กยภาพด้านนวั ตกรรม การประยุ กต์ใช้
4.17
และกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่เจ้าหน้าที่ เป็นประจำทุกปี
มีกลยุทธ์ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานระบบการบริการผ่านช่องทาง
4.76
ดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ อำนวยความสะดวกให้ ก ั บ ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ
และประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล และให้ได้รับบริการต่าง ๆ
แบบครบวงจร อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส
มีโครงสร้างหน่วยงานที่มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
4.31
ระดั บ กรม (Department Chief Information Officer: DCIO)
รับผิดชอบดูแลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ
มีโครงสร้างหน่วยงานที่มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
4.62
สื่อสาร สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยงานบริหาร
จัดการภายในกรม และช่วยงานบริการให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และประชาชน
มี ก ารจั ด ตั ้ ง คณะกรรมการคุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
4.21
ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
มีการอบรมให้แก่บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ
4.25
สนับสนุนให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักสูตรใหม่ ๆ และมีการพัฒนา
4.32
ทักษะทางด้านดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ
กรมมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
4.11
ปฏิบัติงานและมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของกรมสามารถตอบสนอง
4.03
ต่อทุกยุทธศาสตร์ของกรม
มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรม โดยใช้
4.00
กรอบการดำเนินการในรูปแบบวงจรควบคุมคุ ณภาพ (PDCA
Cycle) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวย
4.17
ความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ครอบคลุมทุกภารกิจ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในส่วนงานสำหรับกระบวนงาน
3.55
ภายในของกรมเอง อาทิ งานเอกสาร งานติดต่อสื่อสาร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของกรม
4.00
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน
มี ก ารนำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใช้ ก ั บ การพั ฒ นา
3.97
ระบบงานทั้งหมดของกรม โดยมีระบบงานบางส่วนได้ผ่านการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และบางส่วนยังไม่ได้
ยื่นขอรับมาตรฐานอย่างเป็นทางการ
จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย
(1-5)
S16 ศู นย์ คอมพิ วเตอร์ (Data Center) ของกรม ได้ ร ั บการรั บรอง
4.03
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 Information Security Management
System
S17 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ หรือโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
3.76
สารสนเทศ (Infrastructure) มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ
งานปัจจุบัน
S18 มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อ
3.79
โปรแกรมป้ อ งกั น ไวรั ส (Antivirus Software) ควบคู ่ ไ ปกั บ
การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และมีการป้องกันการแฮกระบบ (Hack)
S19 มีการจัดทำธรรมาภิบาลของข้อมูล (Data Governance) โดยให้
4.03
ความสำคัญกับข้อมูลที่ต้องให้บริการประชาชน
ด้านทักษะ (Skills)
S20 บุคลากรของกรมส่วนใหญ่มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
3.86
ดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างเพียงพอต่อการใช้งานระดับ
ปฏิบัติการ
S21 บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
3.82
การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) สามารถตรวจสอบ
Coding และ Resource ของระบบงานได้
ลักษณะการทำงาน
S22 ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรมให้ ค วามสำคั ญ และสนั บ สนุ น
4.71
(Style)
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
S23 มีนโยบายจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในการ
4.74
พัฒนาระบบและการบำรุงรักษาระบบงานของกรม
S24 ผู้บริหารระดับสูงของกรมมีนโยบายในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4.52
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และการบริหารงานในภาพรวม
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร S25 มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่าง
4.73
(Shared Value)
เต็มรูปแบบภายในปี 2570 และสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจไทย
ให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”
S26 กรมมี ค วามพร้ อ มในการเปลี ่ ย นผ่ า นสู ่ ส ั ง คมดิ จ ิ ท ั ล และมี
4.43
นโยบายขั บ เคลื ่ อ นการนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ งาน
อย่างเต็มที่
S27 ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4.73
ของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ และ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
S28 ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงและความปลอดภัย
4.30
ในการสื่อสารข้อมูลผ่านทางสังคมออนไลน์ (Social Media)
คะแนนเฉลี่ย
4.24

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ
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ตารางที่ 5-4 จุดอ่อน/ปัญหา
องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
กลยุทธ์องค์กร
(Strategy)
โครงสร้างองค์กร
(Structure)
บุคลากร (Staff)
ระบบงาน (System)
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ค่าน้ำหนัก
เฉลี่ย (1-5)
W1 ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ส่วนบุคคลมาใช้
3.23
ในการทำงาน (Bring Your Own Device (BYOD) Policy)
W2 ขาดหน่ ว ยงานกลางที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบภาพรวมด้ า นดิ จ ิ ทั ล
3.41
ของกระทรวงพาณิชย์ การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ระดับกรม และการบูรณาการระบบ/ข้อมูลแบบองค์รวม
W3 กำลั ง คนด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เมื ่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณ
3.91
หรือภาระงานที่กรมรับผิดชอบในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ
W4 มีบางกระบวนงานที่ยังไม่สามารถใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
4.40
ยังคงใช้รูปแบบเอกสาร หรือการจัดการในรูปแบบ Manual
ประกอบ เช่น งานการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานสารบรรณ
เป็นต้น
W5 บางระบบงานยังจำเป็นต้องใช้อินทราเน็ต (Intranet) ในการ
4.33
ทำงาน ทำให้ไม่สามารถใช้งานจากภายนอกกระทรวงได้
W6 บางข้อมูลของกรมยังอยู่ในรูปแบบเอกสาร และ/หรือไม่มีการ
4.20
แชร์ผ่านระบบ ทำให้ไม่สามารถใช้งานจากภายนอกกระทรวง
ได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้อง Work From Home
W7 บางระบบงานมีการใช้งานมานาน และใช้ข้อมูลที่มีการพัฒนา
3.97
ไว้นานแล้ว ทำให้ข้อมูลเดิมในระบบไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ของกระทรวงพาณิชย์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
W8 บางระบบงานไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันที ทำให้
4.20
หน่ ว ยงานต้ อ งดึ ง ข้ อ มู ล ออกมาและจั ด การในรู ป แบบ
Manual หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการเรียกใช้งาน
จากฐานข้อมูลที่มีอยู่โดยตรง อาจต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดำเนินการ ทำให้ในบางครั้งไม่สามารถได้สารสนเทศภายใน
ระยะเวลาที่ต้องการได้
W9 ข้อมูลของกรมมีปริมาณมาก มีที่มาจากหลายระบบ และเป็น
4.30
เอกเทศของตัวเอง
W10 เครื ่อ งคอมพิว เตอร์ บางส่ วนล้า สมั ย และไม่ สนั บสนุนต่อ
3.57
การประมวลผลข้ อ มู ล ในปริ ม าณมากหรื อ ใช้ ร ะยะเวลา
ประมวลผลนาน ฯลฯ
W11 ความเสี่ยงในการถูกตัดงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณใน
4.03
การจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ อาจทำให้จำนวนลิขสิทธิ์ในการ
ใช้งานระบบไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
W12 การใช้งบลงทุนจากรายได้ของกรมมาจัดทำโครงการด้าน
3.77
เทคโนโลยีดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดงบประมาณในการ
บำรุงรักษาในปีถัดไปที่จำเป็นต้องใช้งบดำเนินงาน
จุดอ่อน/ปัญหา
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องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร

ทักษะ (Skills)
ลักษณะการทำงาน
(Style)

ค่าน้ำหนัก
เฉลี่ย (1-5)
W13 บางกระบวนงานยังคงต้องจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษไว้
4.63
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะเอกสารเกี ่ ย วกั บ กฎหมาย/คดี
ที่จำเป็นต้อ งเก็ บในระยะยาว ซึ่งอิงกั บความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการค้นหาหากเจ้าหน้าที่มีการโยกย้ายสังกัดจะทำ
ให้ยากต่อการค้นหาเอกสาร
W14 บุคลากรของกรมมีหลายกลุ่มอายุ ระดับความรู้และทักษะ
4.38
ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอาจมีไม่เท่ากัน
W15 ผู ้ บ ริ ห ารอาจยั ง ต้ อ งการข้ อ มู ล ในรู ป แบบของกระดาษ
4.00
ประกอบการนำเสนอในรูปแบบดิจิทัล
คะแนนเฉลี่ย
4.02
จุดอ่อน/ปัญหา

ตารางที่ 5-5 โอกาส
องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
ด้านสังคม (Social)

O1

ด้านการเมือง (Politics)

O2

O3

O4

ด้านเศรษฐกิจ
(Economics)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย
(1-5)
การทำธุ ร กรรมแบบออนไลน์ ม ี แ นวโน้ ม เพิ ่ ม ขึ ้ น ทำให้
4.77
ประชาชนผู้ใช้บริการของกรมมีแนวโน้มที่จะเปิดรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และมีทักษะด้านดิจิทัลในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
กรมได้ง่ายขึ้น
มี น โยบายและแผนระดั บ ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาดิ จ ิ ทั ล
4.25
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ กรมในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล ฯ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
4.07
กำลังคนภาครัฐ ตามเป้าหมายของการพัฒนาฯ “ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัว มีทักษะและศักยภาพ
ที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ซึ ่ งกรมสามารถใช้เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาทั กษะด้าน
ดิจิทัลให้กับบุคลากร
มีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิ ทัล
3.68
(องค์การมหาชน) (สพร.) ช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุน
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการบริ ห ารจั ด การโครงการด้ า น
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ พั ฒ นาบริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล ภาครั ฐ ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และมั่นคงปลอดภัย
แม้ ว ่ า สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส
4.55
โคโรนา 2019 (โควิ ด - 19) ทำให้ เ ศรษฐกิ จ ชะลอตั ว
แต่ในบางธุรกิจกลับขยายตัว เช่น ธุรกิจ e-Commerce
เป็นต้น
โอกาส

O5
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องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
ด้านกฎหมาย (Legal)

ด้านเทคโนโลยี
(Technology)

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

5-16

ค่าน้ำหนักเฉลี่ย
(1-5)
O6 มีพระราชบัญญัติ และกฎหมายต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นแนวทาง
4.22
เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกรมให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชกำหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
O7 ความหลากหลายของเทคโนโลยีทำให้มีทางเลือกในการนำ
4.45
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กรมากขึ้น เช่น การใช้
เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) การใช้ Digital
Signature เป็นต้น มาใช้ในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าสูงสุด และสามารถปรับใช้ได้ในระยะยาว
O8 มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
4.03
(e-Saraban) ให้บริการในรูปแบบ Software as a Service
(SaaS) บนระบบ G-Cloud การใช้งานออนไลน์ลักษณะ
Web Application พั ฒ นาโดยสำนัก งานพั ฒ นารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐ
สามารถลดภาระในการจัดหาเครื่องแม่ข่ายสำหรับติดตั้ง
รวมไปถึงลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบ และลดการใช้
กระดาษได้อย่างเต็มรูปแบบ
O9 เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Technologies)
4.45
เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน การนำ Social
Media มาประยุกต์ใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสม นอกจากจะช่วย
เสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้วิสาหกิจมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ Social Media ร่วมกับการสร้าง
Digital Content เพื่อส่งเสริมการค้าได้
O10 มี ระบบ GDX (ศู นย์ แลกเปลี ่ ยนข้ อมู ลกลางภาครั ฐ) ของ
4.03
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รองรับงานของ
กรมในการให้บริการข้อมูลนิติบุคคล ให้แก่ผู้ต้องการข้อมูล
O11 มีการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
3.79
ประเทศผ่านระบบดิจิทัล ทำให้ข้อมูลมีการอัพเดทมากขึ้น
O12 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.00
(โควิด - 19) กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวการทำงาน ทำให้เกิด
วิถีการทำงานแบบใหม่ โดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล
เช่น การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
O13 การดำเนินการตามนโยบาย Paperless ของรัฐบาล นอกจากจะ
4.55
ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก และช่วยลด
การปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ แล้ ว ยั งช่ วยประหยัด
งบประมาณ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
คะแนนเฉลี่ย
4.30
โอกาส

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ตารางที่ 5-6 อุปสรรค
องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร
ด้านสังคม (Social)

ด้านการเมือง (Politics)

ด้านเศรษฐกิจ
(Economics)
ด้านกฎหมาย (Legal)

ด้านเทคโนโลยี
(Technology)
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โอกาส
T1 กรมยังต้องให้บริการแก่ประชาชนแบบ Walk-in แม้ว่าจะมี
บริ ก ารแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เนื ่ อ งจากผู ้ ใช้ บ ริ ก ารอาจมี
ประเด็ น เรื ่ อ งความน่ า เชื ่ อ ถื อ ของเอกสารในรู ป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
T2 ข้อมูลผู้ใช้บริการของกรมไม่อัพเดทเนื่องจากผู้ใช้บริ การ
ระบบงานของกรม กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่เข้า
มาแก้ไขข้อมูลในระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
T3 ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้น อาทิ การชุมนุม
ประท้วง อาจกระทบกับการดำเนินงานของกรมในกรณีที่
ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อที่กรม รวมถึงความไม่
สะดวกในการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากร
T4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) ทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ
อาจส่ งผลต่ อการบริห ารจัด การงบประมาณของภาครัฐ
และการจัดสรรงบประมาณของกรม
T5 ข้ อ จำกั ด ทางกฎหมายที ่ เ กี ่ ยวข้ อ งกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้าง
ภาครั ฐ อาจไม่ ต รงกั บ ความจำเป็ น ในการจั ด ซื ้ อ ของ
หน่วยงาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการจัดจ้างตามระเบียบ
ทำให้ไม่ทันต่อยุคสมัย
T6 มี ข ้ อ กฎหมายในการจั ด เก็ บ เอกสารที ่ เ ป็ น กระดาษ
โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/คดี จำเป็นต้องเก็บ
ในระยะยาว
T7 ขาดการกำหนดมาตรฐานกลางระดับประเทศด้านข้อมูลที่
จะใช้ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานทำให้ ก ารเชื ่ อ มโยง/
แลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานยั ง ไม่ ส ามารถ
ดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
T8 ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มขึ้น ส่งผล
ต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
T9 หากมีการพัฒนาระบบ หรือเพิ่มกระบวนงานด้านดิจิ ทัล
ในอนาคต จำเป็นต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หรือ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมารองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
T10 กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ในปัจจุบันของกรม
อาจไม่สอดรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว
T11 บางระบบงานของกรมที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน
ของหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างระบบได้ เนื่องจากหน่วยงานที่เชื่อมต่อมีการ
ปรับปรุงระบบใหม่

ค่าน้ำหนัก
เฉลี่ย
(1-5)
4.39

4.00
3.59

4.43

4.39

4.29
4.11

4.70
4.37
3.87
4.07
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องค์ประกอบหลัก/
ตัวแปร

ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment)

5-18

โอกาส
T12 ระบบงานกลางของภาครัฐที่ไม่สนับสนุนการทำงานของ
กรม เช่น ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC: Government
Data Center and Cloud Service) ฯลฯ
T13 การใช้ ง านระบบคลาวด์ ข องหน่ ว ยงานภายนอก เช่ น
Huawei ฯลฯ มีความเสี่ยงที่อาจถูกตัดงบประมาณการใช้
ระบบคลาวด์ภายนอก
T14 บางระบบงานของแต่ ล ะกรมไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นภาพรวมของ
กระทรวงพาณิชย์ เช่น การใช้งาน Token ที่แตกต่างกัน
ระหว่ า งกรม ฯลฯ ทำให้ ผ ู ้ ใช้ งานจำเป็ น ต้ อ งใช้ Token
หลายแบบ
T15 บางระบบงานเป็ น ระบบของทางราชการที ่ ม ี ห ลาย
หน่วยงานใช้งานร่วมกัน ทำให้ไม่สามารถเรียกข้อมูลใน
รูปแบบที่กรมต้องการ และไม่สามารถใช้งานได้ทันที ต้องใช้
การดึงข้อมูลจากระบบและนำมาปรับรูปแบบเอกสารตาม
ความต้องการ
T16 ขาดการบู ร ณาการข้ อ มู ล และเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า ง
ระบบงานภายในกระทรวง
T17 งบประมาณในการบำรุงรักษาระบบไม่เ พีย งพอ และไม่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เข้ามาใช้
T18 สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา
2019 (โควิด - 19) ทำให้การปฏิบัติงานในบางกิจกรรมของ
หน่วยงานต้องปรับเปลี่ยนวิธี จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ
สถานประกอบการ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งอาจมี
ประสิทธิภาพไม่เท่ากับการตรวจสอบที่หน้างาน
คะแนนเฉลี่ย

