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

ความนํา 

บทสรุปผูบริหาร 

บทสรุปผูบริหาร แผนพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 1 



กรมกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กรมพัฒนาธุรกิจการคาในฐานะหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาธุรกิจการคาและบริการ โดยการ
สงเสริม พัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศไทยใหมีศักยภาพ มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังสงเสริมบทบาทสถาบันการคา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ ดังนั้น 
จึงตองจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานหรือดําเนินการรวมกับกระทรวงพาณิชย ท้ังในดานระบบเครือขาย ระบบคอมพิวเตอร 
โปรแกรมหรือ Application ท่ีทันสมัย สําหรับใชเปนชองทางการใหบริการ การบริหารจัดการ และการดําเนินงานตาม
พันธกิจของกรม โดยจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรควบคูกันไปดวย เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของขอมูล เชน การรักษาความลับขอมูล เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหแก
ผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของไดอยางมีเอกภาพ 

 

 
 

การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะชวย
สนับสนุนใหกรมมีแผนงาน และมีแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตร และหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน ตลอดจนตอบสนองนโยบายในระดับประเทศ โดยมีการวิเคราะหให
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ดังรูปท่ี 1 

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

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

 

กลุมอุตสาหกรรมเหลานี้ ตั้งอยูบนฐานความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และ “วัฒนธรรม” ท่ีประเทศไทยมีอยูเดิม 
และตอยอดดวยการบริหารจัดการ องคความรูสมัยใหม ดวยเทคโนโลยีท่ีสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคม
โลก ท่ีกําลังคอยๆ เปลี่ยนผานจากยุคของสังคมท่ีเนน “องคความรู” มาสูยุคของสังคมท่ีเนนการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” 
มากข้ึน ซ่ึงจะมีการปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน 
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2. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
วิสัยทัศน : “ปฏิรูปประเทศไทยสู Digital Thailand” โดยมีภูมิทัศนดิจิทัลเปน 4 ระยะ ดังรูปท่ี 2 

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

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

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
“การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิต

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

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

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
“การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐท้ัง

สวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบ จนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของ
บริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัล ท่ีขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ ซ่ึง
ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา และในระยะตอไป รัฐบาล
สามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการ
สรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบท่ีเปน
สากล (Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/
บริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ” 

บทสรุปผูบริหาร แผนพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 7 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
“การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง          

ชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน ท้ังท่ีประกอบ
อาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับ
มาตรฐานสากล เพ่ือสรางใหเกิดการจางงานท่ีมีคุณคาสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมท่ีใช
เทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางความเช่ือม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
“มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกติกาท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย และสอดคลองกับหลักเกณฑสากล

ท่ีมาเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสรางความม่ันคงปลอดภัย การสราง
ความเชื่อม่ัน และการคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพ่ือกอใหเกิดการอํานวยความสะดวก 
ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมท่ีเก่ียวของตางๆพรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการ เพ่ือ
รองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต” 
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3. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ

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

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหสามารถทํางาน

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

ความชวยเหลือท่ีเหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมท้ังพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานของผูท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได ใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของตลาด” 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของ                

ภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตการเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต และมี
มาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรท่ีตรงกับความตองการของตลาด การยกระดับประสบการณของนักทองเท่ียวในยุคดิจิทัล
อยางครบวงจร เพ่ือรักษามาตรฐานใหประเทศไทยเปนแหลงทองเท่ียวคุณภาพชั้นนําของโลก รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของ
ผูประกอบการ โดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจในทุกข้ันตอน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของผูประกอบการ ในขณะเดียวกันยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได
ครบถวน ถูกตอง และตรงเวลามากข้ึน โดยไมเพ่ิมภาระใหกับผูเสียภาษี ซ่ึงท้ังหมดนี้จะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางยั่งยืน”  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับความม่ันคงและเพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษาความ

ปลอดภัย จากท้ังภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไขสถานการณมาเปน
การปองกันกอนเกิดเหตุมากข้ึน รวมถึงการแกไขสถานการณผานภาวะวิกฤติ ใหสามารถใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย
และฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

