
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 



S
Service Mind

M
Modern

A
Active

R
Reliable

T
Transparent

ก้าวล ้า น้าธุรกิจ
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ที่ทันสมัย

มุ่งมั่นให้บริการธุรกิจ
มีความสะดวก รวดเร็ว

ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา             
และลดขั นตอน

บริการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ให้มีความ

น่าเชื่อถือ และรักษาความ
มั่นคงปลอภัยตาม
มาตรฐานสากล

ขับเคลื่อนภารกิจด้วยดิจิทัล 
โดยมีประชาชนเป็น

ศูนย์กลาง

เสริมสร้างธรรมาภิบาล
องค์กรให้มีความเป็นธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้
ด้วยดิจิทัล

แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ
(Policies/Practices)

บริการภาครัฐ
(Public Services)

โครงสร้างพื นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(Secure and Efficient Infrastructure)

ศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านดิจิทัล
(Digital Capabilities)

การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล
(Smart Back Office Practices)

เทคโนโลยีดิจิทัลและการน้าไปใช้
(Digital Technological Practices)

DBD Digital Transformation Strategies
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แผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับเพ่ิมเติม)  

ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 

แผนปฏิบัติงานหรือแผนงานด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฉบับปัจจุบัน คือ แผนพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งใช้ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2565 ด้วยปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
การพาณิชย์ ของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานระดับกรม ฉบับปี พ.ศ. 2566 – 2570   

แม้ว่าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมี
เนื้อหา/โครงการที่สอดคล้องหรือรองรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยแล้ว แต่เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงแนวทางการด าเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่มุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการ
ให้บริการและกระบวนการท างานอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่าง
สมบูรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงจัดท าแผนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 
2563 – 2565 (ฉบับเพ่ิมเติม) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม แผนงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
และงบประมาณ (ถ้ามี) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
สรุปยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565*  
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ด้วยการบูรณาการ

ร่วมกัน         

1.2 พัฒนานวัตกรรมบริการดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกการให้บริการประชาชน รองรับวิถีชีวิตแนวใหม่ 

(New Normal) 

1.3 เพ่ิมสมรรถนะ ขีดความสามารถหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล รวมถึงบุคลากรรัฐมี Digital Mindset 

และมีทักษะที่จ าเป็น 

1.4 เพ่ิมความสามารถ ความมั่นคง ปลอดภัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งจัดหากลไก การ

ปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2: อ านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2.1 จัดให้มีระบบบริการดิจิทัลอ านวยความสะดวกผู้ประกอบการ 

2.2 พัฒนา หรือเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐอื่นๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกรรมดิจิทัลในภาคธุรกิจ   

2.3 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการที่เอ้ือต่อผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ     

2.4 อ านวยความสะดวก ให้ภาคธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรม 

2.5 มีการศึกษา หรือน าเทคโนโลยีพร้อมใช้จากผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมโอกาสทางการตลาด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท างานของรัฐ 

3.1 มีการเปิดเผยแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ อย่างบูรณาการ 

3.2 ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดเพ่ือความโปร่งใส สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมนวัตกรรม  

3.3 พัฒนากลไก การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างให้โปร่งใส มีมาตรการป้องกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

4.1 จัดให้มีระบบดิจิทัล ให้ทุกภาคส่วนได้แสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

4.2 เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะของหน่วยงานในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้

โดยสะดวก มีส่วน 

ร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ 

4.3 จัดให้มีเวทีหรือช่องทางดิจิทัลเพื่อรับฟังความเห็นในการก าหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน 

มาตรการ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 



   เอกสารแนบ 
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โครงการ/กิจกรรม แผนงาน ระยะเวลาด าเนินงาน และงบประมาณ (ถ้ามี) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2565 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

1.  โครงการด้านจดทะเบียนนิติบุคคล 

1.1 โครงการพัฒนาจด
ทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส ์
(e-Registration) 
 

เพื่อยกระดับและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของระบบจด

ทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-

Registration) ให้มีความ

สะดวกและง่ายต่อการใช้

งาน ท าให้ผู้ประกอบการ

ได้รับการบริการที่มี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ

ประหยดัค่าใช้จ่าย อันเป็น

การสนับสนุนและผลักดันให้

มีการใช้ระบบอย่างสมบูรณ ์

ระบบจดทะเบียนนติิบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่ง
ช่วยอ านวยความสะดวก
ผู้ประกอบการ และประหยัด
ค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
และดึงดดูให้ผู้ประกอบการทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาตมิา
เริ่มต้นและประกอบธุรกจิใน
ประเทศไทย 

1. พัฒนาระบบจดทะเบยีนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)   
2. จัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และ
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ให้เหมาะสมและเพียงพอ
รองรับการจดทะเบียนนติิบุคคล  

1. ผู้ใช้บริการไดร้ับความ
สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยดัค่าใช้จ่าย ในการ
ยื่นค าขอจดทะเบยีนมาก
ยิ่งข้ึน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งและ
ประกอบธุรกิจในประเทศ  
3. สนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเข้าสู่การ
เป็นนิติบุคคลผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสม์ากขึ้น 

    1.2, 1.4, 
2.1 

1.2 โครงการยกระดับ
จดทะเบียนนติิ
บุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Registration) 
 

1. เพิ่มช่องทางการพิสูจน์ตัวตน เพื่อ
ใช้ยืนยันตัวตนด้วยระบบการระบุ
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) 
2. เพิ่มระบบตัวแทน รองรับการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 
3. จัดท าสื่อการเรียนการสอนแนะน า
วิธีการจดทะเบยีนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