ค่าน้ำหนัก
เฉลี่ย
(1-5)
4.17
3.80
4.27

4.07

4.13
4.13
4.14

4.16
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จากค่ า น้ ำ หนั ก เฉลี ่ ย ข้ า งต้ น สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประมวลผลเพื ่ อ กำหนดกลยุ ท ธ์
ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นกราฟได้ ดังนี้

รูปที่ 5-1 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล
5.1.4 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ด้วยเมทริกซ์ทาวซ์
ในการกำหนดยุ ทธศาสตร์ ของของกรมพั ฒนาธุ รกิ จการค้ า (พค.) ได้พิจารณาผลกระทบ
จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อทำการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรดังตาราง TOWS Matrix แสดงดังตารางที่ 5-7
ตารางที่ 5-7 TOWS Matrix เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
ปัจจัยภายใน/ภายนอก
โอกาส
O1 – O12
อุปสรรค
T1 – T14

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จุดแข็ง
S1 – S14
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
(ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส)
กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
(ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค)

จุดอ่อน
W1 – W26
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
(ใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อน)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
(ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค)
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ในการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า พบว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีจุดแข็ง (S) ภายใน และโอกาส (O) ภายนอก ซึ่งกรมสามารถ
ใช้จุดแข็งของกรมเกาะกุมโอกาสที่เกิดขึ้น หรือ กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรม พ.ศ. 2566 – 2570 แสดงดังตารางที่
5-8
ตารางที่ 5-8 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย TOWS Matrix
ปัจจัยภายใน/
ภายนอก
Opportunities
หรือ โอกาส
(O1 – O13)

•

•

•

•

•
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Strengths หรือ จุดแข็ง
(S1 – S28)
กลยุทธ์เชิงรุก (SO)
(ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส)
S3-S25-O1 ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการ
ดิจิทัลและระบบเครือข่ ายของกรมให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื ่ ออำนวยความสะดวก
ให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูล และให้ได้รับบริการ
ต่าง ๆ แบบครบวงจร ผ่านช่องทางดิจิทัล
อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส
S2-O6 ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
บุคลากร ด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้
และกฎหมายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
S1-O1- O13 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ของกรม เพื ่ อ รองรั บ การทำธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติงานแทนการใช้
กระดาษ
S14-O7-O11 นำเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่
เหมาะสมมาใช้ เ พื ่ อ สนั บ สนุ น การใช้
เทคโนโลยีในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของกรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่ น การจ ั ดทำคล ั งข้ อม ู ล ( Data
Warehouse) เ พ ื ่ อ บ ู ร ณ า ก า ร แ ล ะ
แลกเปลี ่ ยนข้ อมู ล รวมถึ งใช้ ประโยชน์
ในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจ
ของผู ้ บ ริ ห ารกั บ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
(Big Data)
S7-S8-S9-O3 ส่ งเสริ มการพั ฒนาและ
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากรตาม
แผนพัฒนาทักษะด้ านเทคโนโลยีดิ จ ิ ทั ล
ของกรม โดยจั ด ให้ ม ี ก ารอบรมอย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

•

•

•

•

•

Weaknesses หรือ จุดอ่อน
(W1 – W15)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
(ใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อน)
W4-O6-O8 จัดหา/พัฒนาระบบดิจิทัล
ของกรม/สนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบงาน
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ให้รองรับทุก
กระบวนงาน ทดแทนการทำงานแบบ
Manual สามารถตรวจสอบได้ และมี
ความโปร่งใส
W6-O7-O11 จั ด หาหรื อ พั ฒ นาระบบ
สำรองและจัดเก็บข้อมูลผ่าน Cloud เพื่อ
ลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บ และสนับสนุนการ
แชร์ข้อมูลร่วมกันภายในกรม
W15-O8 สนั บ สนุ น การใช้ ร ะบบงาน
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ e-Saraban
เพื ่ อลดภาระในการจั ดหาเครื ่องแม่ข่าย
สำหรับติดตั้ง รวมไปถึงลดต้นทุนในการ
บำรุงรักษาระบบ และลดการใช้กระดาษได้
อย่างเต็มรูปแบบ
W9-O7-O11 ปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง
ของกรมให้ อ ยู ่ บ นฐานข้ อ มู ล เดี ย วกั น
(Single-source Database) ลดปั ญ หา
ความซ้ำซ้อนของข้อมูล เพื่อต่อยอดไปสู่
การบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
W14-O3 พั ฒ นาบุ ค ลากรของกรม
เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
(Digital Literacy) ตามแผนพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล และตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
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ปัจจัยภายใน/
ภายนอก
•

•

•

Threats หรือ
อุปสรรค/ภัย
คุกคาม
(T1 – T18)

•

•
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Strengths หรือ จุดแข็ง
(S1 – S28)
S14-O10-O11 สนับสนุนระบบบริหาร
จัดการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway)
และการจั ด ทำมาตรฐานข้ อ มู ล (Data
Standard) ภายในกรม ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การ
แลกเปลี ่ ย นข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานอื ่ น ๆ
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้
S8-O3-O7 จั ด หาหรื อ พั ฒ นาระบบ
เรียนรู้ด้วยตนเองของกรม (Self-service
e-Learning) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
บ ุ คคลของกรม ( Human Resource
Development) ผ่ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
ซึ่งรวมถึงการสมัคร เลือกหลักสูตร และ
ทำการทดสอบของการอบรมแบบ
ออนไลน์ด้วยตนเอง
S14-O11-O12 ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการบริ หารงานภายใน
กรม (Back Office) และการแชร์ข้อมูล
(e-Document) เพื ่ อ สนั บ สนุ น การ
ทำงาน แบบ e-Government และลด
การใช้ ง านกระดาษ (Paperless) เพื่ อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ดา้ นดิจิทัลขององค์กร
กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
(ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค)
S4-T10 สนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง กฎ/
ระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ในปัจจุบันของ
กรมให้ ส อดรั บกั บเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
S5-S7-S8-S9-T8 สร้างความตระหนัก
รู ้ ใ ห้ บ ุ ค ลากรของกรมมี ก ารใช้ ง าน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์

Weaknesses หรือ จุดอ่อน
(W1 – W15)

•

•

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
(ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค)
W3-T9-T12-T13 ส น ั บ ส น ุ นจ ั ด ทำ
โครงการเพื ่ อ เช่ า ใช้ ซ อฟต์ แ วร์ พ ร้ อ ม
บริการ (งบลงทุน) เพื่อลดความเสี่ยงการ
ถู ก ตั ด งบประมาณในการบำรุ ง รั ก ษา
ระบบ (งบดำเนินงาน) และลดภาระใน
การบำรุงรักษาระบบ
W10-T9 สำรวจความต้องการในการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์
ที่เหมาะสม กับภาระงาน ลดปัญหาการ
ทำงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ที่มากกว่าที่ควรเป็น
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ปัจจัยภายใน/
ภายนอก

Strengths หรือ จุดแข็ง
(S1 – S28)
•

•
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Weaknesses หรือ จุดอ่อน
(W1 – W15)
W9-T7-T11 ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
และออกแบบโครงสร้ างการบูรณาการ
ข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศทั ้ งหมดภายใน
กรม เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการบันทึก
ข้ อ มู ล เดี ย วกั น ในหลาย ๆ ระบบงาน
และเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และความ
ทันสมัยของข้อมูล
W12-T9-T12-T13 ศึกษาความเป็นไป
ได้ ใ นการทดแทนอุ ป กรณ์ เ ครื ่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข ่ า ยด้ ว ยเทคโนโลยี
Hyperconverged Infrastructure (HCI)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บทที่ 6
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่
มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุกของหน่วยงาน
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บทที่ 6
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงาน
ด้านการพาณิชย์เชิงรุกของหน่วยงาน
การกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) ได้นำ
ทิศทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมาพิจารณาร่วมกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ภารกิจ ตลอดจนสถานภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของกรม โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาต่อยอดระบบงานดิจิทัลที่กรมมีอยู่หรือกำลังพัฒนาในปัจจุบัน
เป้าหมายหลักของแนวคิดคือ ยกระดับ กรมให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และมีความ
เป็นเลิศในการพาณิชย์ของประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ทั้งนี้ ในการจัดทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุก ดังนี้
6.1 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุก
ของหน่วยงาน
ในการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 ของ พค.
ได้ ใ ช้ ส ถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture) หรื อ การนำเอาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Information Technology: IT) มาสนั บ สนุ น การดำเนิ น งานตามภารกิ จ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อกรม ซึ่งจะช่วยให้ทั้งการดำเนินงานตามภารกิจและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยมีหลักแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
1) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภารกิจ โดยเน้นเทคโนโลยีที่จัดหาง่าย มีการสนับสนุน
ทางด้านเทคนิค และราคาที่สมเหตุสมผล
2) เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน โดยประยุกต์หรือพัฒนาระบบงาน
ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของกรม รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสมกับการ
ทำงานที่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเลือกใช้กับเทคโนโลยีดิจิทัล
3) เลือกใช้เทคโนโลยี Open Source ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ นอกจากนี้
ในการพัฒนาระบบงาน กรมควรกำหนดให้สถาปัตยกรรมของระบบที่จะพัฒนาเป็น MVC
หรื อ MVP หรื อ MVVM เพื ่ อให้ สามารถพั ฒนาระบบแบบต่ อยอด หรื อนำไปพั ฒนา
ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพัฒนาระบบงานใหม่ทั้งหมด
4) เนื่องจากแนวโน้มการทำงานจะเป็นไปในทิศทางที่ทุกคนสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงระบบงานจะมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น แนวทางการ
พั ฒ นาระบบมี ส ถาปั ต ยกรรมที ่ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง านกั บ ความหลายหลาก
ของอุปกรณ์ และต้องมีความปลอดภัยเพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของระบบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รูปที่ 6-1 สถาปัตยกรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Enterprise Architecture)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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จากแนวคิดข้างต้น ได้วางแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรเป็นสถาปัตยกรรม
องค์ กรด้ านเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล (Enterprise Architecture) ดั งรู ปที ่ 6-1 ซึ ่ งมี รายละเอี ยดแนวทาง
การพัฒนาหรือปรับปรุงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ พค. โดยแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้
6.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย
ในการพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า งพื ้ นฐาน อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยและระบบรั ก ษาความ
ปลอดภั ย ควรมี ก ารเลื อ กใช้ บ ริ ก ารซอฟต์ แ วร์ แ บบ Software as a Service (SaaS)
เป็นลำดับแรก เพื่อลดภาระในการดูแลและบำรุงรักษา เนื่องจากอัตรากำลังของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีมีจำกัด หากมีระบบงานที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ให้พิจารณาเลือก 3 กรณี ต่อไปนี้
กรณีที่ 1 กรณีที่ระบบงานเป็นระบบงานบริหารงานภายใน หรือเป็นระบบที่มีข้อมูล
ชั้นความลับหรือความมั่นคง ควรใช้ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองของสำนั กงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีการปรับปรุงระบบตลอดเวลา โดยไม่ต้องดูแลและบำรุงรักษาระบบ
ด้วยตนเอง
กรณีที่ 2 กรณีที่ระบบงานเป็นระบบที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลความลับ
หรือความมั่นคง สามารถเลือกใช้บริการ Cloud ภายในประเทศ เพื่อให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
เป็นระยะเวลา 7 วันต่อสัปดาห์ และลดภาระการดู แลและบำรุ งรั กษา รวมทั้ง ลดภาระ
การลงทุนระบบป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
ได้ตลอดเวลา
กรณีที่ 3 กรณีที่ พค. มีความพร้อมที่จะดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
อุปกรณ์เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยของตนเอง สำหรับสนับสนุนภารกิจหลัก
ที่ต้องให้บริการแก่ป ระชาชน และศูนย์ข้อมูลหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิช ย์
ไม่สามารถให้บริการได้ พค. สามารถจัดหาศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรองของตนเอง
โดยควรใช้ เ ทคโนโลยี Hyperconverged เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม ของเทคโนโลยี
ในปัจจุบันและอนาคต
โดยมีแบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่ายและระบบ
รักษาความปลอดภัย ดังรูปที่ 6-2
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รูปที่ 6-2 แบบจำลองสถาปัตยกรรมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์เครือข่าย
และระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
6.1.2 ด้านระบบดิจิทัลและข้อมูล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าควรนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินงานเชิงรุก ดังนี้
1. Data Warehouse and Data Mart
ข้อมูล คือ ทรัพยากรที ่ม ี ค่า อย่ างยิ่ งต่ อ องค์ ก ร การรวบรวมข้ อ มู ล
ที่มีความหลากหลายและกระจัดกระจาย และยากที่จะนำมาบูรณาการร่วมกัน
คลั ง ข้ อ มู ล (Data Warehouse) คื อ ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ ม ี ก าร
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดเก็บไว้ที่เดียวกัน โดยคลังข้อมูลที่ดีควรออกแบบ
ให้ ร องรั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณมาก ลดปั ญ หาการกระจายของข้ อ มู ล
และสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายช่วงเวลา หลายแหล่ง ซึ่งอาจมี Schema
ทีแ่ ตกต่างกัน มาไว้รวม ณ ที่เดียวกัน และใช้ Schema เดียวกัน
ดาต้ า มาร์ ท (Data Mart) คื อ คลั ง ข้ อ มู ล ที ่ ม ี ข นาดเล็ ก ถู ก ออกแบบ
มาเพื่อใช้ในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit, SBU) และเปรียบเสมือน
คลังข้อมูลขนาดเล็กที่มีลักษณะเฉพาะ มีขนาดของข้อมูลและค่าใช้จ่ายต่ำ อีกทั้ง
ในปัจจุบันข้อมูลที่สำคัญจะส่งผลต่อการวางแผนและวิเคราะห์ในการขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมีประสิทธิผล เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
(Data-Driven Organization) อย่ า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาองค์ ก รให้ก ลายเป็น
Data-Driven Organization นั้น จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการใช้งานข้อมูล
(Data-Driven Culture) ให้ แ ก่ บ ุ ค ลากรเห็ น ถึ ง ความสำคั ญ กั บ การจั ด เก็ บ
วิเคราะห์ และตีความข้อมูลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (Data Science) ด้วยการ
ปลูกฝังหรือสร้างทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ
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รูปที่ 6-3 Data warehouse and Data mart1
2. Big Data
ปัจจุบันข้อมูลนั้นมีปริมาณมาก (Big Data) มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
และมีความหลากหลายในด้านโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure) หรือไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured) รวมถึง ในปัจจุบันที่สังคมออนไลน์ (Social Media)
ได้รับความนิยมสูง และถูกใช้งานทั่วโลก ทั้งในชีวิตประจำวันหรือการทำงาน
ระบบอินเทอร์เน็ต จึงส่งผลให้เกิดข้อมูลหรือสารสนเทศขึ้นจำนวนมาก อีกทั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ (Device) ในปัจจุบันนั้น มีปริมาณมาก และมีอัตราการขยายตัว
ที่สูงทั้ง Smart Device หรือ IoT (Internet of Things) ทำให้รองรับการเข้าถึง
และใช้งานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติของ Big Data จะมีด้วยกัน 3 มุมมอง คือ
Volume ข้อมูลมีปริมาณมาก อยู่ในระดับ Terabytes ขึ้นไป
Variety