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

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

 
ระยะท่ี 1 ป 2559-2564 ปฏิรูปการคา เนนปรบักฎหมายวางระบบการคา 

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

ระยะท่ี 4 ป 2575-2579 กาวไปเปนผูนําในตลาดโลก เนนสรางศักยภาพของประเทศใหสามารถสงเสริม
ใหผูประกอบการไทยเปนผูคาหลักของโลก 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร 
กระทรวงพาณิชยตองเพ่ิมบทบาทการชวยเหลือ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการประกอบการดานการคา                 

แกผูประกอบการไทย โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดเล็กและกลาง ซ่ึงรวมไปถึงเกษตรกรท่ีนอกจากจะเนนเรื่องประสิทธิภาพการ
ผลิตแลว ยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจทําการผลิตและทําการคาผลผลิตของตนอยางชาญฉลาดดวย ฯลฯ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบการคาใหมีประสิทธิภาพ 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงบริบทการคาการลงทุนโลก ทําให

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

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค 
ในอนาคตเศรษฐกิจการคาจะทวีความซับซอนมากข้ึน มีการแขงขันและเปดเสรีมากข้ึน ทําใหมีความ

จําเปนตองสงเสริมใหผูบริโภคมีความรอบรู มีเหตุผล มีภู มิ คุมกัน มีความพอประมาณ  และสามารถรับมือกับ                             
การเปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรมสมัยใหมไดอยางทันทวงที สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
ตองมีการสงเสริมใหผูบริโภคมีความกระตือรือรนท่ีจะมีบทบาทในการดูแลตลาด และสามารถกําหนดพัฒนาการของตลาด
โดยการรวมตัวกัน เพ่ือสรางอํานาจตอรองกับผูคา โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือใหบริการกับผูประกอบการ ประชาชน 
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมท้ังสงเสริมการสรางเครือขายผูบริโภคโดยใชเครือขายสังคม 
(Social Network)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบูรณาการกับระบบการคาโลก 
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจขนาดปานกลาง และมีขอจํากัดในการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ

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

 
5. นโยบายพาณิชย 4.0 

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

 
6. ยุทธศาสตรของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

1. พัฒนาสูความเปนเลิศดวยนวัตกรรม 

• พัฒนารูปแบบการใหบริการดานทะเบียนใหทันสมัย 
• พัฒนาคลังขอมูลใหทันสมัย และเชื่อถือได 

• พัฒนานวัตกรรมการใหบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
2. สรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ 

• สรางแรงจูงใจใหนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในภาคธุรกิจ 
• พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบการปฏิบัติตามกฎหมายของภาคธุรกิจ 

บทสรุปผูบริหาร แผนพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 15 



กรมกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3. สรางสังคมผูประกอบการ และความเขมแข็ง SMEs 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ 
• ยกระดับสูมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล 
• สรางโอกาสทางการตลาด พัฒนาเครือขายโซอุปทาน และเชื่อมโยงธุรกิจสูสากล 

• พัฒนากฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคและเอ้ือตอการประกอบธุรกิจ 
4. พัฒนาศักยภาพองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง 

• พัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
• พัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี และ IT 

• พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนองคกรชั้นเลิศ 
 

 
 
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะนําไปสู 

“SMART Ministry” เพ่ือประโยชนในการใหบริการ การบริหารจัดการ และการตัดสินใจของผูบริหาร โดยการใชขอมูล

กรอบแนวคิดการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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สารสนเทศเปนฐานในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการตามพันธกิจของกระทรวงพาณิชยและกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา โดยเนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามภารกิจของแตละหนวยงานผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย               
ครบวงจร โดยมีองคประกอบหลัก ดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 กรอบแนวคิด “MOC 4s to SMART” 
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1. Service หมายถึง การใหบริการขอมูลสารสนเทศท้ังในสวนของการใหบริการและการบริหารจัดการภายใน 
(Front Office & Back Office) และการเชื่อมโยงขอมูล เพ่ือการใชประโยชนจากขอมูลรวมกันและการสราง
นวัตกรรมการใหบริการ สําหรับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