     

1.3 โครงการเช่ือมโยง
ข้อมูลเริม่ต้นธุรกจิ 
(Doing Business) 

อ านวยความสะดวกแก่ภาค

ธุรกิจในการเริ่มต้นธรุกิจ 

และสนบัสนุนการใช้

เทคโนโลยีหรือท าธรุกรรม

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้

มากขึ้น  

บูรณาการการให้บริการ เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการ
เริ่มต้นธรุกิจ โดยรวมขั้นตอน
การจดทะเบียนนิติบุคคล การ
จดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม และ
การขึ้นทะเบียนประกันสังคม ไว้
ในขั้นตอนเดียว 

ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.( 
ส านักงานประกันสังคม และ
กรมสรรพากร เพื่อพัฒนาระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียน 
 

1. อันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกจิ ด้าน
การเริม่ต้นธุรกิจของ
ประเทศไทยดีขึ้น 
2. นักลงทุนชาวต่างชาติ
เข้ามาลงทุนประกอบ
ธุรกิจเพิ่มมากข้ึน 

    1.1, 2.2 



   เอกสารแนบ 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

1.4 โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูลการจด
ทะเบียน
ภาษีมูลคา่เพิ่ม 
(VAT) 

เพื่อสร้างความร่วมมือ

ระหว่างกรมพัฒนาธรุกิจ

การค้า กรมสรรพากร และ

ส านักงานประกันสังคม 

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูล

การจดทะเบียน

ภาษีมูลคา่เพิ่มของนิติบุคคล 

ยกระดับอ านวยความสะดวก
การเริม่ต้นธุรกิจ โดยรวม
ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติ
บุคคล และการจดทะเบยีน
ภาษีมูลคา่เพิ่มให้อยู่ในข้ันตอน
เดียว 

1. หารือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เรือ่ง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการยื่นค าขอจดทะเบยีน
ภาษีมูลคา่เพิ่ม  
2. รวมขั้นตอนการจดทะเบียนนติิ
บุคคลและการจดทะเบยีน
ภาษีมูลคา่เพิ่มไว้ในข้ันตอนเดียว 

1. ลดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการจดทะเบียน
ภาษี มูลค่าเพิ่ม จาก 2 
ช่องทาง เป็นช่องทางเดียว 
2. อันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกจิของ
ธนาคารโลก (Ease of 
Doing Business( ดีขึ้น   

    1.1, 2.2 

1.5 โครงการพัฒนา
ระบบจดทะเบียน
พาณิชย ์

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

ภาคธุรกิจในการรับบริการ

จดทะเบียนพาณิชย์ในพ้ืน

ที่ตั้งของผู้ประกอบการ  

ผู้ประกอบการสามารถขอรบั
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ได้
สะดวก รวดเร็ว และประหยดั
ค่าใช้จ่ายยิ่งข้ึน 

1. พัฒนาระบบส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับบรกิาร
จดทะเบียนพาณิชย ์
2. พัฒนาระบบจดทะเบยีนพาณิชย์
ผ่านระบบบูรณาการศูนย์กลางบรกิาร
ภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal)   

1. ลดระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของผู้ประกอบการ 
2. ประชาชนสามารถ
สืบค้นข้อมูลทะเบียน
พาณิชยผ์่านระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

    1.1, 2.2 

1.6 โครงการพัฒนา
ระบบจองช่ือนิติ
บุคคลอตัโนมัต ิ

เพื่อยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบจอง
ช่ือนิติบุคคล ให้มีความ
ถูกต้อง แม่นย า โดยการน า
เทคโนโลยี AI มาปรับใช้ 

ระบบจองช่ือนิติบุคคล สามารถ
ตรวจสอบ สืบค้น ประมวลผล 
และแจ้งผลการจองช่ือผ่าน
ระบบอินเทอร์เนต็ได้อย่าง
ถูกต้องตามเงื่อนไขของกฎ 
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

1. พัฒนาระบบจองช่ือนิติบุคคล
อัตโนมัตดิ้วยเทคโนโลยี AI 
2. เชื่อมโยงระบบจองช่ือนิติบุคคล
อัตโนมัติ กับระบบงานท่ีเกี่ยวข้องของ
กรมด้วย Web APIs 

1. สามารถตรวจสอบ 
สืบค้น ประมวลผลช่ือนิติ
บุคคลผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ตได้ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

    1.2, 2.1 



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 5 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

2. แจ้งผลการจองช่ือผ่าน
ระบบอินเทอร์เนต็ได้โดย
อัตโนมัติ และถูกต้อง 

1.7 โครงการพัฒนา
ระบบจดทะเบียน
บริษัทมหาชน
จ ากัดทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

1. เพื่อเพ่ิมช่องทางการจด
ทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration for Public 
Company Limited) อย่าง
ครบวงจร 
2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการจด
ทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อลดการใช้เอกสาร ลด
ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางของผู้ใช้บริการ 
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชนให้มี
คุณภาพ เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ใช้บริการ  
5. เพื่ออ านวยความสะดวก
ทางการค้าและยกระดับการ
จดทะเบียนใหเ้ป็นประเทศท่ี
ง่ายต่อการท าธุรกิจ 

1. ผู้ขอจดทะเบียนนติิบุคคล
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลด
ระยะเวลาในการเดินทาง/การ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่  
2. เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของผู้ประกอบการ 
3. เกิดช่องทางการจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration 
for Public Company 
Limited) ทีต่อบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจได ้
4. ลดภาระและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจดัเก็บเอกสารการ
จดทะเบียนนติิบุคคลของกรม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ี
การจัดตั้งธรุกิจในประเทศ  

1. พัฒนาระบบจดทะเบยีนบริษัท
มหาชนจ ากัดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration for Public Company 
Limited) ใหเ้ป็นแบบ End-to-end 
Service  
2. ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลกับ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กลต. 
 

1. มีระบบจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัดทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Registration for Public 
Company Limited)  
2. ประชาชนได้รับการ
บริการจดทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากัดที่มีความ
ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 
3. ยกระดับการปฏิบัติงาน
ของนายทะเบียนที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบยีน
บริษัทมหาชนจ ากัดให้มี
ศักยภาพมากยิ่งข้ึน 

   15.00 1.2, 2.1 



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 6 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

1.8 โครงการพัฒนา
ระบบจดทะเบียน
บริษัทจ ากัดคน
เดียวทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียน
บริษัทจ ากัดคนเดียวทาง
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งครบ
วงจร ให้สามารถรับจด
ทะเบียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามรูปแบบ
และวิธีการที่ก าหนด 
สามารถรองรับการจด
ทะเบียนได้อย่างเพียงพอ มี
ความมั่นคง ปลอดภัย 
น่าเชื่อถือ และมีเสถียรภาพ 

มีระบบจดทะเบยีนบริษัทจ ากัด
คนเดียวทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
สมบูรณ์ ท่ีสามารถให้บริการได้
อย่างรวดเร็ว มคีวามครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นท่ีน่าเชื่อถือ และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และให้บริการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบจดทะเบยีนบริษัท
จ ากัดคนเดยีวทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
สามารถรองรับรายละเอียดเงื่อนไข
และรายการต่างๆ ท่ีสอดคล้องตาม
กฎหมายบริษัทจ ากัดคนเดียว 
2. พัฒนาและติดตั้งระบบงานตามที่
ได้ออกแบบไว้ใหส้ามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ความต้องการด้านข้อมูล (Data 
Requirements) และการใช้งาน 
(Functional Requirement) จากผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. จัดหาซอฟแวร์ และอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ 
4. จัดท าสื่อการเรียนการสอนแนะน า
วิธีการจดทะเบยีนบริษัทจ ากัดคนเดียว
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างการรบัรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจด
ทะเบียนบริษัทจ ากดัคนเดียวทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 

1. มีระบบจดทะเบียน
บริษัทจ ากัดคนเดียวทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการจัดตั้งและ
ประกอบธุรกิจในประเทศ 
โดยเฉพาะในรูปแบบ
บริษัทจ ากัดคนเดียว ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
3. มีข้อมูลทางทะเบียน
ธุรกิจที่ถูกต้องและสะท้อน
สภาพเศรษฐกิจท่ีแท้จริง
ของประเทศ 
4. น าผู้ประกอบการเข้าสู่
ระบบการเป็นนิติบุคคล 
เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์
และมาตรการส่งเสรมิของ
ภาครัฐ 

   15.00 1.2, 2.1 



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 7 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

2.  โครงการด้านจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกจิ 

2.1 โครงการพัฒนา
ระบบจดทะเบียน
สัญญาหลัก 
ประกันทางธุรกิจ 
(e-Secured) 

1. เพื่อพัฒนาระบบจด
ทะเบียนสญัญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ ให้รองรับความ
ต้องการใช้งาน 
2. เพื่ออ านวยความสะดวก
ประชาชน และผู้ประกอบ
ธุรกิจ สามารถสืบค้น
ทะเบียนหลักประกันได้ที่
เดียว เกิดความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบข้อมูล
ทรัพย์สินที่น ามาจดทะเบยีน
เป็นหลักประกันการช าระ
หนี้ได้อย่างรวดเร็ว 
3. เพื่อพัฒนาระบบรองรับ
การแจ้งข้อมูลการยึดอายดั
หรือข้อมูลอื่นๆ จาก
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี
ตามกฎหมายอื่น 
4. เพื่อพัฒนาระบบแจ้ง
ข้อมูลและรายงานการให้
ความยินยอมเป็นผู้บังคับ
หลักประกัน   

1. มีระบบจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ ที่สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง และ
สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
2. มีข้อมูลที่สมบรูณ์ถูกต้อง 
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบและน าไปใช้ตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกจิได ้
3. ปรับปรุงระบบใหร้องรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานจด
ทะเบียนสิทธิอื่นๆ เพื่อประโยชน์
ในการสืบค้นข้อมลูทรัพยส์ินท่ี
ถูกน ามาใช้เป็นหลักประกัน 
4. มีข้อมูลเชิงบริหารทีส่ามารถ
น าไปใช้พิจารณาก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการน า
หลักประกันทางธุรกิจไปใช้เป็น
หลักประกันช าระหนี้และขอรับ
สินเช่ือ เพื่อสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งทุน 

1. พัฒนาระบบจดทะเบยีนสญัญา
หลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)   
2. จัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และ
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ให้เหมาะสมและเพียงพอ 

1. มีระบบจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ ที่รองรับความ
ต้องการใช้งาน  
2. ผล Ease of Doing 
Business ตัวช้ีวัดการ
พัฒนาการไดร้ับสินเชื่อ 
(Getting Credit) มี
คะแนนดีขึ้น 
3. ประชาชนและผู้
ประกอบธุรกิจ สามารถ
สืบค้นทะเบยีน
หลักประกันได้ ณ ท่ีเดียว 
4. มีระบบรองรับการแจ้ง
ข้อมูลการยดึอายัดหรือ
ข้อมูลอื่นๆ จากหน่วยงาน
ที่มีอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายอื่น 
5. มีระบบแจ้งข้อมูลและ
รายงานการให้ความ
ยินยอมเป็นผู้บังคับ
หลักประกัน   

   5.00 1.1, 2.1, 
3.1 

2.2 โครงการพัฒนา 
ระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลทรัพยส์ินท่ี
เป็นหลักประกัน
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

1. หารือหน่วยงานพันธมติร และ
หน่วยงานจดทะเบยีนสิทธิ เรื่อง การ
เชื่อมโยงข้อมูลทรัพยส์ินท่ีเป็น
หลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์  
2. ปรับปรุงระบบพร้อมเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

     

2.3 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบจดทะเบียน
สัญญาหลัก 
ประกันทางธุรกิจ 

1. ปรับปรุงระบบจดทะเบยีนสญัญา
หลักประกันทางธุรกิจ ให้รองรับการ
แจ้งข้อมูลการยดึอายัดหรือข้อมูลอื่นๆ 
จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมาย และการแจ้งข้อมูลและ
รายงานการให้ความยินยอมเป็นผู้
บังคับหลักประกัน   
2. จัดหาซอฟแวร์ อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้อง 
พร้อมพัฒนาและติดตั้งระบบให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

     



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 8 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

3.  โครงการด้านบริการข้อมลู 

3.1 โครงการพัฒนา
ระบบให้บริการ
หนังสือรับรอง 
และรับรองส าเนา
เอกสารนติิบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์  

1. เพื่อพัฒนาระบบการ

ให้บริการขอหนังสือรับรอง

และรับรองส าเนาเอกสารนิติ

บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้

รองรับรูปแบบการขอรับ

บริการได้หลายช่องทาง  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล
ธุรกิจของกรม 
3. สร้างรูปแบบการ
ให้บริการที่เป็นสากล เพื่อ
รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระดับนานาชาต ิ
4. เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการ โดยเพิ่ม
รูปแบบการช าระเงินให้สอด
รับกับวิถีชีวิตในยุคที่มี
เทคโนโลยีที่ล้ าสมัยมากขึ้น 

1. ให้บริการขอหนังสือรับรอง 
และรับรองส าเนาเอกสารนิติ
บุคคลเฉพาะทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึง
บริการและข้อมลูของกรม ได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว และเท่า
เทียม 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการ ให้มีรปูแบบและการ
ช าระเงินท่ีเป็นสากล สามารถ
รองรับการให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง 
4. ผู้ประกอบการสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้ทันต่อ
สถานการณ์ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศ 
5. มีการบูรณาการกับหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ และ
หน่วยงานให้บริการบตัรช าระ
เงินดิจิทัล เป็นต้น 

พัฒนาระบบให้บริการหนังสือรบัรอง 
และรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service /e-
Certificate File) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบการพิมพ์ออกที ่
สพธอ. ก าหนด  

1. ให้บริการขอหนังสือ
รับรอง และรับรองส าเนา
เอกสารนติิบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
2. ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อบริการในระดับดี
มาก 
3. ระบบใช้งานง่าย 
สะดวก เพิ่มช่องทางการ
เข้าถึงบริการที่หลากหลาย 
รองรับการใช้งานของกลุ่ม
บุคคลทุกกลุม่ 
  

   62.10 1.2, 2.1 

3.2 โครงการจดัซื้อ
ทดแทนระบบ
ให้บริการหนังสือ
รับรอง และ
รับรองส าเนา
เอกสารนติิบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส ์

1. ปรับปรุงระบบให้บริการหนังสอื
รับรอง และรับรองส าเนาเอกสารนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service 
/e-Certificate File) ให้สามารถแยก
ประเภทเอกสารโดยใช้เทคโนโลยทีี่
ทันสมัย เพื่อให้สามารถควบคมุข้อมูล
ได้เหมาะสมและถูกต้อง เช่น ข้อมูล
ส่วนบุคคล 
2. เพิ่มช่องทางการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รองรับปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น และปรับปรุงพัฒนาระบบ
รองรับ Mobile Application การ
ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
อิเล็กทรอนิกส์ การออกหนังสือรับรอง
ช่วง และ Delivery Tracking 

     



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 9 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

3.3 โครงการพัฒนา
ระบบการ
ให้บริการการ
ประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวผ่าน
ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Foreign 
Certificate) 

เพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกรมพัฒนาธรุกิจ
การค้า ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุน (BOI) ส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดจิิทัล (DGA) 
ในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการดึงดูดการลงทุนจาก
นักลงทุนต่างชาติให้เข้ามา
ลงทุนประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย 

ให้บริการออกหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Foreign Certificate) 

1. หารือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อ
ออกหนังสือรับรอง e-Foreign 
Certificate  
2. นักลงทุนต่างชาติทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่ง
ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ยื่น
ค าขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
และหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว (DBD) ได้ ณ จดุเดียว 
(Single Unit) ที่ BOI  