ข้อมูลมีรูปแบบหลากหลาย เช่น ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ
มัลติมีเดีย

Velocity ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว

1

ที่มา: panoply.io
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อี ก ทั ้ ง รั ฐ บาลไทยจึ ง ได้ เ ห็ น ความสำคั ญ ถึ ง การนำ Big Data มาใช้
ประโยชน์ เพื ่ อ การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เป็ น อย่ า งมาก ตั ้ ง แต่ ก ารจั ด ทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนงานและโครงการ และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล
และการเปลี่ยนแปลงโลกการค้าภายใต้ยุคดิจิทัล กระทรวงพาณิชย์ จึงได้จัดตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Big Data เพื่อทำหน้าที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้ า นการค้ า ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทั ้ ง ภายในและภายนอกกระทรวง ทั ้ ง ในการจั ด ทำ
Big Data เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ดั ง นั ้ น กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ในฐานะที ่ เ ป็ น หนึ ่ ง ในหน่ ว ยงาน
ของกระทรวงพาณิชย์ที่เป็น ผู้ดูแลและควบคุมด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
จึง ควรให้ความสำคัญกั บการขั บเคลื่ อนเศรษฐกิจ การค้า ของไทยให้ มี ค วาม
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูล อาทิ IoT, GIS,
ERP เป็นต้น โดยควรพยายามผลักดันการใช้ Big Data เพื่อยกระดับการทำงาน
สู่อนาคต อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อน
ในการทำงานของกรม ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว หากมีการวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
อย่างมีมาตรฐานแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงานที่ต้องการใช้งาน
ข้อมูลเป็นอย่างมาก
3. Data Science and Artificial Intelligence
การดำเนินธุร กิจในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละ
องค์กรจึงต้องการเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในเรื่องของการวางแผนและการ
วิเคราะห์ทั้งในด้านของการตลาด การผลิต รวมถึงโอกาสทางธุรกิจให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีที่หลายภาคส่วนกำลังเป็นที่
นิยมในการวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจสูงสุด คือ วิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Science) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) คือ การนำข้อมูล ต่าง ๆ มาใช้
ในการค้นหา หรือตอบคำถามในสิ่ งที่ต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ
คำตอบช่วยในการวิเคราะห์และตีความข้อมูล
ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คื อ ความฉลาดเที ย ม
ที่พัฒนาอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์
และตั ด สิ น ใจได้ โดยการประมวลผลจากฐานข้ อ มู ล และสามารถประยุ ก ต์
ให้เป็นไปตามสถานการณ์ได้ ดังนั้น AI จึงได้ถูกใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
ภาคอุตสาหกรรมได้นำ AI มาใช้ในรูปแบบของหุ่นยนต์เพื่อช่วยในภาคการผลิต
ภาคเศรษฐกิจและการลงทุนได้นำ AI มาช่วยในการวิเคราะห์และแนะนำการ
ลงทุน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ พค. เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาช่วยในการ
วิเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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รูปที่ 6-4 Data Science and Artificial Intelligence (AI) 2
4. Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR)
Virtual Reality (VR) คื อ เทคโนโลยี ท ี ่ จ ำลองสภาพแวดล้ อ มจริ ง
ให้เสมือนจริงแบบ 360 องศา ผ่านการรับรู้จากเสียง ภาพ สัมผัส และกลิ่น
โดยผู้ใช้งานสามารถตอบสนองผ่านอุปกรณ์ห รือระบบ ซึ่ง VR จะช่ว ยสร้าง
ประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ใช้งานและมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้มาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งส่งผลให้ธ ุรกิจมีความน่าสนใจ ทันสมัย น่าจดจำ นอกจากนั้น
VR ยัง ได้ถูก นำมาใช้ใ นหลายธุร กิจ ในปัจจุบ ัน อาทิ การจำลองสถานที ่ จ ริ ง
ทำให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางเข้าชม การจำลองและให้ผู้ใช้งาน
สามารถตกแต่งภายในบ้าน อาคาร การชมภาพยนตร์อย่างสมจริงแบบ 3D, 4D
การจำลองสถานที่เรียนรู้ (Virtual Classroom) เป็นต้น
Augmented Reality (AR) คื อ เทคโนโลยี ที่ ร วมสภาพแวดล้ อ มจริ ง
(Real World) และวัตถุเสมือน (Virtual) ที่ประมวลผลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
เครื่องคอมพิว เตอร์ โทรศัพท์ มือถือ แบบ Smart Phone แท็บ เล็ ต (Tablet)
หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็ก ฯลฯ โดยผู้ใช้งานสามารถตอบสนองต่อสิ่งจำลองนั้น
ร่ ว มกั บ สภาพแวดล้ อ มจริ ง เช่ น เกม Pokémon Go หรื อ การตกแต่ ง บ้ า น
ผ่าน Application IKEA เป็นต้น

2 Brian Johnson. (2018). Artificial Intelligence (AI) — Top Use Cases and Technologies Used Today. สืบค้น 21 เมษายน 2564,

จาก https://medium.com/@Brian.johnson_62680/artificial-intelligence-ai-top-use-cases-and-technologies-used-today3c22e1a63e78
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Mixed Reality หรื อ Merged Reality (MR) คื อ เทคโนโลยี ที่ น ำเอา
โลกแห่งความเป็นจริง (Reality) และองค์ประกอบดิจิตอล (Virtual) มารวมกัน
โดยนำจุดเด่นของ VR และ AR มาต่อยอดในการใช้งานด้วยการสร้างภาพจำลอง
ที่ผู้ใช้งานสามารถตอบสนองได้ในสภาพแวดล้อมผสานโลกจริง เช่น การเข้าชม
สถานที่ที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ แต่ให้ลูกค้าใส่อุปกรณ์ที่แสดงผลภาพเสมือนจริง /
โฮโลแกรม (Hologram) ซึ่งจะทำให้ ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์เหมือนอยู่ใน
สถานที่จ ริงที่ดำเนิน การสำเร็จแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนแบบ
เฟอร์นิเจอร์ หรือการตกแต่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ฯลฯ โดยได้แสดง
นิยามของเทคโนโลยีทั้งสาม ดังรูปที่ 6-5
ดังนั้น ด้วยอรรถประโยชน์ของเทคโนโลยี VR, AR และ MR นั้น พค.
จึงควรนำแนวคิดเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ การสร้างแหล่ ง
การเรี ย นรู ้ เ สมื อ นด้ ว ยเทคโนโลยี VR เพื ่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ได้ ร ั บ ประสบการณ์
การเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Classroom) หรือการสร้างตลาดเสมือนออนไลน์
(Virtual Event) แก่ผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้ ใช้บริการ เพื่อยกระดับการค้า
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์การเกษตรและอุตสาหกรรมของไทย

รูปที่ 6-5 VR & AR & MR3

3

ที่มา: https://img.online-station.net
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5. Mobile Technology
Mobile Technology มีความหมายครอบคลุมถึงเทคโนโลยีของอุปกรณ์
ดิจิทัลเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet)
ฯลฯ ที่ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
ยังมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อุปกรณ์มีราคาถูงลงและสามารถเป็นเจ้าของ
ได้ง่าย นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถนำติดตัวไปใช้งานในที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
ประกอบกับการพัฒนาเรื่องการส่งสัญญาณแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ
วายฟาย (Wi-Fi) หรือสัญญาณโทรศัพท์แบบเครือข่ายไร้สาย ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนา
ไปถึงยุค 5G ทำให้การใช้งานต่าง ๆ รวมถึงการส่งผ่านข้อมูล เป็นไปได้ง่าย
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตสูง ขึ้น
ตามอัตราการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ
อีกทั้ง การพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์มีการพัฒนาให้ส ามารถรองรับ
การใช้งานข้ามระบบปฏิบัติการได้ ทั้งบน iOS และ Android รวมถึงรูปแบบ
การสื่อสารกับผู้ใช้งานที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยเน้นระบบสัมผัส
การค้นหาข้อมูล การแสดงรูปภาพ เสียง และวิดีโอ ทำให้การใช้งาน Mobile
Technology สามารถใช้งานได้ในทุกกลุ่มบุคคล และช่ว งอายุที่แตกต่างกัน
สำหรับในธุรกิจที่มีการแข่งขัน หากผู้บริหารองค์กร หรือผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) รับทราบข้อมูล ต่า ง ๆ ทั้ง ใน
และนอกองค์กรอย่างทันท่วงที โดยผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่พกติดตัวทุกวันอยู่แล้ว
จะทำให้การตัดสินใจต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจเกิดความได้เปรียบกว่าคู่แข่ง
ในส่วนของบุคคลทั่วไป การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
นั้นก็สามารถทำได้ง่าย โดยไม่ต้องยึดติ ดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ Laptop หรื อ Notebook สามารถทำงานได้ แ ม้ อ ยู ่ ใ นพื ้ น ที่
ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ แสดงดังรูปที่ 6-6

รูปที่ 6-6 การใช้งาน Mobile Technology
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6. Paperless
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้น
การใช้กระดาษซึ่งมีต้นทุนในการใช้ทรัพยากรต้นไม้และพลังงานในการผลิตนั้น
เป็นการสิ้นเปลืองทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดขยะและมลพิษ
ต่อโลกในปัจจุบัน ผนวกกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการรณรงค์
และแนวคิดต่าง ๆในการลดมลภาวะ ด้วยปัญหาที่กล่าวมาเหล่านี้จึงมีการคิดค้น
แนวคิดที่เรียกว่า Paperless หรือ การลดการใช้ทรัพยากรกระดาษที่มีต้นทุน
ในการผลิ ต สู ง ลดการพิ ม พ์ เ อกสารที ่ ต ้ อ งใช้ ท ั ้ ง กระดาษและหมึ ก พิ ม พ์
อันก่อให้เกิดมลพิษ รวมถึง ลดกระบวนการจัดเก็บเอกสารที่เกิดความยุ่งยาก
ในการสืบค้นและใช้พื้นที่จัดเก็บสูง นำไปสู่การออกแบบกระบวนการและจัดทำ
ระบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
โดย Paperless มี ห ลั ก การง่ า ย ๆ คื อ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสาร
ในรูปแบบดิจิทัลแทนการจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ เช่น การจัดเก็บเอกสารใน
ระบบคอมพิวเตอร์ Cloud Server การจัดเก็บใน Hard disk, Flash Drive หรือ
การส่งเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ต การรับข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ สลิปเงินเดือน
อิเล็กทรอนิกส์ ใบเสร็จค่าใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินการแนบไฟล์สำเนา
ให้กับผู้เกี่ยวข้องแทนการพิมพ์ก่อนการประชุม หรือกระบวนการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานด้วยระบบดิจิทัล โดยมีตัวอย่างขั้นตอนการจัดแบบฟอร์มและ
อนุมัติผ่านระบบดิจิทัล แสดงดังรูปที่ 6-7

รูปที่ 6-7 ขั้นตอนการจัดทำแบบฟอร์มและอนุมัติผ่านระบบดิจิทัลมุ่งสู่การดำเนินงานแบบไร้กระดาษ
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ดั ง นั ้ น การที ่ แ นวโน้ ม และนวั ต กรรมของเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เติ บ โต
และพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้ทั้งบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ จำเป็น
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย
การลดใช้กระดาษ (Paperless) ของรัฐ บาลประเทศไทยที่ม ุ่งเน้นให้ภ าครั ฐ
มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล (e-Government) ในทุกระดับ
ของบุคลากรภาครัฐ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรในขั้นตอนการทำงาน
เทคโนโลยี และกฎระเบียบ (Driven Transformation) เพื่อประโยชน์ส ูงสุ ด
ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้วางแผนในการพัฒ นาหรือปรับปรุงเพื่อสนับสนุน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ต่าง ๆ ดังนี้
1) จัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เช่น Zoom Cloud
Meeting, Storage Cloud เป็นต้น
2) วางแผนการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ เพื่อใช้ประโยชน์ระบบร่วมกัน
3) จั ด หาหรื อ พั ฒ นาระบบที ่ จ ำเป็ น ให้ ร องรั บ การทำงานทุ ก ส่ ว นงานในสำนั กงาน
เพื่อทดแทนการทำงานแบบ Manual
4) จัดทำมาตรฐานการพัฒนาระบบและกำหนด Platform ที่เหมาะสม เช่น เทคโนโลยี
Low Code เป็นต้น
5) จัดทำมาตรฐานข้อมูล ธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อให้ระบบงานใหม่ ๆ มีมาตรฐาน
ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้
6) จัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และใช้ประโยชน์
ข้อมูลในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกับข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
7) จัดหาระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway) เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐและเอกชนในอนาคต
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6.1.3 ด้านบุคลากรของหน่วยงาน
การพัฒนาด้านบุคลากรของ พค. ซึ่งจะต้องดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐเร่งพัฒนาตนเอง
และสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการนำร่าง
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคน
ในสังกัด
จากทิศทางของประเทศไทยในการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ เพื่อการ ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และแผนดิจิทัล 20 มีความสอดคล้องกันในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ดังนี้

รูปที่ 6-8 ทิศทางประเทศไทย
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ทั้งนี้ เป้าหมายของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในช่วงปี
พ.ศ. 2566-2570 คาดหวังตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
ตารางที่ 6-1 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้อำนวยการกอง
ผู้ทำงานด้านนโยบาย
และวิชาการ
ผู้ทำงานด้านบริการ
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ 6-10 (Maturity)
(2566 - 2570)
ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อการพัฒนางานภาครัฐที่มีมูลค่า
สูงขึ้น
ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้าง
บรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล
นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต่อยอดและ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผู้นำด้านการบริการภาครัฐ ที่ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาการบริการภาครัฐ
ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
และภาครัฐกับประชาชน
ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สามารถคาดการณ์ แ ละเลื อ กเทคโนโลยี ท ี ่ เหมาะสมกั บ บริ บ ทขององค์กร
และรองรับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในอนาคต
ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
มาใช้ประโยชน์ อย่ างถู กต้ อ ง เหมาะสม และปลอดภัย รู้รอบ และเท่า ทั น
เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้ง กำหนดแนวทางทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็น 5 มิติ
และ 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้
ตารางที่ 6-2 แนวทางทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
มิติที่
มิติ
1 รู้เท่ากันการใช้เทคโนโลยี
2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
3
4
5

กลุ่มทักษะ

1) Digital Literacy
2) Digital Government, Standard and
Compliance
ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา ออกแบบ 3) Digital Technology
กระบวนการและบริการดิจิทัล และการรับประกัน 4) Digital Process and Services Design and
Assurance
ใช้ ด ิ จ ิ ท ั ลเพื ่ อการวางแผนบริ หารจั ดการและนำ 5) Project and Strategic Management
องค์กร
6) Digital Leadership
ใช้ ด ิ จ ิ ท ั ลเพื ่ อขั บเคลื ่ อนการเปลี ่ ยนแปลงและ 7) Digital Transformation
สร้างสรรค์
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สำหรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรและลดข้อจำกัดสำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สามารถสรุปแนวทางได้ ดังนี้
1) ประเมินทักษะดิจิทัลของหน่วยงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี โดยเทียบกับแผนพัฒนา
ทักษะดิจิทัล
2) วางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย
3) บรรจุเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบอัตรากำลัง
4) จั ดจ้ างผู ้ เชี ่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื ่ อเป็ นที ่ ปรึ กษาและวางแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
5) จัดจ้างนักเทคโนโลยีดิจิทัลและนักวิทยาการข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กรม
และหน่วยงานในสังกัดกรม เช่น การจ้างบุคลากรเฉพาะทางนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data
Analyst) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) แบบรวมศูนย์ ฯลฯ