2. Security หมายถึง การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การสรางความเชื่อม่ันในการ
ใหบริการและธุรกรรมออนไลน มีมาตรฐานการใหบริการ มีมาตรฐานขอมูลท่ีเปนสากลเพ่ือรองรับ                      
การเชื่อมโยง รวมท้ังการผานการรับรองมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย 

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

4. Sustainable หมายถึง การวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหมีความพรอมในการ
ใหบริการไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย พรอมท้ังการบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน อุปกรณตางๆ เพ่ือ
สนับสนุนการใหบริการไดอยางตอเนื่อง 

 

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง                      
(Citizen Centric) ซ่ึงเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของผูประกอบการและประชาชนอยางรูใจ 
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ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการท่ีทันสมัยหลากหลายชองทาง (Channel) โดยสรางความรวมมือกับกระทรวงพาณิชย 
ในการใชขอมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Supporting Infrastructure) การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายใน (Back Office) การพัฒนาระบบใหบริการ (Front Office) รวมท้ังการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ 
(Delivery & Presentation) รวมกัน ดังรูปท่ี 4 

 
รูปท่ี 4 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด 
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การบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและกรมพัฒนาธุรกิจการคา จะใชหลักการเชื่อมโยงขอมูลเฉพาะ
บางสวนท่ีมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพ่ือใหมีความม่ันคงปลอดภัยสูง ปราศจากการละเมิด
สิทธิซ่ึงกันและกัน โดยท่ีหนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาท่ีบริหารจัดการ ปรับปรุงแกไข และใชประโยชนจากขอมูล
ของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย 

 

1. การบูรณาการเพ่ือการใหบริการ (Front Office) 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา มุงเนนการพัฒนาการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสแกประชาชน ผูประกอบการ                    

ดานการสงเสริม พัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศไทยใหมีศักยภาพ มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังสงเสริมบทบาทสถาบันการคา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ  

การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดเปด
ใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตองขอมูลรวมกัน (Data Cleansing) กอนนําเขาสู
ระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซ่ึงสามารถท่ีจะนําสงเขาสูระบบ Open Data ของศูนยกลางขอมูลแหงชาติ 
(National Data Pool) เพ่ือการใชประโยชนขอมูลรวมกัน (Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหาร
จัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใชหลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise 
Service Bus เพ่ือการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management) ดังรูปท่ี 5 
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รูปท่ี 5 การบูรณาการขอมูลเพ่ือใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน 
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2. การบูรณาการเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office) 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา มุงเนนการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการเชื่อมโยงขอมูล 

(ท้ังภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ การ
กํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและสงผานไปสูการจัดทําสรุปรายงานตางๆ 
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจนระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระดับ
กระทรวง (MOC) ไดโดยไมตองกรอกขอมูลซํ้าซอน  
 

 
 

ปจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดมีการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสาร (Information) ผานทางเว็บไซต 
เพ่ือใหการบริการผูประกอบการและประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควรมีการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือใหบริการ
ผูประกอบการและประชาชน ตามหลักการ “ท่ีเดียว ทันใด ท่ัวไทย ทุกเวลา ท่ัวถึง เทาเทียม และธรรมาภิบาล” ซ่ึงเปน
แนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) รวมท้ังเพ่ิมชองทางการใหบริการ
การเขาถึงผานอุปกรณเคลื่อนท่ี (Smart Device) และการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

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

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

 

ขอเสนอแนะการจัดทํามาตรฐานขอมูล 
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อางอิงจากเว็บไซต Data.go.th ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ในการจัดทํา Open Data เพ่ือ

สนับสนุนใหเกิดการทํางานรวมกัน (Interoperability) อยางเปนรูปธรรม มีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 
1. Availability and Access คือ ขอมูลท่ีเปดเผยตองสามารถใชงานไดท้ังหมดและกรณีท่ีมีคาใชจายจะตองไม