1. ลดระยะเวลาการขอ
หนังสือรับรอง จากเดิม
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
30 วัน เป็นเหลือเพียง
ภายใน 5 วัน  
2. ลดต้นทุนการ
ด าเนินการของผู้ประกอบ
ธุรกิจชาวต่างชาต ิ
 

    1.1, 2.2 

3.4 โครงการ
พัฒนาการ
ให้บริการข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์
แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อเข้าสู่ 
Digital Service 

1. เพื่อเพิ่มช่องทางและ
อ านวยความสะดวกแก่
หน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้อง
ในการขอรับบริการหนังสือ
รับรอง และรายการทาง
ทะเบียนนิติบุคคล  
2. ลดเวลา ลดขั้นตอนการ
พิมพ์เอกสารและรับรองการ
ลงลายมือช่ือ เพื่อให้สะดวก
รวดเร็ว 

1. สามารถให้บริการข้อมลูนิติ
บุคคลกบัหน่วยงานภาครัฐผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลา  
ค่าใช้จ่าย และต้นทุนการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐ  
2. ส่งเสริมการบรหิารจดัการ
ภาครัฐด้วยดิจิทลั เข้าสู่ Digital 
Service  
 

1. ส ารวจความจ าเป็นและความ
ต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานรฐัท่ี
ขอรับบริการข้อมลูนิติบุคคลจากกรม  
2. พัฒนาระบบให้บริการหนังสือ
รับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับหน่วยงานราชการ 
3. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
ทะเบียน และเพิ่มสิทธ์ิให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง  

1. มีระบบให้บริการข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่
หน่วยงานภาครัฐ 
2. มีหน่วยงานภาครัฐใช้
บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มมากข้ึน 

 3.53   1.2 



   เอกสารแนบ 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

และทันต่อการน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
3. ลดภาระค่าใช้จ่ายและ
จ านวนกระดาษในการพิมพ์
เอกสาร เพื่อใหส้อดคล้อง
กับนโยบายลดการใช้
กระดาษ (Paperless) 

3.5 โครงการพัฒนา
ระบบอ านวย
ความสะดวกการ
ค้นหาคู่ค้าและ
เชื่อมโยงพันธมิตร
ทางธุรกิจ 

1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอรม์
ฐานข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจท่ี
เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ผู้ประกอบการที่กรมส่งเสริม
และพัฒนาร่วมกบัฐานนิติ
บุคคลจดทะเบียนของกรม  
2. เพื่ออ านวยความสะดวก
การสร้างเครือข่ายธรุกิจและ
การเจรจาทางธุรกิจผา่นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารที่
สะดวกและรวดเร็ว  
3. เพื่อสร้างองค์ความรู้การ
ประกอบธุรกิจท่ีสามารถ
สืบค้น เรยีนรูไ้ด้ง่ายและ
ภายในที่เดียว 

1. ผู้ประกอบการมีช่องทางใน
การขยายตลาดและเพิ่ม
ศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ  
2. ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง
คู่ค้าที่ตรงกลุม่เป้าหมาย และ
สามารถสรา้งโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ ได้ รวมทั้งมีช่องทางการ
ติดต่อทีส่ะดวก รวดเร็ว 
3. ระบบฐานข้อมูลนติิบุคคล 
ได้รับการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพ เพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ ข้อมูลเครือข่าย
ธุรกิจ และการน าเสนอข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจ   
2. พัฒนาและบริหารจัดการระบบ
สมาชิกเครือข่าย พร้อมทั้งประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมลูพฤติกรรมการใช้
งาน 
3. พัฒนาระบบการตดิต่อสื่อสารของ
ระบบสมาชิก  
4. เชื่อมโยงระบบและข้อมูลธรุกิจกับ 
ระบบงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. มีระบบระบบอ านวย
ความสะดวกการค้นหาคู่
ค้าและเชื่อมโยงพันธมิตร
ทางธุรกิจ 
2. มีธุรกิจเข้ามาสืบค้น 
ค้นหาคู่ค้า และเช่ือมโยง
ธุรกิจผ่านระบบมากข้ึน 

 2.39   1.2, 2.1 



   เอกสารแนบ 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

3.6 โครงการปรับปรุง
รหัสธรุกิจของนิติ
บุคคลเพื่อรองรับ
การพัฒนาธุรกิจ
ไทยสู่เศรษฐกิจยุค
ใหม ่(New 
Economy) 

1. เพื่อให้ภาคธรุกิจและ
ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมลูทาง
ธุรกิจที ่  
2. เพื่อให้การวิเคราะห์
ข้อมูลธุรกิจที่มีการก าหนด
รหัสธรุกิจที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกับสภาวการณ์
ทางเศรษฐกิจ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และมีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง 

1. ภาคธรุกิจ ประชาชน และ
หน่วยงานของรัฐ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและสามารถใช้ประโยชน์                  
จากข้อมูลทางธุรกิจที่มีการจัด
กลุ่มทางธุรกิจที่มรีายละเอียด 
เป็นมาตรฐานสากล  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกจิของ
ประเทศ จะมีความหลากหลาย 
ครอบคลมุ และช่วยสนับสนุน                
การจัดท าข้อมลูส าหรับการ
ตัดสินใจของทั้งภาครัฐและ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดท าตารางเปรียบเทียบ 
(Mapping Table) รหัสธรุกิจ TSIC  
2. วิเคราะห์ ผลกระทบจากการ
เชือ่มโยงรหสั TSIC กับฐานข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
3. ปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมลู
รหัสธรุกิจให้สามารถใช้ TSIC ใหม ่
และปรับปรุงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้อง 
4. ปรับปรุงระบบสืบค้นรหัสธุรกจิให้
สามารถค้นหาและใช้งานได้ง่ายและ
รวดเร็วมากขึ้น  