Data Analyst, Data Science

รูปที่ 6-9 การจ้างบุคลากรเฉพาะทางแบบรวมศูนย์
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6.1.4 ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ และนโยบาย
1)
2)
3)
4)
5)

ทบทวนและประกาศใช้นโยบายและระเบียบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)
สำรวจและจัดทำนโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
จัดหาระบบบริหารจัดการข้ อมูลภายในกระทรวงให้เป็ นไปตามธรรมาภิบาลข้ อมู ล
และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
6) รั บ รองมาตรฐานด้ า นความมั ่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศและการปกป้ อ งข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล
7) จัดทำระบบ Open Data และระบบบริหารการเชื่อมโยงข้อมูล (API Gateway)
จากข้อมูลข้างต้นนั้น สามารถสรุปแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรด้านดิจิทัลได้ ดังนี้
1) การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รสู่ “องค์ ก ร
อั จ ฉริย ะ (Organization Intelligence)” โดยใช้ AI Technology, Paperless,
Robotic Process Automation, ERP, Digital Signature
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์สู่ “เป็น หน่วยงานที่ทันสมัย
ในด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ” โดยใช้ Advance data analytic, Big Data, Mobile
Technology
3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการพาณิชย์สู่ “ศูนย์ข้อมูล นิติบุคคล
และธุ ร กิ จ ของประเทศ” โดยใช้ Data Warehouse, Single Data Source, APIs
Gateway, Enterprise Content Management
4) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลของบุคลากรสู่ “บุคลากรที่มีทักษะสูง ”
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งาน โดยใช้ e-Learning, Employee Selfservice, Knowledge Management, Expert Outsourcing
5) การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งพื ้ น ฐานเพื ่ อ รองรั บ เทคโนโลยี ใ นอนาคตสู่
“ศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเสถียร ปลอดภัย และคุ้มค่า” โดยใช้ Hyperconverged
Infrastructure (HCI), Software Defined Network (SDN), WAF, IPS, Cloud
Computing, Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS)
6) การปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายดิจิทัล
สู่ “หน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ในยุค Disruption” โดยใช้ Data Standard, Data Governance, ISO/IEC 27701
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม
และยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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บทที่ 7
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม
และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566–2570
ได้ มีการกำหนด วิส ัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
7.1 วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ภายในปี 2570 และสร้างพลัง
ขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”
7.2 พันธกิจ
1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์แบบเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2) สร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และผลักดัน
ให้ภาคธุรกิจใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ
7.3 เป้าหมาย
1) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
2) ยกระดับการพัฒนางานบริการทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้
เกิดการบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัย และเชื่อถือได้
3) เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ของกรมมี ค วามมั ่ น คงปลอดภั ย มี ม าตรฐาน และเสถี ย รภาพสู ง
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ
7.4 ค่านิยม
บริการโปร่งใส มั่นคงปลอดภัย ฉับไวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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7.5 ยุทธศาสตร์
กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า (พค.) เป็นหน่ว ยงานในสังกัดกระทรวงพาณิช ย์ มีภ ารกิจหลั ก
ด้านการให้บริการจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจ การกำกับ
ดูแลและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายและมีธรรมาภิบาล
ดังนั้น เพื่อให้มีกรอบและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และทำให้เกิดการบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึง
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ นำไปสู่การสร้าง
ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในการจั ด ทำ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566–2570 จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการ
ข้อมูลธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการเพื ่ อ สร้ า งพลั ง ขั บ เคลื ่ อ นธุ ร กิ จ
ด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดั บ โครงสร้ า งพื ้ นฐานดิ จ ิ ท ั ล ประสิ ทธิ ภ าพสู ง ที ่ ม ี ม าตรฐาน
และความมั่นคงปลอดภัย
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บทที่ 8
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการ
พัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ โดยส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศักยภาพ
มี ก ารบริ ห ารจั ด การที ่ เ ป็ น ระบบ และสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล รวมทั ้ ง ส่ ง เสริ ม บทบาท
สถาบันการค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้มีกรอบและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับสนับสนุนการปฏิบัติ งาน
ตามภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และทำให้ เกิดการบริการที่สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึง
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ นำไปสู่การเพิ่ม
ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ในการจั ด ทำ
แผนพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จ การพาณิ ช ย์ข องกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้ า พ.ศ. 2566–2570
จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการ
ข้อมูลธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีมาตรฐาน และความ
มั่นคงปลอดภัย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
สาระยุทธศาสตร์: พัฒ นาด้านบริการดิจ ิทัล โดยเฉพาะด้า นทะเบียนธุร กิจ ให้ มีประสิทธิภ าพอย่างเต็มรูป แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และประชาชน ให้ได้รับบริการต่าง ๆ แบบครบวงจร ผ่านช่องทางดิจิทัล อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส
เป้าหมาย
กลยุทธ์
1. ปรั บปรุ ง/พั ฒนาด้ า นบริ การดิ จ ิ ท ั ล ให้ ม ี ประสิ ทธิ ภ าพ 1. ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
และอำนวยความสะดวกให้ ก ั บ ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ
และประชาชน ให้ ไ ด้ ร ั บ บริ ก ารต่ า ง ๆ แบบครบวงจร
ผ่านช่องทางดิจิทัล อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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1. มีระบบให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรวจสอบได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
สาระยุทธศาสตร์: นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงานด้านการบริการข้อมูลธุรกิจให้มีป ระสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานภายใน
หน่ ว ยงานภายนอก ผู ้ ป ระกอบการ และประชาชน สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานบริ ก ารข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว
แบบทุกที่ทุกเวลา เพียงพอต่อความต้องการ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. มีระบบงานด้านการบริการข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้หน่วยงาน 1. พั ฒ นาระบบงานด้ า นการบริ ก ารข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ให้ มี 1. ความสำเร็จของการจัดหาหรือพัฒนาระบบงานด้านการ
ภายใน หน่วยงานภายนอก ผู้ประกอบการ และประชาชน
ประสิทธิภาพ
บริการข้อมูลธุรกิจ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากงานบริการข้อมูลธุรกิจ 2. พัฒนากระบวนการ/ระบบงานด้ านการเชื่ อมโยงข้ อมู ล 2. มีระบบให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้
ได้ อ ย่ า งสะดวกรวดเร็ ว แบบทุ ก ที ่ ท ุ ก เวลา เพี ย งพอ
และข้อมูลเปิด (Open Data) ที่มีมาตรฐาน
3. จำนวนประเด็นข้อมูลเปิดเพื่อการเผยแพร่
ต่อความต้องการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
สาระยุทธศาสตร์ : ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการเพื ่ อ สร้ า งพลั ง ขั บ เคลื ่ อ นธุ ร กิ จ ด้ ว ยนวั ต กรรม โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยในการติ ด ตาม
การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบเกี่ยวกับการกำกับบัญชีและธุรกิจ ซึ่งจะช่วยด้านธรรมาภิบาลธุรกิจให้กับ
ผู้ประกอบการ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. ใช้เทคโนโลยีเข้า มาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ 1. พัฒนาระบบเกี่ยวกับการกำกับบัญชีและธุรกิจ
1. ความสำเร็จของการจัดหารือพัฒนาระบบด้านการกำกับ
ให้บริการด้านบัญชี ธรรมาภิบาลธุรกิจ และการส่งเสริม/ 2. พัฒนาระบบติดตามการประเมินผลของผู้ประกอบการ
บัญชีและธุรกิจ
พัฒนา ตลอดจนการติดตามการประเมินผลการพัฒนา
เพื ่ อ ใช้ เป็ น เครื ่อ งมื อสนับ สนุ นการส่ งเสริม และพัฒนา 2. ความสำเร็ จ ของการจั ด หารื อ พั ฒ นาระบบติ ด ตาม
ศักยภาพผู้ประกอบการ
ศักยภาพผู้ประกอบการ
การประเมินผลของผู้ประกอบการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร์: นำเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที ่ เ หมาะสมมาใช้ เ พื ่ อ สนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ภายในของกรม เช่ น การจั ด ทำคลั ง ข้ อ มู ล
(Data Warehouse) เพื่อสนับสนุนงานบริหารและการปฏิบัติงานภายในกรม รวมถึงผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ใน
การวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จาก 1. พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูล (Data Warehouse) และการ 1. ความสำเร็จของการจัดหาหรือพัฒนาคลังข้อมูล ภายใน
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ในการวิ เ คราะห์ และประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เพื่อสนับสนุน
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
ตัดสินใจ
การปฏิบัติงานของกรม
2. ความสำเร็ จ ของการจั ด หาหรื อ พั ฒ นาระบบโดยใช้
2. สนั บ สนุ น การนำเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที ่ เ หมาะสมมาใช้ 2. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี AI (Artificial intelligence)
เทคโนโลยี AI
เพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เพื่อสนับสนุนการทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน
3. ร้ อ ยละความสำเร็ จ ของการดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง กฎ
3. กฎ ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ของกรมที่ประกาศบังคับใช้ 3. พัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนว
ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้อง
สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายดิ จ ิ ท ั ล มี ค วามเหมาะสมกั บ
ปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัล
กับกฎหมายดิจิทัล
สถานการณ์ในปัจจุบัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง
สาระยุทธศาสตร์ : พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรให้ ม ี ส มรรถนะสู ง ขึ ้ น ในการใช้ เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล และสร้ า งนวั ต กรรมขั บ เคลื ่ อ นองค์ ก ร เพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การ
การกำกั บ การตรวจสอบ และการให้ บ ริ ก าร รวมทั ้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล ให้ ม ี ค วามรู ้ ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. ส่ งเสริ ม การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพบุ ค ลากร 1. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับบริหาร 1. จำนวนบุ ค ลากรที ่ ม ี ท ั ก ษะในการใช เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล
ตามแผนพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
และระดั บปฏิ บ ั ต ิ การ ด้ านนวั ตกรรม การประยุ กต์ ใช้
ตามแผน
และกฎหมาย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดให้มีการอบรม
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
2. จั ด หาหรื อ พั ฒ นาระบบเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองของกรม
(Self-service e-Learning) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค คลของกรม (Human Resource Development)
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย
สาระยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน และเสถียรภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยสนับ สนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบและข้อมูล ตามมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสำรอง รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีคลาวด์
เป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
1. มี ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ 1. บริ ห ารจั ด การการใช้ ท รั พ ยากรเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ทั ล 1. มี ก ารบำรุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์
อย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดความ
และระบบสำรอง
อย่างต่อเนื่อง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เสี่ยง และป้องกันความเสียหายของระบบงาน และข้อมูล 2. เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลด้านรักษาความปลอดภัย 2. ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
2. การบริ ห ารจั ดการด้า นการรั ก ษาความมั ่ น คงปลอดภัย 3. พั ฒ นาและยกระดั บ โครงสร้ า งพื ้ น ฐานสู ่ เ ทคโนโลยี 3. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานสากล
สมัยใหม่ เพื่อเตรียมการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีคลาวด์ใน
คลาวด์ในอนาคต
อนาคต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

8-7

บทที่ 9
ตารางและแผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570
และแผนระดับชาติ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

บทที่ 9
ตารางและแผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับและแผนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570
และแผนระดับชาติ
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาดิ จ ิ ท ั ล เพื ่ อ เศรษฐกิ จการพาณิ ช ย์ข องกรมพั ฒ นาธุ รกิ จ การค้า
พ.ศ. 2566 - 2570 ได้ ม ี ก ารกำหนดยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาดิ จ ิ ท ั ลเพื ่ อเศรษฐกิ จการพาณิ ช ย์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิ ช ย์ ยุ ท ธศาสตร์ ก รมพั ฒ นาธุร กิ จการค้ า พ.ศ. 2560 - 2564 ยุ ท ธศาสตร์
ของกระทรวงพาณิชย์ 20 ปี พ.ศ. 2559 - 2579 และแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
นโยบายและแผนว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเป็นกรอบ
ในการกำหนดแผนงาน/โครงการด้านดิจิทัล ที่จะพัฒ นา รายละเอียดการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้อง แสดงดังรูปที่ 9-1 และตารางที่ 9-1

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

รูปที่ 9-1 แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และแผนระดับชาติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

9-2

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ตารางที่ 9-1 ตารางการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ.2566 – 2570 และแผนระดับชาติ
แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นแผนแม่บทที่ 20
การบริการ ประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นแผนแม่บทที่ 2
การต่างประเทศ
ประเด็นแผนแม่บทที่ 8
ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
ประเด็นแผนแม่บทที่ 20
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

9-3

แผนระดับที่ 2
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13
พ.ศ. 2566 - 2570
หมุดหมายที่ 7
SMEs วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
หมุดหมายที่ 13
ภาครัฐที่มสี มรรถนะสูง

หมุดหมายที่ 7
SMEs วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
หมุดหมายที่ 13
ภาครัฐที่มสี มรรถนะสูง

แผนระดับที่ 3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2560 - 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
20 ปี
พ.ศ. 2560 - 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับเปลีย่ นภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2563 - 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
อำนวยความสะดวกภาค
ธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนร่วม
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี
พ.ศ. 2559 - 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาผู้ประกอบการ
แบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบการค้า
ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างบทบาท
ผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบูรณาการกับระบบ
การค้าโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบการค้า
ให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบูรณาการกับระบบ
การค้าโลก

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลีย่ นสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ดิจิทัล

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พ.ศ. 2566 - 2570
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับการให้บริการดิจิทลั
อย่างเต็มรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ดว้ ยการบูรณาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วย
การสร้างคุณค่าและ
นวัตกรรมการให้บริการข้อมูล
ธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

แผนระดับที่ 1
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2561 - 2580
ประเด็นแผนแม่บทที่ 20
การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนระดับที่ 2
(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 13
ฉบับที่ 12
พ.ศ. 2566 - 2570
พ.ศ. 2560 - 2564
หมุดหมายที่ 13
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ภาครัฐที่มสี มรรถนะสูง
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

แผนระดับที่ 3
แผนพัฒนาดิจิทัล
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย
20 ปี
พ.ศ. 2563 - 2565
พ.ศ. 2560 - 2579
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ ยกระดับคุณภาพการ
เทคโนโลยีดิจิทลั
ให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 2
อำนวยความสะดวกภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยี
สร้างสังคมคุณภาพ
ดิจิทัล
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนากำลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี
พ.ศ. 2559 - 2579

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
พาณิชย์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาผู้ประกอบการ
แบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างบทบาท
ผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาระบบการค้า
ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมคุณภาพสังคม
เศรษฐกิจการพาณิชย์
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาผู้ประกอบการ
แบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และเพิ่มขีดความสามารถ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลสมรรถนะสูง
มีความมั่นคงและปลอดภัย

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พ.ศ. 2566 - 2570
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มี
มาตรฐาน และความมั่นคง
ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างพลัง
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มี
มาตรฐาน และความมั่นคง
ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้านดิจิทัลสูง

9-4

บทที่ 10
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พ.ศ. 2566 - 2570

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

บทที่ 10
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และประมาณการงบประมาณของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 – 2570
ในการดำเนินงานเพื่อให้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า พ.ศ. 2566 – 2570 สัมฤทธิ์ผลตามกรอบระยะเวลา 5 ปี แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570 จึงได้มีการแจก
แจงรายละเอีย ดแผนงาน/โครงการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ล ะยุทธศาสตร์ รวมถึง
รายละเอีย ดที่เกี่ย วข้อง ประกอบด้ว ย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัว ชี้ว ัด งบประมาณ แยกตาม
รายโครงการ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาด้านบริการดิจิทัลโดยเฉพาะด้านทะเบียนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และประชาชน ให้ได้รับบริการต่าง ๆ แบบครบวงจร ผ่านช่องทางดิจิทัล
อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส
เป้าหมาย 1 :

ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความ
สะดวกให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ให้ได้รับบริการต่าง ๆ
แบบครบวงจร ผ่านช่องทางดิจิทัล อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส

กลยุทธ์ที่ 1 :

ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

แผนงานที่ 1 ด้านทะเบียนธุรกิจ
1.
พัฒนาระบบ
จดทะเบียนธุรกิจ

2.