มากไปกวาการทําสําเนา สําหรับการเผยแพรจะตองอยูในรูปแบบท่ีงายตอการใชงานและสามารถแกไขได 
สามารถดาวนโหลดฟรีผานอินเทอรเน็ต 

2. Re-use and Redistribution คือ ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเง่ือนไข การอนุญาตใหนํามาใช
ใหมและเผยแพรได รวมถึงการใชชุดขอมูลรวมกับชุดขอมูลอ่ืน ๆ  

3. Universal Participation คือ ทุกคนสามารถท่ีจะใชขอ มูลได  ไม วาจะเปนการนํ าไปใช  การใช ซํ้ า                              
การเผยแพร โดยไมติดเรื่องขอจํากัดใดๆ แตท้ังนี้จะตองเปนไปตามวัตถุประสงคของเจาของขอมูลนั้นๆ เชน 
หากเปนขอมูลท่ีไมอนุญาตใหใชงานเชิงพาณิชย (Non-Commercial) จะไมสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได 
หรือขอมูลนั้นอาจมีขอจํากัดในการใชงานเพ่ือวัตถุประสงคบางอยาง เชน ใชในการศึกษาเทานั้น ก็จะไม
สามารถนําขอมูลไปใชในการอ่ืนได  

ขอเสนอแนะการจัดทํา Open Data 

24 บทสรุปผูบริหาร แผนพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมกรมพัฒนาธุรกิจการคา 



กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
 
การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนบริหารจัดการทางเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

เพียงพอตอการกํากับ ควบคุม และดูแลงานเทคโนโลยีดิจิทัลได ควรใชแนวทางการฝกอบรม ดังนี้ 
1. การพัฒนาบุคลากรท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ควรอบรมตามหลักความจําเปนท่ีตองรู (Need-to-Know 

Training) ซ่ึงจะมีการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training Needs Analysis) สําหรับบุคลากรในแตละสวน 
เพ่ือใหการฝกอบรมตรงกับความตองการและการนําไปใชปฏิบัติงานมากท่ีสุด 

2. การฝกอบรมหรือสัมมนาดานการบริหารจัดการ การวางแผนและการกํากับดูแลเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับ
ผูบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนดานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสม และสามารถ
นํามาประยุกตใชกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

ขอเสนอแนะการพัฒนาบุคลากร 
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3.1 การอบรมเทคนิคข้ันสูงสําหรับผูดูแลระบบ เปนการฝกอบรมเทคนิคข้ันสูงใหกับบุคลากรผูดูแลระบบ 
เพ่ือใหมีความรู ความชํานาญในการกํากับดูแลและการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศท่ีมีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย 

-  ดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย 
-  ดานระบบฐานขอมูล 
-  ดานระบบรักษาความปลอดภัย 

3.2 การฝกอบรมบุคลากรดานการพัฒนาระบบงาน เปนการฝกอบรมดานการพัฒนาระบบงาน ท้ังในสวนของ
เทคนิคการพัฒนาระบบงาน มาตรฐานของกระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาระบบงาน ตลอดจน
แนวทางและวิธีการในการทดสอบระบบงาน เพ่ือใหบุคลากรสามารถกํากับดูแลและควบคุมการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศท่ีวาจางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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

อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใหบุคลากรตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีไมถูกตอง หรือผิดวัตถุประสงค ท้ังนี้โดยอาศัยบุคลากรทางเทคโนโลยีดิจิทัลเปนผูใหคําแนะนําในเรื่อง
เฉพาะทางเทคนิคเปนดานๆ ไป 

5. หลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก 
5.1 ดานระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัย สําหรับบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรและเครือขาย 
5.2 ดานระบบฐานขอมูล สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุมงาน

พัฒนามาตรฐานขอมูลสารสนเทศ 
5.3 ดานพัฒนาระบบงาน สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบุคลากรในกลุมงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ ผูบริหารของสํานักสารสนเทศฯ และผูบริหารของแตละกลุมงาน 
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา มีการกําหนด

ยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการตางๆ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของ
กระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
เปนตน เพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐ  ดังนั้น การเสนอของบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการตางๆ ควรมีการอางอิงถึงความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว ซ่ึงเปนประเด็นท่ีรัฐบาลใหความสําคัญ เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
การบูรณาการระดับชาติไดอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมไดรับงบประมาณตามท่ีกําหนดไว ควรพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ เพ่ือตอบสนองแผนยุทธศาสตรระดับชาติ และเสนอขออีก
ครั้งในปงบประมาณตอไป 

2. กรณีของกรม ใหพิจารณาความเก่ียวของกับการดําเนินโครงการในระดับกระทรวง หากโครงการมีลักษณะ
เดียวกัน ใหขอดําเนินงานรวมกับกระทรวงตอไป 
 

ขอเสนอแนะในการเสนอของบประมาณ 
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วิสัยทัศน 
 

“ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางนวัตกรรมการใหบริการ และขับเคลื่อนธุรกิจการคาของไทยสูสากล” 
 

พันธกิจ 
 

1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการคาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. เพ่ิมสมรรถนะการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากร 
5. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความม่ันคงปลอดภัยท่ีได

มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
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เปาหมาย 
 

1. พัฒนาสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Department)  
2. สนับสนุนการดําเนินพันธกิจของกรม และใหบริการธุรกิจการคาแบบครบวงจร ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 
3. บริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 

 
คานิยม 
 

“โปรงใส ใสใจบริการดวยระบบงานดิจิทัล” 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การขับเคล่ือนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : กระตุนเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ 

เพ่ือนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไป
วิเคราะหแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคา
และบริการ ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 

บูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่ อ
สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการ
และประชาชน ไดใชประโยชนอยาง
สะดวกรวดเร็ว 

1. สรางความรวมมือกับหนวยงานภายในและ
ภายนอก เพื่อกําหนดแนวทางและพัฒนา
ระบบบูรณาการขอมูลรวมกัน 

2. สอบทานขอมูล  (Data Cleansing) และ
ป รับ ป รุ ง ให ถู ก ต อ งต ร ง กั น ระ ห ว า ง
ระบบงานตางๆ 

1. จํานวนหนวยงานที่มีการบูรณาการ
ขอมูลรวมกัน 

2. จํานวนประเด็นขอมูลที่ มี ความ
ถูกตองตรงกัน 
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กรมกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการผูประกอบการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภารกิจ (Back Office) 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค) เพ่ือเอ้ือตอการใหบริการ (Front 
Office) แบบดิจิทัล ซ่ึงผูประกอบการและประชาชน สามารถเขาถึงบริการของกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 

1. ใหบริการดานเศรษฐกิจการพาณิชย
แบบครบวงจร (ทั้ งในดานขอมูล
และการทําธุรกรรม) ดวยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศของกรมให
มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเอ้ือตอการ
ใหบริการแกผูประกอบการ 

1. การพัฒนาระบบงานและบูรณาการขอมูล 
ใหสามารถตอบสนองความตองการใช
งานดวยความทนัสมัย 

2. การพัฒนาเพิ่มประสทิธิภาพระบบ Back 
Office ใหครอบคลุมความตองการใชงาน
ที่เพิ่มมากข้ึน 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมการบริหารจัดการ 
และการบริการ 

 

สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพ่ือใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอก
รวมถึงผูประกอบการและประชาชน สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว
แบบทุกท่ีทุกเวลา เพียงพอตอความตองการและม่ันคงปลอดภัย 

 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 

1. เชื่อมโยงขอมูล/สารสนเทศกับสวนกลางได
อยางมีประสทิธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 

2. หนวยงานทั้งภายในและภายนอกที่มีความ
รวมมือสามารถแลกเปลี่ยนขอมลู/
สารสนเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

3. ผูประกอบการ ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดทุกที ่
ทุกเวลา 

เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ
เครือขายของกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

ระดับความพึ งพอใจของผู ใช ระบบ
เครือขายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

บทสรุปผูบริหาร แผนพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 33 



กรมกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการคา/ผูประกอบการใหใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย 
 
สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวม ตลอดจนการใชประโยชนจาก บริการ ขอมูล/สารสนเทศดานการคาผาน

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับบุคลากรทางการคาและ
ผูประกอบการ 

 
เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 

สงเสริม พัฒนา บุคลากรทางการคาและ
ผู ป ระกอบ การ  ให ใช ป ระ โยชน จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลได (Digital Mindset) 

จัดทําโครงการและหลักสูตรการอบรม จํานวนผูเขารับการสงเสริม 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมใหสามารถใช และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกรมใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด

ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
 

เปาหมาย กลยุทธ ตัวชี้วัด 

สงเสริม และพัฒนาแนวความคิดของ
บุ ค ล า ก ร ข อ งก ร ม  เป น  Digital 
Mindset และให มี สมรรถนะการ
ทํางานดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ 

1. จัดทําคํานิยามสมรรถนะในการใช
เทคโนโลยดีิจิทัล สําหรับผูใชในระดับ
บริหารและระดับปฏิบัติการ 

2. ทดสอบ ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรใหเหมาะสมตามหนาทีค่วาม
รับผิดชอบ 

มีพจนานุกรมสมรรถนะ (คํานิยาม) 
ดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Competency) 
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กรมกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
 

ยุทธศาสตร 
ปและงบประมาณ (ลานบาท) 

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล - - 10.0 4.5 4.5 19.0 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการผูประกอบการอยาง

มีประสิทธิภาพ 
23.5 85.5 49.0 46.0 54.5 258.5 

3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจทิัลประสิทธิภาพสูงให
ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ 

29.44 73.5 75.5 85.0 92.0 355.44 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการคา/ผูประกอบการใหใช
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการพาณชิย 

- 2.0 2.0 2.0 2.0 8.0 

5. สงเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรของกรมใหสามารถ
ใช และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั 

- 2.0 6.0 3.0 3.0 14.0 

รวม 52.94 163.0 142.5 140.5 156.0 654.94 
งบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 85.6 - - - - 85.6 

แผนการลงทุนและงบประมาณรายจาย 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 
 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือรวมกันกําหนดคาตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนําแผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

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

นโยบาย เพ่ือจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) ท่ีจะดําเนินการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และใชประโยชน
ขอมูลรวมกัน โดยท่ีแตละฝายอาจจําเปนตองจัดทํากฎระเบียบรองรับใหเหมาะสมตอไป 

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

2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-สงขอมูลในทางปฏิบัติเปนกิจวัตร ซ่ึงจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงขอมูลของแตละฝายใหมีความถูกตองทันสมัย 

กลไกการขับเคล่ือนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชยขอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
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กรมกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

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

มายังศูนยกลาง หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ยังคงจัดเก็บขอมูลไวท่ี
หนวยงานเจาของขอมูลตามปกติ เพียงแตมีการเชื่อมโยงการใชขอมูลมายังศูนยกลาง เฉพาะขอมูลท่ี
สามารถเปดเผยไดหรือท่ีไดตกลงรวมกันไวเทานั้น เพ่ือเอ้ือตอการสืบคนและใชประโยชนจากขอมูล
รวมกันไดอยางสะดวก 

3.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการไวท่ีศูนยกลางการบูรณาการ 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา อาจมีการนําสงขอมูลบางสวนเฉพาะท่ีตกลง
รวมกันไว มาจัดเก็บรวบรวมไวท่ีศูนยกลาง เชน ขอมูลสถิติ เปนตน เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาฐานขอมูลใน
ลักษณะท่ีสามารถประมวลผลสรุปขอมูลไดอยางสะดวก โดยมีขอตกลงเบื้องตนรวมกันในการนําสงขอมูล
ชุดท่ีมีการปรับปรุงลาสุด (Update) ตามคาบเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

4. คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย (CIO) จะทําหนาท่ีติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ปงบประมาณละ 2 ครั้ ง                              
ประกอบดวย 
4.1 การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการตางๆ 
4.2 การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแตละยุทธศาสตร 
4.3 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเปน เพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 
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