1. มีรหสัธุรกิจ TSIC ใหม่
ส าหรับนติิบุคคลที่จด
ทะเบียนและน าส่งงบ
การเงินกับกรม 
2. สามารถจดัประเภท
ธุรกิจของนิติบุคคลในการ
วิเคราะห์ข้อมูลธุรกจิ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การก าหนดนโยบายและ
การประกอบธุรกิจมากข้ึน 

 3.98   1.3, 2.1 

3.7 โครงการปรับปรุง
ระบบรับงบ
การเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) 
ให้รองรับชุดรหสั
รายการทางบญัชี 
(Taxanomy: 
TFRS9) 

1. เพื่อให้มีชุดรหสัรายการ
ทางบัญชี (Taxonomy) 
สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ใน
ปัจจุบัน 
2. เพื่อให้มีฐานข้อมลูทาง
การเงินของประเทศ 
สามารถน าไปใช้วิเคราะห์
และใช้ประโยชน์ในการ

1. นิติบุคคลได้รับความสะดวก
และเพิ่มช่องทางในการส่ง
รายงานทางการเงินให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ  
2. นิติบุคคลประหยัดเวลา 
ค่าใช้จ่าย และลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษในการจัดท า
งบการเงิน  
3. ผู้ใช้งบการเงิน สามารถน า
ข้อมูลตามรายงานทางการเงิน

1. จัดท าชุดรหัสรายการทางบัญชี 
(Taxonomy) ระบบงาน ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
2. ออกแบบ และปรับปรุงระบบการ
ให้บริการข้อมลูงบการเงินแก่บุคคล 
และหน่วยงานภายนอก 
3. พัฒนาและติดตั้งระบบงาน และ
ฐานข้อมูลตามที่ออกแบบ ให้สามารถ
ใช้งานได้ 

ระบบงานรองรับการน าส่ง
งบการเงินของนิติบุคคล
ของบริษัทมหาชนจ ากัด 
บริษัทจ ากัด นิติบุคคล
ต่างประเทศท่ีจดทะเบยีน
ในประเทศไทย และ
กิจการร่วมคา้ และ
สามารถให้บริการเผยแพร่
ข้อมูลรายงานทางการเงิน

 15.51   1.2, 2.1 



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 12 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

ก าหนดนโยบายและทิศทาง
พัฒนาให้กับธุรกิจ 

มาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกจิได้
อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ ์
4. กรมสามารถให้บริการรับงบ
การเงินไดม้ีประสิทธิภาพ และมี
ฐานข้อมูลที่เป็นคลังข้อมูลทาง
ธุรกิจ เพื่อน าไปใช้วิเคราะห์
ก าหนดนโยบายและวางแผน 

4. เชื่อมโยงฐานข้อมลูของระบบท่ี
พัฒนาขึน้ และการเช่ือมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

ได้อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว    

3.8 โครงการพัฒนา
ระบบให้บริการรับ
งบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) 

1. เพื่อให้ระบบบริการรับงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถรองรับปรมิาณการ
น าส่งงบการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีเพิ่มขึ้น 
และสามารถท างานได้อย่าง
ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้มีฐานข้อมลูทาง
การเงินของประเทศสามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์และใช้
ประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายและทิศทางการ
พัฒนาให้กับธุรกิจ 

1. นิติบุคคลได้รับความสะดวก
และเพิ่มช่องทางในการส่ง
รายงานทางการเงินให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ  
2. นิติบุคคลประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง และลดการใช้
ทรัพยากรกระดาษในการจัดท า 
งบการเงิน  
3. ผู้ใช้งบการเงิน สามารถน า
ข้อมูลตามรายงานทางการเงิน
มาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกจิได ้
4. กรมมีฐานข้อมูลที่เป็น
คลังข้อมูลทางธุรกิจ สามารถ
ให้บริการข้อมลูกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และเป็นฐานข้อมลูทาง
เศรษฐกิจของประเทศ  

1. จัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่เกีย่วข้องใน
การด าเนินการ 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบงานให้บรกิาร
ผู้ประกอบการ และระบบงานที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
3. เชื่อมโยงฐานข้อมลูของระบบท่ี
พัฒนาขึ้นกับฐานข้อมูลของกรม 

1. ผู้ประกอบการทั่ว
ประเทศสามารถส่งงบ
การเงินไดไ้ม่น้อยกว่า 
700,000 ราย 
2. หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานเอกชน 
ประชาชน ผู้ใช้งบการเงิน 
สามารถตรวจสอบสถานะ 
ทางการเงินของนิติบุคคล
ได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว 

  82.63  1.2, 2.1 



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 13 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

3.9 โครงการพัฒนา
ระบบคลังข้อมูล
ธุรกิจ (DBD Data 
Warehouse)  

1. เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการในการ
สืบค้นข้อมูลทางทะเบียน 
ข้อมูลงบการเงิน ข้อมูลการ
เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจ  
2. เพื่อยกระดับการ
ให้บริการข้อมลูและ
เชื่อมโยงบริการต่อภาค
ธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศ 
(Integrate Solution)  
3. พัฒนาระบบผู้ช่วย
สนทนา เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการแกไ้ขปัญหา
การใช้งานให้แก่ผู้รับบริการ 
4. ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์
ประมวลผลของระบบ
คลังข้อมูลธุรกจิให้สามารถ
รองรับการให้บริการได้
รวดเร็ว 