พัฒนาระบบจด
ทะเบียนสมาคม/
หอการค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อยกระดับ และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบจดทะเบียนธุรกิจ ให้รองรับ
การให้บริการแบบครบวงจรและการ
ใช้งาน Digital ID ของนิติบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่าย อันเป็นการผลักดันให้มี
การใช้ระบบอย่างสมบูรณ์

1. ระบบงานได้รับการปรับปรุง
เพิ่มเติม โดยรองรับกับ
กระบวนการทำงานใหม่ ๆ
และการใช้งาน Digital ID
ของนิติบุคคล ซึ่งจะช่วยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
2. ทำให้กรมได้ข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้อง
และสะท้อนสภาพเศรษฐกิจ
ที่แท้จริงของประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งและประกอบธุรกิจ
ในประเทศ

เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนสมาคม/
หอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
เต็มรูปแบบ สนับสนุนการบริการ
และให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์

1. กรมมีระบบจดทะเบียนสมาคม/
หอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
จากการทำงาน และลดปริมาณ
กระดาษ (Paperless) จากการ
ทำงานด้วยมือ (Manual)

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output): ระบบจดทะเบียนนิติ
บุคคลรองรับการให้บริการข้อมูล Digital
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- กรมมีระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ให้บริการข้อมูล Digital โดยสมบูรณ์
ที่สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นที่น่าเชื่อถือ
และสามารถรองรับการตรวจสอบ
หรือการยืนยันตัวตนของนิติบุคคล
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการและให้บริการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ในการจดทะเบียนนิติบุคคล
ผ่านช่องทาง Walk-in ผู้ประกอบการ
สามารถกรอกข้อมูลการขอจดทะเบียน
ผ่านระบบ โดยระบบสามารถนำเข้า
ข้อมูลได้ทันทีที่รับจดทะเบียน โดยไม่
ต้องมีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
ของเจ้าหน้าที่ และลดระยะเวลา
ในการให้บริการ
ผลผลิต (Output): ระบบจดทะเบียน
สมาคม/หอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับ
การจดทะเบียนแก่ผู้ประกอบการได้ จำนวน
1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- กรมมีระบบระบบจดทะเบียนสมาคม/
หอการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
และลดปริมาณกระดาษ (Paperless)
จากการทำงานด้วยมือ (Manual) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจด
ทะเบียนสมาคม/หอการค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
อีกทั้ง ยังช่วยลดการเดินทางและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

รวม

2570

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

65.00

-

-

20.00

-

85.00

ทก.

-

14.00

--

-

-

14.00

ทพ.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

แผนงานที่ 1 ด้านทะเบียนธุรกิจ
3.
พัฒนาระบบ
จดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจ

4.

10-3

พัฒนาระบบจด
ทะเบียนพาณิชย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ ให้รองรับกับกฎ ระเบียบ
และกระบวนการทำงานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม ทำให้มีระบบงาน
ที่ทันสมัย สามารถให้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัลแก่ประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ

ระบบงานได้รับการปรับปรุง
ให้ทันสมัย รองรับกับการปฏิบตั ิงาน
และถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง และสามารถ
อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่
ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มรูปแบบ

ยกระดับ และเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ระบบจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบออนไลน์
ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วย
ลดการเดินทาง และประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินธุรกิจ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output): ระบบจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจทีไ่ ด้รบั
การเพิ่มประสิทธิภาพ และทันสมัยต่อการ
ให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการ จำนวน
1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- กรมมีระบบจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจที่ทันสมัยต่อการ
ให้บริการแก่ผปู้ ระกอบการ สามารถ
ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลแก่ประชาชน
ได้อย่างเต็มรูปแบบ
- ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการ
ในระดับดีมาก
1. กรมมีระบบจดทะเบียนพาณิชย์
ผลผลิต (Output): ระบบจดทะเบียน
ทีไ่ ด้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
พาณิชย์ที่ได้รับการปรับปรุงเพิม่ เติม จำนวน
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ 1 ระบบ
ผู้ประกอบการ ถูกต้องตามเงื่อนไข ผลลัพธ์ (Outcome):
ของกฎ ระเบียบ
- กรมมีระบบจดทะเบียนพาณิชย์
ที่เกี่ยวข้อง
ที่ทันสมัยต่อการให้บริการ และถูกต้อง
2. รองรับการแสดงผลข้อมูลบน
ตามเงื่อนไขของกฎ ระเบียบ
หน้าจอขนาดต่าง ๆ (Responsive
ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังช่วยลดการเดินทาง
Design) รวมถึง สามารถทำงาน
และประหยัดค่าใช้จ่าย
ร่วมกับอุปกรณ์ Smart Devices
ในการดำเนินธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบงานรองรับการแสดงผลข้อมูลบน
หน้าจอขนาดต่าง ๆ (Responsive
Design) รวมถึง สามารถทำงานร่วมกับ
อุปกรณ์ Smart Devices ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รวม

2570

-

-

-

-

5.00

5.00

ทป.

-

5.00

-

-

-

5.00

ทก.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานที่ 1 ด้านทะเบียนธุรกิจ
5.
พัฒนาระบบการออก 1. เพื่อพัฒนาการบริการภาครัฐ
1. สามารถให้บริการระบบการ
ใบอนุญาต/หนังสือ
โดยปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ
ให้บริการการประกอบธุรกิจ
รับรองการประกอบ
ที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี
ของคนต่างด้าวผ่านช่องทาง
ธุรกิจของคนต่างด้าว
เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ดำเนินการ อันก่อให้เกิดความ
(1) ระบบให้บริการขอหนังสือ
เต็มรูปแบบ
สะดวก รวดเร็ว และทันสมัยทำให้
รับรองการประกอบธุรกิจ
มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ข้อมูล
ของคนต่างด้าว ตามมาตรา
มีความถูกต้องแม่นยำ
12 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
(2) ระบบให้บริการขอหนังสือ
สารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจ
รับรองการประกอบธุรกิจ
การค้า อันเป็นการเพิ่มขีดความ
ของคนต่างด้าว ตามมาตรา
สามารถของกรมไปสู่การเป็นองค์กร
11 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
(3) ระบบให้บริการ
3. เพื่อลดระยะเวลาดำเนินงาน
ขอใบอนุญาตการประกอบ
และต่างชาติหรือบุคคลทั่วไปทั่วไป
ธุรกิจของคนต่างด้าว
ความซ้ำซ้อนของระบบฐานข้อมูล
ตามมาตรา 17 ผ่านทาง
4. เพื่ออำนวยความสะดวกต่อ
อิเล็กทรอนิกส์
นักลงทุน และยกระดับให้เป็น
(4) ระบบให้บริการ
ประเทศ
ขอเปลี่ยนแปลงรายการ
ทางทะเบียนผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2. นักลงทุนสามารถเข้าถึงการ
ให้บริการระบบการให้บริการการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
3. อำนวยความสะดวกให้แก่
นักลงทุนต่างชาติ ทำให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุน/
ง่ายต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output): ระบบการให้บริการ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน
1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับ
นักลงทุนต่างชาติในการขอรับบริการ
ณ จุดเดียว
- ลดระยะเวลาดำเนินงานของนาย
ทะเบียน ลดความซ้ำซ้อนของระบบ
ฐานข้อมูล
- สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อกำกับ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ของนิติบุคคลต่างด้าว
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2566
27.00

2567

2568
-

5.00

2569

รวม

2570
-

-

32.00

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
บต.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2566

2567

2568

2569

2570

รวม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

แผนงานที่ 1 ด้านทะเบียนธุรกิจ
4. ทำให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศ
ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้
สามารถการกำกับ ตรวจสอบ
ข้อมูลนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทยว่ามีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือไม่ ถือเป็นการ
ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในการ
เปรียบเทียบปรับได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

10-5

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
สาระยุทธศาสตร์ : นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน
ด้านการบริการข้อมูลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานภายใน
หน่ว ยงานภายนอก ผู้ประกอบการ และประชาชน สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากงานบริการข้อมูลธุรกิจ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แบบทุกที่ทุกเวลา เพียงพอต่อความต้องการ
เป้าหมาย 1 :

มี ร ะบบงานด้ า นการบริ ก ารข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ เพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภายใน
หน่ว ยงานภายนอก ผู้ประกอบการ และประชาชน สามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากงานบริการข้อมูลธุรกิจ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แบบทุกที่ทุกเวลา เพียงพอต่อความต้องการ

กลยุทธ์ที่ 1 :

พัฒนาระบบงานด้านการบริการข้อมูลธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 :

พัฒนากระบวนการ/ระบบงานด้านการเชื่อมโยงข้อมูล และข้อมูลเปิด
(Open Data) ที่มีมาตรฐาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

10-6

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 1 ด้านบริการข้อมูลธุรกิจ
1.
พัฒนาระบบบริการ
1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่ม
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพและรองรับการเพิ่ม
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานผู้ขอใช้บริการ
(Digital Service)
2. พัฒนาระบบ เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงกับระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส์
2.

พัฒนาระบบออก
หนังสือรับรอง และ
รับรองสำเนาเอกสารนิติ
บุคคล

เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบออกหนังสือรับรอง และรับรอง
สำเนาเอกสารนิติบุคคลให้รองรับ
ต่อความต้องการ ผ่านช่องทาง
- Walk-in
- e-Service
- e-Certificate File
- e-Certificate ผ่านธนาคาร

3.

พัฒนาระบบให้บริการ
รับงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ให้บริการรับงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎหมาย
และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องที่มีการ
เปลี่ยนแปลง และเป็นปัจจุบัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป้าหมาย
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน
ให้รองรับปริมาณคำขอใช้บริการ
จากหน่วยงานภาครัฐที่มีมากขึ้นใน
อนาคต
2. เพิ่มความสะดวกและความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน
(User Friendly)
ระบบออกหนังสือรับรอง และรับรอง
สำเนาเอกสารนิติบุคคลได้รับการ
ปรับปรุงเพิ่มเติม รองรับกับความ
ต้องการใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และถูกต้องตาม
เงื่อนไขของกฎ ระเบียบ
ที่เกีย่ วข้อง
ระบบงานได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการ ถูกต้องตามเงื่อนไข
ของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2566

รวม

2570

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลผลิต (Output): สามารถเชื่อมโยง
กับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างน้อย 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): จำนวนคำขอใช้
บริการเพิม่ ขึ้น

-

5.00

-

-

-

5.00

ขธ.

ผลผลิต (Output): ระบบออกหนังสือ
รับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): กรมมีระบบออก
หนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารนิติ
บุคคล ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิต (Output): ระบบให้บริการรับงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): กรมมีระบบ
ให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) ที่มีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องสภาวะการณ์ปัจจุบัน ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขของกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
และช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการ

-

-

-

50.00

-

50.00

ขธ.

-

10.00

-

20.00

-

30.00

ขธ.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 1 ด้านบริการข้อมูลธุรกิจ
4.
พัฒนาระบบคลัง
เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อมูลธุรกิจ
ของระบบคลังข้อมูลธุรกิจ
(Data Warehouse+) (Data Warehouse+) ให้รองรับการ
ให้บริการข้อมูลนิติบุคคลและข้อมูล
ธุรกิจ สนับสนุนการใช้ข้อมูล
ที่หลากหลาย และสามารถทำงาน
ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ได้

5.

พัฒนาระบบงาน
ด้านเชื่อมโยงข้อมูล
ธุรกิจ

6.

พัฒนาระบบให้บริการ
ข้อมูล เพื่อสนับสนุน
การพิสูจน์ และยืนยัน
ตัวตนนิติบุคคล
(Digital ID นิติบุคคล)

10-8

1. ส่งเสริมการบูรณาการและการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2. รองรับการเปิดเผยข้อมูลเปิด
(Open Data) ผ่านระบบดิจิทลั
เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
รับทราบข้อมูลของประชาชน
ซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใส
ของการดำเนินงานของรัฐ
3. พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
(Web Service) ให้มีประสิทธิภาพ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการ
ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบให้บริการข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการพิสูจน์ และยืนยัน
ตัวตนของนิติบุคคลทีส่ ามารถใช้งาน
ได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย
ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการ
ของกรมแก่ผู้ประกอบการ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระบบคลังข้อมูลธุรกิจได้รับการ
ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ให้รองรับการสนับสนุนการใช้ข้อมูล
ที่หลากหลาย และสามารถทำงาน
ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ได้
ส่งผลให้การบริการข้อมูลแก่
ผู้ประกอบการทันสมัย ถูกต้อง
และเป็นไปตามเงื่อนไขของ
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็น
ปัจจุบัน

ผลผลิต (Output): ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ
(Data Warehouse+) ที่ได้รบั การปรับปรุง
ให้สอดคล้องสภาวะการณ์ปัจจุบัน
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- ระบบงานสามารถประมวลผล
และนำเสนอข้อมูลได้รวดเร็ว ทันสมัย
และใช้งานได้ง่ายขึ้น
- สามารถอำนวยความสะดวก
ผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการของกรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต (Output): ระบบงาน
ด้านเชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจเผยแพร่ข้อมูลเปิด
ของกรมผ่านระบบดิจิทลั อย่างน้อย
3 ช่องทาง
ผลลัพธ์ (Outcome): มีระบบทีอ่ ำนวย
ความสะดวกในการรับทราบข้อมูล
ของประชาชน และสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และข้อมูลธุรกิจ
ระหว่างหน่วยงาน

-

-

-

-

20.00

20.00

ขธ.

-

-

-

-

40.00

40.00

ขธ., ทส

ผลผลิต (Output): ระบบให้บริการข้อมูล
เพื่อสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนนิติ
บุคคล (Digital ID นิติบุคคล)
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- มีระบบสนับสนุนการพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนของนิติบุคคล สามารถควบคุม
และตรวจสอบการทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคลได้
- มีมาตรฐานและหลักเกณฑ์การพิสจู น์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทลั
(Digital ID)

-

60.00

-

-

-

60.00

ขธ., ทส.

1. ระบบงานได้รับการปรับปรุง
เพิ่มเติม รองรับการเปิดเผยข้อมูล
(Open Data) ผ่านระบบดิจิทลั
เพื่ออำนวยความสะดวกในการ
รับทราบข้อมูลของประชาชน
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ และข้อมูลธุรกิจระหว่าง
หน่วยงาน
2. ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐ
ได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา
กรมมีระบบงานที่สนับสนุนการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนของนิติบุคคล
สามารถควบคุม และตรวจสอบ
การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของนิติ
บุคคลได้

2566

รวม

2570

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม
สาระยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตามการประเมินผล
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมทั้งพัฒนาระบบเกี่ยวกับการกำกับ
บัญชีและธุรกิจ ซึ่งจะช่วยด้านธรรมาภิบาลธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
เป้าหมาย 1 :

ใช้ เทคโนโลยี เข้ ามาเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บ ั ต ิ งานและให้ บริ การ
ด้านบัญชี ธรรมาภิบาลธุรกิจ และการส่งเสริม/พัฒนา ตลอดจนการ
ติดตามการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ที่ 1 :

พัฒนาระบบเกี่ยวกับการกำกับบัญชีและธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ 2 :

พัฒนาระบบติดตามการประเมินผลของผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

แผนงานที่ 1 ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
1.
พัฒนาระบบคัดกรอง
วิเคราะห์ และแจ้งเตือน
ความผิดปกติ
ของรายงานทางการเงิน
ด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เพื่อสนับสนุนการ
ตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

มีระบบทีส่ ามารถคัดกรอง ตรวจสอบ
และวิเคราะห์ความไม่สอดคล้องหรือ
ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน
จากการนำส่งงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

การตรวจสอบบัญชีธุรกิจมีความ
ถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น จากการนำ
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน
รวมถึง มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิต (Output): จำนวนความสำเร็จของ
การพัฒนาโมเดล/เงื่อนไขที่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถคัดกรอง วิเคราะห์
และแจ้งเตือนความผิดปกติของรายงาน
ทางการเงิน
ผลลัพธ์ (Outcome): การตรวจสอบบัญชี
ธุรกิจมีความถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น จากการ
นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดำเนินงาน
รวมถึง มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต (Output): ระบบงานผูท้ ำบัญชี
(e-Accountant) ที่ได้รับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และทันสมัยแก่การให้บริการ
เกี่ยวกับผู้ทำบัญชี จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): ระบบงานได้รับการ
ปรับปรุงให้ถูกต้องตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ
ในปัจจุบัน และสามารถอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ทำบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิต (Output): ระบบงานตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจ (e-Inspection)
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): ระบบตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจ (e-Inspection) ได้รบั การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล
การกำกับดูแลการตรวจสอบบัญชี รวมทั้ง
สามารถสืบค้นด้วยระบบดิจิทลั ได้อย่าง
รวดเร็ว

2.

ปรับปรุงระบบงานผู้ทำ
บัญชี (e-Accountant)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน
ผู้ทำบัญชี (e-Accountant) ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรองรับการ
ให้บริการข้อมูลการรับแจ้งเป็นผู้ทำ
บัญชี และแจ้งธุรกิจทีร่ ับทำบัญชี
ของผู้ทำบัญชีแต่ละรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระบบได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขของกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนภารกิจ
ของกรมได้อย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์

3.

พัฒนาระบบงาน
ตรวจ สอบบัญชีธุรกิจ
(e-Inspection)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน
ตรวจสอบบัญชีธุรกิจ (e-Inspection)
โดยประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
อย่างเต็มที่

ระบบได้รับการปรับปรุงให้รองรับ
กับกระบวนการทำงานเพิม่ เติม/
มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2566

รวม

2570

หน่วยงาน
ที่รับ ผิ ดชอบ

-

-

15.00

-

-

15.00

กธ.

-

5.00

-

-

-

5.00

กธ.

-

-

5.00

-

-

5.00

กธ.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

แผนงานที่ 1 ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
4.
พัฒนาระบบงานให้
บริการงานการอนุญาต
และรับแจ้งตาม พ.ร.บ.
การบัญชี พ.ศ. 2543
(e-Permit)

5.

พัฒนาระบบสำนักงาน
บัญชีคุณภาพ
(e-AccFirm)

6.

พัฒนาระบบนักบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม่
(Young & Smart
Accountants)

10-11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ให้บริการงานการอนุญาต และรับแจ้งฯ
โดยประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ
จนสามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างเต็มความสามารถ

ระบบได้รับการปรับปรุงให้รองรับ
กับกฎ ระเบียบ และกระบวนการ
ทำงานที่มีการเปลีย่ นแปลง รวมถึง
มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ
จนสามารถให้บริการประชาชน
ได้อย่างเต็มความสามารถ

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output): ระบบงานให้บริการงาน
การอนุญาตและรับแจ้งตาม พ.ร.บ. การบัญชี
พ.ศ. 2543 (e-Permit)
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- ระบบงานสามารถให้บริการ
ผู้ประกอบการได้รวดเร็ว ทันสมัย
และใช้งานได้ง่ายขึ้น
- ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขออนุญาต
ต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. การบัญชี
พ.ศ. 2543 ผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย
และสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังช่วยลด
การเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินธุรกิจ
เพื่อพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
ผลผลิต (Output): ระบบสำนักงานบัญชี
ของระบบสำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ
มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคณ
ุ ภาพ คุณภาพ (e-AccFirm) จำนวน 1 ระบบ
(e-AccFirm) ให้ตอบสนองต่อความ
เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎ ระเบียบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
ต้องการ และสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน ที่เกี่ยวข้อง
- ระบบสามารถให้บริการสำนักงานบัญชีที่
ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีคุณภาพ
ประสงค์ขอรับรองคุณภาพสำนักงาน
และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎ ระเบียบ
บัญชีจากกรมได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย
ที่เกี่ยวข้อง
และใช้งานได้ง่ายขึ้น
- ช่วยลดการเดินทาง และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
ของสำนักงานบัญชี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ระบบได้รับการปรับปรุง และเพิ่ม
ผลผลิต (Output): ระบบนักบัญชีคุณภาพ
นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ให้ทันสมัย
ประสิทธิภาพให้ทันสมัย สามารถ
รุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)
สามารถส่งเสริมและพัฒนานิสิต/
ส่งเสริม และพัฒนานิสิต/นักศึกษา
จำนวน 1 ระบบ
นักศึกษาสาขาบัญชีให้มีทักษะความรู้ สาขาบัญชีให้มีทักษะความรู้ความ
ผลลัพธ์ (Outcome):
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- มีข้อมูลสถาบันการศึกษา ข้อมูลนักศึกษา
ในวิชาชีพบัญชีผ่านทางดิจิทัล
ในวิชาชีพบัญชีผ่านทางดิจิทัล
ที่เข้าร่วมโครงการฯ
และข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน
- มีการประมวลผลข้อมูลในระบบได้อย่าง
ถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพ
และสามารถรายงานได้ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2566

หน่วยงาน
ที่รับ ผิ ดชอบ

รวม

2570

-

2.00

-

-

-

2.00

กธ.

-

-

-

-

2.00

2.00

กธ.

-

-

-

-

2.00

2.00

กธ.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 1 ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
7.
พัฒนาระบบจัดการ
1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของคณะ
ฐานข้อมูลของคณะ
กรรมการกำกับดูแลการประกอบ
กรรมการกำกับดูแลการ
วิชาชีพบัญชี สำหรับรวบรวมข้อมูล
ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในฐานข้อมูล
(DMS for APRC)
เดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนในการ
และ e-Book รวบรวม
จัดเก็บข้อมูล (Data Duplicate)
กฎหมายบัญชีใน
และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
รูปแบบ e-Library
ในการปฏิบัติงาน
2. มีระบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่
และผูเ้ กี่ยวข้อง สามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับฯ
(APRC) รวมถึง ข้อมูลกฎหมายบัญชี
ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
3. เพื่อให้สามารถอ่านเอกสารกฎหมาย
บัญชีหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ผ่าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Device)
จากทุกที่ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้
8.
พัฒนาระบบงาน
เพื่อพัฒนาระบบสำหรับ
ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ - การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจ (CG Standard)
- การติดตามการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (Foreign Business
Follow up)
- การติดตามและจัดเก็บข้อเรียกร้อง
(Complaints Follow up)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2566

รวม

2570

หน่วยงาน
ที่รับ ผิ ดชอบ

กรมมีระบบจัดการฐานข้อมูล
ของคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี (DMS for
APRC) และ e-Book รวบรวม
กฎหมายบัญชีในรูปแบบ e-Library
จำนวน 1 ระบบ

ผลผลิต (Output): ระบบ DMS for APRC
และ e-Library จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- กรมมีระบบงานที่ช่วยอำนวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้อง
สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
คณะกรรมการกำกับฯ (APRC) รวมถึง
ข้อมูลกฎหมายบัญชีได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้อง
- มีฐานข้อมูลของคณะกรรมการกำกับดูแล
การประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้อยู่ใน
ฐานข้อมูลเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน
ในการจัดเก็บข้อมูล (Data Duplicate)
และลดปริมาณกระดาษในการปฏิบัติงาน
(Paperless)

-

-

-

3.00

-

3.00

กธ.

กรมมีระบบเทคโนโลยีดิจิทลั งานด้าน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งช่วยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนภารกิจ
ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจได้อย่างครบถ้วน
และสมบูรณ์

ผลผลิต (Output): ระบบงานด้าน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้เต็มที่
ช่วยลดปริมาณกระดาษในการปฏิบัติงาน
(Paperless)
- อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการ/เจ้าหน้าที่ให้สามารถติดตาม
สถานะผ่านระบบงานได้

-

-

-

10.00

-

10.00

ธธ.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

แผนงานที่ 2 ด้านส่งเสริมธุรกิจ
1.
พัฒนาระบบการสร้าง
ธรรมาภิบาลธุรกิจด้วย
ดิจิทัล (เปรียบเทียบ
ปรับ) (e-Penalty)

2.

พัฒนาระบบงาน
ด้านส่งเสริมผู้ประกอบ
ธุรกิจ

3.

พัฒนาระบบ
e-Learning ส่งเสริม
ผู้ประกอบธุรกิจ

4.

พัฒนาระบบติดตาม
การประเมินผลของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

10-13

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั (เปรียบเทียบปรับ)
(e-Penalty)

เป้าหมาย

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2566

หน่วยงาน
ที่รับ ผิ ดชอบ

รวม

2570

ผลผลิต (Output): ระบบการสร้าง
ธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล (เปรียบเทียบ
ปรับ) (e-Penalty) จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- สามารถอำนวยความสะดวกผู้ประกอบ
ธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการ
ของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบบงานสามารถประมวลผล
และนำเสนอข้อมูลได้รวดเร็ว ทันสมัย
และใช้งานได้ง่ายขึ้น
ผลผลิต (Output): ระบบงานส่งเสริม
ผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): -

-

-

-

10.00

-

10.00

กม.

-

-

-

-

10.00

10.00

สธ., ธช.

ผลผลิต (Output): ระบบ e-Learning
ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- กรมมีระบบงานที่ช่วยอำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทยได้อย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
เพื่อพัฒนาระบบติดตามการประเมินผล กรมมีระบบติดตามการประเมินผล
ผลผลิต (Output): ระบบติดตามการ
การอบรม และส่งเสริมการพัฒนา
อบรมของผู้ประกอบการพาณิชย์
ประเมินผลของผู้ประกอบการพาณิชย์
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ
สามารถตรวจสอบผลการอบรม
ผู้ประกอบการ
ผลลัพธ์ (Outcome):
ผ่านระบบงานได้
- มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้เต็ม
ที่ และอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้สามารถตรวจสอบผลการอบรม
ผ่านระบบงานได้
- สามารถลดปริมาณกระดาษ
ในการปฏิบัติงาน (Paperless) ได้

-

1.00

1.00

5.00

1.00

8.00

ธบ.

-

5.00

-

-

-

5.00

พอ.

เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบงานด้านการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจไทย เช่น
- ระบบงานส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ
- ระบบงาน Franchise
- ระบบงาน MOC BIZ Club

ระบบงานได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการ ถูกต้องตามเงื่อนไข
ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ระบบได้รับการปรับปรุงจนเป็น
ปัจจุบัน สามารถส่งเสริมผู้ประกอบ
ธุรกิจไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
1. เพื่อจัดหา/พัฒนาระบบการเรียนรู้ กรมมีระบบ e-Learning ที่ส่งเสริม
(e-Learning) ส่งเสริมผู้ประกอบ
ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นแหล่งความรู้
ธุรกิจ โดยสามารถทำงานร่วมกับ
ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาศึกษา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั สมัยใหม่
ข้อมูลด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
ส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจไทยได้อย่าง และเสริมสร้างทักษะในด้านต่าง ๆ
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ผ่านการฝึกอบรม
2. เพื่อจัดจ้างทำสื่อการเรียนการสอน
ที่เน้นการศึกษาด้วยตนเอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

แผนงานที่ 2 ด้านส่งเสริมธุรกิจ
5.
พัฒนาระบบงาน
ด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับ และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ของระบบงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ประกอบด้วย
- DBD Registered
- DBD Verified
- เว็บไซต์ของดีทั่วไทย
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อให้
ระบบมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว
และง่ายต่อการใช้งานของผู้ประกอบการ
และเจ้าหน้าที่ของกรมในการปฏิบตั ิงาน

เป้าหมาย
ระบบได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการ ถูกต้องตามเงื่อนไข
ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output): ระบบงาน
ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): ระบบงานสามารถ
ประมวลผลและนำเสนอข้อมูลได้รวดเร็ว
ทันสมัย และใช้งานได้ง่ายขึ้น

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2566
-

-

7.00

รวม

2570
-

-

7.00

หน่วยงาน
ที่รับ ผิ ดชอบ
พอ.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร์ : นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการเชื ่ อ มโยงข้ อ มู ล ภายในของกรม เช่ น การจั ด ทำคลั ง ข้ อ มู ล
(Data Warehouse) เพื ่ อ สนั บ สนุ น งานบริ ห ารและการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ภายในกรม รวมถึงผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) ในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งปรับปรุง
กฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบ ัต ิ ให้ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมายดิจิทัล
เป้าหมาย 1 :

ผู้บ ริห าร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจ

เป้าหมาย 2 :

สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อสนับสนุน
การทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เป้าหมาย 3 :

กฎ ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ของกรมที่ประกาศบังคับใช้ สอดคล้อง
กับกฎหมายดิจิทัล มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

กลยุทธ์ที่ 1 :

พัฒนาต่อยอดคลังข้อมูล (Data Warehouse) และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก (Data Analytics) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม

กลยุทธ์ที่ 2 :

สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี AI (Artificial intelligence) เพื่อสนับสนุน
การทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 3 :

พัฒนาปรับปรุงกฎ ระเบียบ ประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

แผนงานที่ 1 ด้านประชาสัมพันธ์
1.
พัฒนาเว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า

2.

พัฒนาระบบ
Call Center /CRM/
Knowledge Base

3.

พัฒนาระบบงาน
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยี
การแสดงผลของเว็บไซต์กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าให้ทันสมัย น่าสนใจ
มีรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย (Web
Accessibility) ทั้งยังมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน และรองรับการเข้าใช้งาน
ผ่านอุปกรณ์ดิจิทลั ใหม่ ๆ

เป้าหมาย
ระบบได้รับการปรับปรุงเทคโนโลยี
การแสดงผลของเว็บไซต์กรมให้
ทันสมัย น่าสนใจ มีรูปแบบที่เข้าถึง
ได้ง่าย (Web Accessibility)
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบการ ถูกต้องตามเงื่อนไข
ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output): เว็บไซต์กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าสำหรับบริการประชาชน
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome):
- เว็บไซต์กรมสามารถตอบสนอง
การให้บริการข้อมูลที่สะดวก รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ
- ระบบสามารถอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการได้รวดเร็ว ทันสมัย
และใช้งานได้ง่ายขึ้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพ
ระบบงานได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ผลผลิต (Output): ระบบ Call Center/
ในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่
CRM/ Knowledge Base เพื่อบริหาร
โดยสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและตอบ ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมี
ลูกค้าสัมพันธ์ของกรม โดยสามารถช่วย
ข้อซักถามแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ประชาชน
แก้ไขปัญหาและตอบข้อซักถาม
ประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ประชาชนมี
มีความพึงพอใจ และเกิดความเชื่อมั่น แก่ประชาชน จำนวน 1 ระบบ
ความพึงพอใจ และเกิดความเชื่อมัน่
ในการใช้บริการ
ผลลัพธ์ (Outcome): ความพึงพอใจ
ในการใช้บริการ
ของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพ
ระบบงานได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ผลผลิต (Output): ระบบงานข่าวสาร
ในการให้บริการข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันสมัย น่าสนใจ มีรูปแบบที่เข้าถึง อิเล็กทรอนิกส์ที่มคี ุณภาพในการให้บริการ
ของกรม เช่น
ได้ง่าย (Web Accessibility) ซึ่งช่วย ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
อำนวยความสะดวกให้แก่
จำนวน 1 ระบบ
- e-Newsletter
ผู้ประกอบการ ถูกต้องตามเงื่อนไข
ผลลัพธ์ (Outcome): ระบบสามารถ
- e-Magazine
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ให้ทันสมัย น่าสนใจ มีรูปแบบที่เข้าถึง ของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ได้รวดเร็ว ทันสมัย และใช้งานได้งา่ ยขึ้น
ได้ง่าย (Web Accessibility) ทั้งยังมี
ความปลอดภัยในการใช้งาน และ
รองรับการเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์
ดิจิทัลใหม่ ๆ

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2566

รวม

2570

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

5.00

-

5.00

10.00

ทส.

-

15.00

-

-

-

15.00

ทก., ทส.

-

-

2.00

-

2.00

4.00

กธ.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานที่ 2 ด้านบริหารจัดการองค์กร
1.
พัฒนาระบบสนับสนุน 1. การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 1. ด้านประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายใน
ที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นตัวเลข
(1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นรายงาน
ตามนโยบายและพันธกิจที่จะ
ในแต่ละกิจกรรมของการตรวจสอบ
เพิ่มคุณค่าขององค์กร และ
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
2. การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่
กำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
กฎหมายและระเบียบกำหนดมี
Corporate Governance )
ความครบถ้วนถูกต้อง
และความโปร่งใสในการ
3. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถเข้าถึง
ปฏิบัติงาน (Transparency)
จุดควบคุมต่าง ๆ ในกระบวนการ
(2) การลดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานได้มากขึ้นและเมื่อพบสิง่
ตรวจสอบและความเสีย่ ง
ผิดปกติสามารถหารือกับผู้บริหาร
ในการปฏิบัติงาน โดยระบบ
ได้อย่างทันที ทำให้การควบคุม
จะช่วยให้สามารถตรวจสอบ
ระบบเฉพาะงานมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมความเสี่ยงทีส่ ำคัญ
มากยิ่งขึ้นสามารถเฝ้าระวังความ
ที่เป็นจุดอ่อนหรืออาจ
เสี่ยงเบื้องต้นได้ในระดับหนึ่ง
ก่อให้เกิดการทุจริตใน
4. การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์
และเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบการ
ของกรม เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานในส่วนของการวาง
ดำเนินงานบรรลุตาม
แผนการตรวจสอบ การรวบรวม
วัตถุประสงค์และเกิดความ
กระดาษทำการ สรุปผลการ
คุ้มค่า
ตรวจสอบ รายงานผลการ
(3) การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ตรวจสอบ รวมถึงการติดตามผล
เป็นเครื่องมือสำคัญของการ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตรวจสอบภายในจะทำ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในระบบงาน
คุณภาพผลการตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม รวมถึง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
การติดตามการดำเนินการตามข้อ
เต็มประสิทธิภาพ ที่สำคัญลด
สั่งการของหัวหน้าส่วนราชการได้
เวลาการทำงาน ประหยัด
อย่างทันท่วงที
งบประมาณ แต่ได้ผลลัพธ์การ
ดำเนินงานที่ดีขึ้น

10-17

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output): ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): ระบบที่พฒ
ั นา
สมบูรณ์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ และ
สนับสนุนให้การมีปรับปรุงความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาผลของระบบ
การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
และระบบการกำกับดูแลองค์กรทีด่ ี
ของการตรวจสอบระบบงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

2566
7.00

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569
-

-

2570
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รวม
-

7.00

ตภ.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานที่ 2 ด้านบริหารจัดการองค์กร
5. การประหยัดงบประมาณ
2. ด้านประสิทธิผล
และระยะเวลาในการลงพื้นที่ตรวจ
(1) การตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการจัดเก็บและนำส่งรายได้
สามารถดำเนินการได้ตาม
รับแทนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
กระบวนการตรวจสอบอย่าง
ทั่วประเทศที่จัดเก็บแทนกรม
เป็นระบบ สามารถ
และลดการใช้กระดาษที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
กับงานตรวจสอบ สามารถติดตาม
และเตรียมรับมือกับปัจจัย
ความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน
ภายนอกที่มีการเปลีย่ นแปลง
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ตลอดจน
ตลอดเวลา เพื่อให้การ
ค้นหาข้อมูล เอกสารต่าง ๆ
ปฏิบัติงานผ่านระบบ
ในระบบได้สะดวก รวดเร็วมาก
สารสนเทศมีความครบถ้วน
ยิ่งขึ้น
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
6. การรายงานผลการตรวจสอบ
และเป็นไปตามกฎหมาย
ภายใน ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ใน
ระเบียบ หลักเกณฑ์
การบริหารงานได้อย่างมี
และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
ประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิม่
(2) หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติงาน
และความสำเร็จแก่องค์กร
มีความโปร่งใส ภาคเอกชน
และประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้
(3) การสอบทานกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่มี
ผลกระทบสำคัญต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร กำกับ
ติดตาม การปฏิบตั ิงานให้
เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบาย
แผนงานที่กำหนดไว้
2.
จัดจ้างที่ปรึกษา
เพื่อให้มีผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ได้รับคำแนะนำ ปรึกษา และแนวทาง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เฉพาะด้าน ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา
การบริหาร การปฏิบัติงานด้าน
แนะนำได้อย่างครอบคลุม สนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญ
การดำเนินงานการบริหารและติดตาม โดยเป็นไปตามหลักวิชาการและมี
การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ความมั่นคงปลอดภัย
ซึ่งเป็นระบบงานเฉพาะที่มีความ
ซับซ้อนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output): มีผู้เชี่ยวชาญในการ
ให้คำปรึกษา และแนวทางการบริหารงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผลลัพธ์ (Outcome): ระดับความสำเร็จ
ของการสนับสนุนของที่ปรึกษาในการ
บริหารและติดตามการดำเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2566

2.00

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2.00

2.00

2.00

2570

2.00

รวม

10.00

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ทส.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 2 ด้านบริหารจัดการองค์กร
3.
จัดจ้างที่ปรึกษา
เพื่อให้คำปรึกษาต่อกรมใน
ด้านความมั่นคง
- ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ปลอดภัยและข้อมูล
สารสนเทศ (Security) ให้เป็นไป
สารสนเทศ
ตามมาตรฐานสากลและความ
ปลอดภัยด้านไซเบอร์
(Cyber Security)
- ด้านธรรมาภิบาลข้อมูล (Data
Governance) และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
4.
พัฒนาระบบงานบริหาร เพื่อปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
จัดการองค์กร
ของระบบงานให้ทันสมัย มีความ
(Back Office)
ปลอดภัยในการใช้งาน และรองรับ
การเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ดิจิทลั ใหม่ ๆ

5.

6.

10-19

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ได้รับคำปรึกษาด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และด้าน
ธรรมาภิบาลข้อมูล ที่ทันสมัย เป็นไป
ตามหลักวิชาการและมีความมั่นคง
ปลอดภัย

ผลผลิต (Output): มีผู้เชี่ยวชาญในการ
ให้คำปรึกษา และแนวทางการบริหารงาน
ด้านมั่นคงปลอดภัยและข้อมูลสารสนเทศ
ของกรม
ผลลัพธ์ (Outcome): ระดับความสำเร็จ
ของการสนับสนุนของที่ปรึกษาในการ
ให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย
และข้อมูลสารสนเทศ

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

25.00

ทส.

ผลผลิต (Output): ระบบงานบริหาร
จัดการองค์กร (Back Office) ที่มคี วาม
ปลอดภัยในการใช้งาน และอำนวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่และการปฏิบตั ิราชการ
ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): ระดับความสำเร็จ
ในการใช้งานระบบงานบริการจัดการ
องค์กร (Back Office)

-

-

-

-

10.00

10.00

ทส.

ผลผลิต (Output): ระบบ KM, Intranet,
DOC ที่ตอบสนองต่อการใช้งาน
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): ระดับความสำเร็จ
ในการใช้งานระบบงานระบบ KM,
Intranet, Doc

-

-

-

7.00

-

7.00

ทส.

ผลผลิต (Output): ระบบจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศผ่านคลาวด์ (Cloud)
จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศผ่านคลาวด์ (Cloud)
ใช้งานสนับสนุนการแชร์ข้อมูลร่วมกัน
ภายในองค์กร ลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บ
และความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
(Data Duplicate)

-

-

-

60.00

-

60.00

ทส.

ระบบงานได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม
ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่และการปฏิบัตริ าชการ
ภายในกรม เช่น งานจัดการข้อมูล
บุคลากร การลงเวลาด้วยการสแกน
ใบหน้า การจองรถยนต์ การจองห้อง
ประชุม งานค่ารักษาพยาบาล
และงานเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ฯลฯ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการใช้
KM, Intranet, Doc
เพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าทีร่ ุ่นใหม่
IT และการทำงานทั่วไปจากรุ่น
อย่างน้อยคือ IT Knowledge
สู่รุ่น (รองรับการเกษียณอายุ
2. เพื่อจัดทำข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการ
ราชการ)
ของกรมเชื่อมโยงศูนย์ DOC
2. มีข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC)
โดยรองรับการใช้งานผ่าน Smart 3. รองรับการใช้งานผ่าน Smart
Device ต่าง ๆ
Device
จัดหาหรือพัฒนาระบบ เพื่อจัดหา/พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล กรมมีระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ สารสนเทศผ่านคลาวด์ (Cloud)
ผ่านคลาวด์ (Cloud) ใช้งานสนับสนุน
ผ่านคลาวด์ (Cloud)
สนับสนุนการใช้งานข้อมูลร่วมกัน
การแชร์ข้อมูลร่วมกันภายในองค์กร
ภายในองค์กรในการบริการประชาชน ลดปัญหาพื้นที่จัดเก็บและความ
โดยกรมสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
(Data Duplicate)

2566

รวม

2570

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

แผนงานที่ 2 ด้านบริหารจัดการองค์กร
7.
พัฒนาปรับปรุงกฎ
เพื่อทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ
ระเบียบ ประกาศ
มาตรการต่าง ๆ ของกรม ให้สอดรับ
นโยบาย และแนว
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับกฎหมายดิจิทัล
8.
จัดทำคลังข้อมูลภายใน เพื่อจัดทำคลังข้อมูลภายใน (Data
เพื่อสนับสนุนงาน
Warehouse) และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
บริหารและการ
(Data Analytics) เพื่อสนับสนุน
ปฏิบัติการ
สนับสนุนงานบริหารและการ
ปฏิบัติงานของกรม
9.
พัฒนาระบบคัดกรอง ใช้เทคโนโลยี AI (Artificial
วิเคราะห์ และแจ้งเตือน Intelligence) สนับสนุนการทำงาน
ความผิดปกติของ
เช่น ช่วยในการตรวจสอบรายงานสิ้น
รายงานทางการเงิน
วัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไข/ปัจจัยต่าง ๆ
ที่กำหนด ฯลฯ หรือแจ้งเตือนกรม
เมื่อเจอเหตุผดิ ปกติ เนื่องจากปัจจุบัน
กรมใช้เจ้าหน้าที่ในการยืนยันข้อมูล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป้าหมาย
กฎ ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ
ของกรมที่ประกาศบังคับใช้ มีความ
เหมาะสมกับสถาน-การณ์ในปัจจุบัน
และเอื้อต่อผู้ประกอบการในการ
ดำเนินธุรกิจ
กรมมีคลังข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output): มีประกาศ หรือกฎ
กระทรวงที่เอื้อต่อผู้ประกอบการ
ในการดำเนินธุรกิจ
ผลลัพธ์ (Outcome): -

ผลผลิต (Output): มีคลังข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ระบบ
ผลลัพธ์ (Outcome): ความถูกต้องของ
ข้อมูลที่มีการใช้งานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
1. การตรวจสอบรายงานสิ้นวัน
ผลผลิต (Output): จำนวนความสำเร็จ
มีความถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น
ของการพัฒนาโมเดล/เงื่อนไขที่ระบบ
จากการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถคัดกรอง
การดำเนินงาน
วิเคราะห์ และแจ้งเตือนความผิดปกติ
2. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของรายงานทางการเงิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcome): ร้อยละความสำเร็จ
ของการใช้งานระบบคัดกรอง วิเคราะห์
และแจ้งเตือนความผิดปกติของรายงาน
ทางการเงิน

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569

2566

รวม

2570

-

2.00

-

2.00

-

-

-

-

-

25.00

-

-

-

-

4.00

4.00

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
ทส.

25.00 พร. และทุก
สำนัก/กองที่
เกี่ยวข้อง
4.00

กค.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง
สาระยุทธศาสตร์ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร เพื่อการบริหารจัดการ
การกำกับ การตรวจสอบ และการให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย 1 :

ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม

กลยุทธ์ที่ 1 :

ส่งเสริมการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรทั้งในระดับบริห ารและระดับ
ปฏิบัติการ ด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ และกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

กลยุทธ์ที่ 2 :

จัดหาหรือพัฒนาระบบเรียนรู้ด้วยตนเองของกรม (Self-service eLearning) ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของกรม (Human
Resource Development) ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1.

พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะ และขีด
ความสามารถของบุคลากรสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล ผ่านการพัฒนาทักษะ
ความรู้ด้านดิจิทัล เสริมสร้างให้เกิด
ทัศนคติด้านดิจิทัล (Digital Mindset)
และมีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัตงิ าน

ร้อยละ 30 ของบุคลากรกรม
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน

2.

พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหาร
ของกรมให้มีความรู้และความเข้าใจ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

3.

พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
เป็นรายบุคคล

4.

พัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลและข้อมูล

เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของกรม
ให้มีทักษะ เช่น
- วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data
Science)
- ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security)
- ด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
(PDPA)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output): ร้อยละ 80
ของกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
บุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากรของกรม
ที่ได้รับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 70
ต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อประกอบการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 30 ของผูบ้ ริหารของกรม
ผลผลิต (Output): ร้อยละ 80
ต้องได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ ของกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการพัฒนา
ด้านดิจิทัล
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร
ผลลัพธ์ (Outcome): ผู้บริหารของกรม
ที่ได้รับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 70
ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ร้อยละ 30 ของบุคลากร
ผลผลิต (Output): ร้อยละ 80
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
ของกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการพัฒนา
ต้องได้รับการอบรมพัฒนาทักษะ
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทีไ่ ด้รับ
การอบรมอย่างน้อยร้อยละ 70 ต้องมี
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ร้อยละ 30 ของบุคลากรของกรม
ผลผลิต (Output): ร้อยละ 80
ต้องได้รับการอบรมพัฒนาทักษะ
ของกลุ่มเป้าหมายต้องได้รับการพัฒนา
ด้านดิจิทัลและข้อมูล
ทักษะด้านดิจิทัลและข้อมูล
ผลลัพธ์ (Outcome): บุคลากรของกรม
ที่ได้รับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 70
ต้องมีทักษะด้านดิจิทลั และข้อมูล

2566
1.00

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569
1.00
1.00
1.00

2570
1.00

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
5.00
สลก.

รวม

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

สลก.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

สลก.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

สลก.
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีมาตรฐาน และความมั่นคง
ปลอดภัย
สาระยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีมาตรฐาน
และเสถียรภาพสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ โดยสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านการรัก ษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลตามมาตรฐานสากล และการ
บริห ารจัดการการใช้ทรั พยากรเทคโนโลยีดิ จิทัล และระบบสำรอง
รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีคลาวด์
เป้าหมาย 1 :

มีการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่ อง ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันความเสียหาย
ของระบบงาน และข้อมูลสารสนเทศ

เป้าหมาย 2 :

การบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 1 :

บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสำรอง

กลยุทธ์ที่ 2 :

เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลด้านรักษาความปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 3 :

พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียม
การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีคลาวด์ในอนาคต

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.

การจัดจ้างบำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

2.

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

1. เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบ
เครือข่าย และซอฟต์แวร์ทเี่ กี่ยข้อง
รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
2. เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ของกรม
สามารถให้บริการประชาชน
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ได้อย่างต่อเนื่อง
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้วยระบบดิจิทัลของกรม
โดยเป็นไปด้วยความคล่องตัว
สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจาก
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งซอฟท์แวร์
โปรแกรมที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม
ที่เสื่อมสภาพ และหมดอายุการ
ใช้งาน รวมทั้งซอฟท์แวร์โปรแกรม
ที่หมดอายุ รองรับการก้าวเข้าสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

กรมมีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ผลผลิต (Output): ร้อยละ 100
ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
ของจำนวนระบบคอมพิวเตอร์
ตลอดเวลา
และอุปกรณ์สำคัญที่ได้รับการบำรุงรักษา
ผลลัพธ์ (Outcome): ระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำคัญได้รับ
การบำรุงรักษา ทำให้สามารถสนับสนุน
การทำงานของกรม และลดความเสี่ยง
จากระบบงานหยุดการทำงาน เนือ่ งจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสียหาย

1. ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของ
กรมได้รับบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
2. กรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอ
ต่อการใช้งานของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่รองรับระบบสารสนเทศใหม่ ๆ
ของกรม เนื่องจากหากยังคงใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เดิมที่ลา่ สมัย หรือเสื่อมคุณภาพ
ส่งผลต่อการให้บริการข้อมูล
แก่หน่วยงานอื่นๆ รวมถึง
ผู้ประกอบการและประชาชน
ทั่วไป และเศรษฐกิจของประเทศ
อาจหยุดชะงัก

ผลผลิต (Output): จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
ผลลัพธ์ (Outcome): ประชาชนได้รับ
บริการผ่านระบบดิจิทลั ที่มีความสะดวก
รวดเร็ว เนื่องจากกรมมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ

2566
65.00

16.20

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569
65.00
65.00
65.00

10.00

10.00

10.00

2570
65.00

10.00

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
325.00
ทส.
รวม

56.20

ทส.
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ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
50.00
ทส.

ลำดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

3.

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและสำรอง
ข้อมูลดิจิทลั

1. กรมมีระบบจัดเก็บ และสำรอง
ข้อมูลดิจิทลั ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที
2. ผู้ประกอบการ และประ-ชาชนมี
ความเชือ่ มั่นในการใช้บริการผ่าน
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลผลิต (Output): ข้อมูลการประกอบ
ธุรกิจของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
มีมาตรฐาน และพร้อมใช้ตลอดเวลา
ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ (Outcome): ลดความสีย่ ง
ในการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญต่อการ
ดำเนินธุรกิจ และสามารถเรียกคืนได้
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

4.

จ้างบริหารจัดการ
เฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์

1. เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัย
ให้แก่ข้อมูลผู้ประกอบการทั้งหมด
ของประเทศ
2. เพื่อให้มีฐานข้อมูลสำรองที่มี
ประสิทธิภาพ รองรับการกู้คืน
ข้อมูลในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
3. เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ
ในการบริหารจัดการระบบจัดเก็บ
และสำรองข้อมูลในรูปแบบ
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์
(Centralized Management)
1. เพื่อให้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ของกรม สามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย
และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ประกอบการและประชาชน
มีความเชื่อมั่นในการใช้บริการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
รวมถึงการให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม มีความ
ต่อเนื่อง สะดวก และรวดเร็ว

ผลผลิต (Output): มีระบบเฝ้าระวัง
และรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
(24 ชั่วโมง X 7 วัน) และเป็นไปตาม
พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผลลัพธ์ (Outcome): -

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

25.00

ทส.

5.

ขอรับรองมาตรฐาน
ISO/IEC 27701
Privacy Information
Management
System

1. เพื่อให้มีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยตาม พ.ร.บ. ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์
2. ระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรม มีประสิทธิภาพ สามารถ
ป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทลั
รูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที
และมีมาตรฐานด้านการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ
ระดับสากล
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
27701 Privacy Information
Management System

ผลผลิต (Output): กรมมีมาตรฐาน
ISO/IEC 27701 ที่ได้ประยุกต์
ใช้ภายในองค์กร
ผลลัพธ์ (Outcome): -

-

5.00

3.00

3.00

3.00

14.00

ทส.
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เพื่อให้การปฏิบัติงาน และกระบวนการ
ทำงานด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัลของกรม
เป็นตามข้อกำหนดในมาตรฐาน
ISO/IEC 27701: 2019 Privacy
Information Management
System และได้รับการรับรอง
มาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้รับบริการของกรม

2566
-

2570
50.00

รวม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ลำดับ
6.

โครงการ
จัดหาระบบบริหาร
จัดการโครงสร้าง
พื้นฐานสำหรับศูนย์
คอมพิวเตอร์
(Data Center
Infrastructure
Management)
ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
หลัก (DC)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ และดำเนินงานตาม
มาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013
2. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการ
และแสดงรายละ-เอียดสินทรัพย์
ที่กรมมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ระบบ
ระบายความร้อน เนื้อที่ และพอร์ต
เครือข่ายให้สมดุลอย่างต่อเนื่อง

กรมมีระบบบริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์
(Data Center Infrastructure
Management: DCIM) สำหรับ
การบริหารจัดการและแสดงค่าการ
ทำงานของอุปกรณ์สนับสนุน
(Facility) ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

ผลผลิต (Output): ร้อยละความสำเร็จ
ในการจัดหาระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Data Center
Infrastructure Management: DCIM)
ผลลัพธ์ (Outcome): -

2566
-

ปีงบประมาณ (ล้านบาท)
2567
2568
2569
15.00
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
15.00
ทส.

รวม

2570
-
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ตารางสรุปงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ (ล้านบาท)

ยุทธศาสตร์

2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

2567

2568

2569

2570

รวม

92.00

19.00

25.00

-

5.00

141.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการข้อมูลธุรกิจ

-

70.00

5.00

70.00

60.00

205.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม

-

13.00

28.00

28.00

15.00

84.00

14.00

24.00

14.00

76.00

51.00

179.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

20.00

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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บทที่ 11
แผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

บทที่ 11
แผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มีการสรุปภาพรวมโครงก าร
บูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งหมายถึง หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อน และดำเนินงานสำหรับแผนฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 11-1 ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยการบูรณาการข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นสูง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชือ่ มั่นในการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดจิ ิทัล และเพิ่มขีดความสามารถการใช้
เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม
รวม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ประมาณการงบประมาณ
2566

2567

2568

2569

2570

รวม

16.85
5.00
0.00
0.00
27.00
7.60

59.85
7.50
18.00
9.4
67.00
7.60

39.85
8.30
37.50 34.70
1.00
1.00
6.40
1.4o
347.00 177.00
7.60
7.60

3.00
18.50
0.00
1.40
27.00
19.60

127.85
103.20
20.00
18.60
645.00
50.00

56.45

169.35

439.35 230.00

69.50

964.65
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ตารางที่ 11-2 สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลีย่ นสู่ความเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมดิจิทัล

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2566
2567
พัฒนาระบบยืนยันตัวตนด้วย Biometric
และบริหารจัดการด้วย Digital Signature
เพื่อรองรับการให้บริการและบริหารจัดการ
ของกระทรวงพาณิชย์
พัฒนาระบบให้บริการระบบดิจิทลั
ผู้ประกอบการและประชาชนแบบบัญชี
ผู้ใช้เดียว (One MOC Account)

ระยะยาว

จัดซื้ออุปกรณ์
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมสำหรับ
ผู้รับบริการ
กระทรวงพาณิชย์

ประมาณ
การงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2568

ปีงบประมาณ
2569

ปีงบประมาณ
2570

-

-

-

15.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

-

-

-

5.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

-

8.05

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร
กิจกรรม
(MOC Event)

5.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

เพิ่มประสิทธิภาพระบบชำระเงินกลางกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment)

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ระยะกลาง

-

-
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลีย่ นสู่ความเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมดิจิทัล

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ
2566
ศึกษาข้อมูลบริหาร
จัดการองค์กร
และบริการใน
รูปแบบบูรณาการ
และจัดทำนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลสำหรับศูนย์
ข้อมูลหลักและศูนย์
สำรองข้อมูล

-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ระยะกลาง
ปีงบประมาณ
2567

ปีงบประมาณ
2568

พัฒนาระบบ MOC Service Portal

พัฒนาระบบงานบริหารจัดการองค์กร
(ERP) แบบบูรณาการ

-

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์
ความรู้
(Knowledge
Management
System : KMS)

ระยะยาว

ประมาณ
การงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2569
พัฒนาระบบ
MOC Mobile
Portal

ปีงบประมาณ
2570
-

32.80

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

-

-

40.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค.

-

-

3.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ
2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลีย่ นสู่ความเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ระยะกลาง

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2567
2568
พัฒนาระบบพื้นที่
จัดเก็บข้อมูล
แบบคลาวด์ (Cloud
Storage) และเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
อีเมลองค์กร (E-mail)
ระบบ e-Form &
Workflow
เพื่อตอบสนองภารกิจ
เร่งด่วน
พัฒนาศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ิทัล
(MOC Digital Innovation Center)

ปีงบประมาณ
2569
-

ระยะยาว
ปีงบประมาณ
2570
-

ประมาณ
การงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

8.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

3.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

8.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์
ด้วยการบูรณาการข้อมูล
และการวิเคราะห์ขั้นสูง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ
2566

ระยะกลาง

ระยะยาว

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2567
2568
2569
2570
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบูรณาการชุดข้อมูล
และมาตรฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์
การพัฒนาระบบให้บริการ
และแลกเปลีย่ นข้อมูลแบบบูรณาการ
(API Gateway)
สำรวจข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมูล
พัฒนาระบบคลังข้อมูลกลางแบบบูรณาการข้อมูลหน่วยงาน
ในหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวง
ระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์
พัฒนาระบบ Dashboard
รายงานผลสำหรับผู้บริหาร
พัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์
จังหวัด สำนักงานพาณิชย์ต่างประเทศ หน่วยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์แบบรวมศูนย์

ประมาณ
การงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

10.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

20.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

50.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

3.20

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

20.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ
2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์
อย่างยั่งยืน
-

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

-

ระยะกลาง

ปีงบประมาณ
2567
รับรองศูนย์ข้อมูล
หลักด้วยมาตรฐาน
ความมั่นคง
ปลอดภัย
สารสนเทศ
(ISO/IEC 27001)
-

ระยะยาว

ปีงบประมาณ
2568

ปีงบประมาณ
2569

ปีงบประมาณ
2570

-

-

-

พัฒนาระบบ
รองรับการบริหาร
จัดการข้อมูลส่วน
บุคคลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย

รับรองศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูล
สำรองด้วยมาตรฐานการจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701)

พัฒนาและเพิ่มเครือข่ายผู้รับบริการของกระทรวงพาณิชย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
พัฒนาระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์
(Social Listener and Analytics)
ศูนย์ออกแบบและสร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
Co-working Space
และใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

ประมาณ
การงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

5.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

15.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

1.60
7.00
10.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ
2566
-

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั
สมรรถนะสูง มีความมั่นคง
และปลอดภัย

ระยะกลาง

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2567
2568
2569
ทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายด้วยเทคโนโลยี
Software Defined Network (SDN)
ทดแทนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลหลัก (DC)
และศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR)
ด้วยเทคโนโลยี Hyperconverged
Infrastructure (HCI)
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสนับสนุนการใช้
เครือข่ายไร้สาย
ของกระทรวงพาณิชย์
(MOC Wi-Fi
Roaming)

ระยะยาว

ประมาณ
การงบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ

-

50.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

-

450.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

-

10.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

135.00

สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.

ปีงบประมาณ
2570

การพัฒนาการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์แบบบูรณาการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 - 2570
ของกระทรวงพาณิชย์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีด
ความสามารถการใช้เทคโนโลยี
เพื่อสร้างนวัตกรรม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ
2566

ปีงบประมาณ
2567

ระยะกลาง
ปีงบประมาณ
2568

ปีงบประมาณ
2569

ระยะยาว
ปีงบประมาณ
2570

ประมาณ
การงบประมาณ
(ล้านบาท)

การทดสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน

1.00

จัดฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารระดับกระทรวงและหน่วยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

2.00

จัดฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

5.00

จัดหานักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) สำหรับสนับสนุนงานวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวง
และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
จ้างที่ปรึกษา
จัดทำแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการ
พาณิชย์ของ
กระทรวงพาณิชย์

30.00

12.00

หน่วยงานรับผิดชอบ
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส.
สป. คต. คน. จร. ทป.
พค. สค. สนค. อคส
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บทที่ 12
การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผล

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2566 - 2570

บทที่ 12
การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผล
12.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
12.1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) ได้จัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ กรมสามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นเพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลที่จะช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและผลของการประเมินสามารถวัดผล
และวัดความสำเร็จของแผนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแผนได้อย่างแท้จริง จึงต้องมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลหรือคณะบุคคลขึ้นชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม
และประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
12.1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ผู้บริหาร เทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ระดั บ กรม (Department Chief Information
Officer: DCIO) กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยมี
อำนาจหน้าที่ ดังนี้
1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
2) ดำเนินการติดตามและประเมินผล
3) รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ ่ ง ได้ จ ากการติด ตามและประเมิ น ผลต่ อ ผู้ บ ริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี
4) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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12.2 ระเบียบ กระบวนการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารดิจ ิ ท ั ล และโครงการตามแผนพั ฒ นาดิ จ ิ ทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณ
ที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยมีตัวชี้วัด
เป้าหมายทุกโครงการเท่ากับ 5 คะแนน สำหรับแนวทางและหลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
(Key Performance Index) ต้องมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 20
(ค่าเฉลี่ยต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 4) ดังนี้
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 0-20

ค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 21-40

ค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 41-60

ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
(เป้าหมาย)

ร้อยละ 61-80

ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ร้อยละ 81-100 ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน

รูปที่ 12-1 หลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index)
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ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์
พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
เป้าหมาย

ปรับปรุง/พัฒนาด้านบริการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความ
สะดวกให้กับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ให้ได้รับบริการต่าง ๆ
แบบครบวงจร ผ่านช่องทางดิจิทัล อย่างง่ายดาย รวดเร็ว โปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนธุรกิจเชิงรุก ด้วยการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมการให้บริการ
ข้อมูลธุรกิจ
เป้าหมาย

มีระบบงานด้านการบริการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้หน่วยงานภายใน หน่วยงาน
ภายนอก ผู้ประกอบการ และประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากงานบริการข้อมูลธุรกิจ ได้อย่ างสะดวกรวดเร็ว แบบทุกที่ทุกเวลา
เพียงพอต่อความต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
นวัตกรรม
เป้าหมาย

ใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านและให้ บ ริ ก าร
ด้านบัญชี ธรรมาภิบาลธุรกิจ และการส่งเสริม/พัฒ นา ตลอดจนการ
ติดตามการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล
เป้าหมายที่

1 ผู้บ ริห าร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากข้อมู ล
ขนาดใหญ่ ในการวิเคราะห์ และประกอบการตัดสินใจ

เป้าหมายที่

2 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อสนับสนุน
การทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เป้าหมายที่

3 กฎ ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ของกรมที่ประกาศบังคั บใช้ สอดคล้อง
กับกฎหมายดิจิทัล มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านดิจิทัลสูง
เป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่มีมาตรฐาน
และความมั่นคงปลอดภัย
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เป้าหมายที่

1 มีการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันความเสียหาย
ของระบบงาน และข้อมูลสารสนเทศ

เป้าหมายที่

2 การบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นไปตามมาตรฐานสากล
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