1. นิติบุคคลที่ด าเนินการอยู่ 
และนิติบุคคลจดัตั้งใหม่ 
สามารถสืบค้นข้อมลูทาง
ทะเบียน ข้อมูลงบการเงิน 
ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ และ
เชื่อมต่อกับระบบการให้บริการ
ของกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ 
ภาคราชการ และประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศเพื่อก าหนดกลยุทธ์
แนวทางการด าเนินงาน และ 
วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย 
3. รองรับปริมาณข้อมูลที่
เพิ่มขึ้นตามจ านวนการจด
ทะเบียนนิติบุคคล และจ านวน
ผู้ใช้งานท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต 
4. สามารถประมวลผลและ
เรียกดูข้อมลูได้รวดเร็วขึ้น ท าให้
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สนับสนุน
และเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ 

พัฒนาระบบงานคลังข้อมลูธุรกิจ 
(Data Warehouse) ส าหรับอ านวย
ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมลู
ทางทะเบียน รวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบ
การให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
อื่นๆ ของกรม   

1. มีระบบคลังข้อมลูธุรกิจ
สามารถเชื่อมโยงการ
ให้บริการของกรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ระบบคลังข้อมูลธรุกิจ
สามารถประมวลผลและ
น าเสนอข้อมูลไดร้วดเร็ว 
3. รายงานสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์และเผยแพร่
ข้อมูลที่ทันสมัยและใช้งาน
ได้ง่ายขึ้น 
4. อ านวยความสะดวกผู้
ประกอบธุรกิจใหส้ามารถ
เข้าถึงข้อมูลและบริการ
ของกรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. ลดต้นทุนเพ่ิมโอกาส
ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ 
SMEs และผู้ประกอบการ
รายใหมไ่ด้เข้าถึง
แหล่งข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 

   15.30 2.4, 3.2 

3. 
10 

โครงการพัฒนาต่อ
ยอดคลังข้อมูล
ธุรกิจ DBD Data 
Warehouse+ 
ระยะที่ 2 (ภายใต้ 
Biz Portal) 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
คลังข้อมูลธุรกจิ (Data Warehouse)  
เพื่อจัดท าระบบสรุปข้อมูลของแตล่ะ
นิติบุคคล (Dashboard)  
2. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้
งานระบบผู้ช่วยสนทนาอัตโนมัติ ใน
ลักษณะ Chat bot 
3. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
และซอฟท์แวร์การบริหารจัดการ
ข้อมูล พร้อมตดิตั้งให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาระบบงานคลังข้อมูลธรุกิจ 
และระบบผู้ช่วยสนทนาอัตโนมัติ ใน
ลักษณะ Chat bot โดยผู้ใช้งาน
สามารถสอบถามเกี่ยวกับการเรียกดู
ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลธรุกิจได้ง่าย 
และสะดวกยิ่งข้ึน 

     



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 14 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

4.  โครงการด้านส่งเสริมพัฒนาธุรกจิ 

4.1 โครงการพัฒนา
ระบบบรหิาร
ข้อมูล 
Trustmarkthai 
.com 

1. อ านวยความสะดวกใหผู้้
ประกอบธุรกิจในการขอ
เครื่องหมายรับรองผู้
ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับระบบ e-
Commerce ของประเทศ 
2. ผู้ประกอบธุรกิจไดร้ับ
การพัฒนาหรือยกระดับการ
ท าธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์

1. การจดัเก็บข้อมลูการออก
เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกสม์ี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. สามารถให้บริการรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แกผู่้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลมุการ
บริการของกรมฯ ไดม้ากขึ้น 
3. สรา้งความเชื่อมั่นให้กับ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย 

1. ปรับปรุงระบบการออก
เครื่องหมายผู้ประกอบธุรกิจพาณชิย์
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD Registered)  
2. เชื่อมระบบกับ e-Market Place 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการขอ
เครื่องหมายในลักษณะ API 
3. ออกแบบพัฒนารูปแบบการแสดง
เครื่องหมายที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การค้า  
4. ออกแบบโปรแกรม Chat Bot ไว้
สื่อสารข้อความอัตโนมัติ  
5. จัดท าระบบข้อมลูผู้ประกอบการให้
เป็นปัจจุบัน และระบบตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวของเว็บไซต ์

1. มีระบบบริหารข้อมลู 
Trustmarkthai.com 
เพื่อใช้ในการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลเครื่องหมาย
รับรองผู้ประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
2. มีระบบที่ตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของผู้
ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งมี
ประสิทธิภาพ                
3. มีรูปแบบการแสดง
เครื่องหมายฯ รองรับกับ
รูปแบบการค้าสมยัใหม่ที่
เหมาะสม  

 3.16   1.2, 2.1 

4.2 โครงการพัฒนา
ระบบบรหิาร
ข้อมูลส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
และเครือข่าย
ธุรกิจ 

1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมลู
ผู้ประกอบการ ส าหรับการ
ก าหนดโครงการส่งเสรมิและ
พัฒนาผู้ประกอบการได้
อย่างเหมาะสม  
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการโครงการ

1. กรมสามารถก าหนดนโยบาย
และทิศทางในการส่งเสรมิและ
พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจได้
อย่างชัดเจน  เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการและสภาพการ

1. พัฒนาระบบบริหารข้อมูลส่งเสริม
และพัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ของ
กรม 
2. พัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ข้อมลูผูป้ระกอบการให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  

1. ระบบบริหารข้อมูลงาน
ด้านส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการ ได้รับการ
ออกแบบและพัฒนาต่อ
ยอด 
2. ข้อมูลผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

   12.00 1.2, 2.1 



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 15 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมลู
ผู้ประกอบการธุรกิจคา้ส่งค้า
ปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจ
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และ
เครือข่ายธุรกจิ MOC Biz 
Club ให้เป็นท่ีรู้จักในวง
กว้าง 

แข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน 
รวมทั้งทิศทางในอนาคต  
2. ผู้ประกอบการ ได้รบัความ
สะดวกในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการกับกรม 
อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาว 
3. สร้างการรับรู้ข้อมูล
ผู้ประกอบการธุรกิจ และเกดิ
การเช่ือมโยงธุรกิจการค้า 

3. มีเครื่องมือในการค้นหาและเรยีกดู
ข้อมูลจากระบบฐานข้อมลูที่ง่ายและ
สะดวกต่อผู้ใช้งาน (User Friendly) 
4. สามารถประมวลผลและแสดง
รายงานได้หลายรูปแบบ ใน 2 มติ ิ 
5. น าเข้าข้อมลูผู้ประกอบการเดิมที่
จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ excel และไฟล์
รูปภาพ โดยท าความสะอาดข้อมลู  
(Data Cleaning) ก่อนน าเข้าสูร่ะบบ
ฐานข้อมูล 

ของกรมมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ และ
เป็นปัจจุบัน พร้อม
สนับสนุนงานด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา 
3. มีการประมวลผลข้อมลู
ในระบบฯ ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า มีประสิทธิภาพ 
แสดงรายงานและน าเสนอ
ได้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

4.3 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
ด้วยนวัตกรรม
Total Solution 
for SMEs 

1. เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็ก
สามารถน าเทคโนโลยไีป
ปรับใช้กับธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม และก้าวข้ามจาก 
Traditional SMEs ไปสู่ 
SMART SMEs 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพด้าน
บริหารจดัการธรุกิจ 

รวบรวมซอฟต์แวร์การบริหาร
จัดการธุรกจิแบบครบวงจร
ให้บริการแบบไม่มีคา่ใช้จ่าย 
ภายใต้ช่ือ "Total Solutions 
for SMEs" ประกอบด้วย
โปรแกรม 3 ประเภทคือ  
(1( โปรแกรมจัดการเอกสาร 
(Office Software)  
(2( โปรแกรมงานขายหน้าร้าน 
(POS)  
(3( โปรแกรมบัญชี Online ที่
เช่ือมโยงข้อมูลในธุรกิจแบบครบ
วงจร  

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
พันธมิตร เพื่อรวบรวมซอฟต์แวร์การ
บริหารจดัการธรุกิจแบบครบวงจรมา
ให้บริการแก่ผูป้ระกอบการ SMEs 
แบบไม่มีคา่ใช้จ่าย  

1. มีระบบซอฟต์แวร์การ
บริหารจดัการธรุกิจแบบ
ครบวงจร (Total 
Solution for SMEs( 
2. SMEs เข้าถึงเทคโนโลยี
เพื่อประกอบธุรกิจโดยไม่
ต้องใช้ต้นทุนใดๆ 

    2.5 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

4.4 กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการและ
ลดต้นทุนสินค้าแก่
ร้านค้าโชวห่วย
ผ่านเครือข่าย
พันธมิตรและ
เทคโนโลยี  

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการและลดต้นทุน
สินค้าแก่ร้านค้าโชวห่วยผา่น
เครือข่ายพันธมิตรและ
เทคโนโลยี โดยลงพื้นที่ให้
ความรู้และค าแนะน าเชิงลึก 
ณ สถานประกอบการ
ร้านค้า เพื่อส่งเสรมิให้
ร้านค้ามีการน าระบบ POS 
ไปใช้ในการบริหารจัดการ 

การส่งเสริมและผลักดันการใช้
งานระบบ POS ให้กับร้านค้า
โชวห่วยที่มีศักยภาพ จ านวน 
500 ร้านค้าท่ัวประเทศ 

1. จัดหาร้านค้าโชวห่วยที่มีศักยภาพ
ในการใช้ระบบ POS ครอบคลุมทัง้ 
77 จังหวัด โดยคดัเลือกร้านค้าท่ีมี
ศักยภาพตามหลักเกณฑ์ที่กรมก าหนด  
2. จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ POS 
เพื่อท าหน้าท่ีให้ความรู้และค าแนะน า
เชิงลึกเกี่ยวกับระบบ POS  
3. ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ณ สถาน
ประกอบการร้านค้า เพื่อให้แนะน า
วิธีการใช้งานระบบ POS  
4. ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
ระบบ POS 

ร้านค้าโชวห่วยมีการน า
ระบบ POS ไปใช้ในการ
บริหารจดัการร้านค้าได้
จริง จ านวนไม่น้อยกว่า 
500 ร้านค้า 

    2.5 

5.  โครงการด้านก ากับดูแลธุรกจิ 

5.1 โครงการพัฒนา
ระบบคัดกรอง 
วิเคราะห์ และแจ้ง
เตือนความผิดปกติ
ของรายงานทาง 
การเงินด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) เพื่อสนับสนุน
การตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจ 

เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจ ให้สามารถคัด
กรอง ตรวจสอบ และ
วิเคราะหค์วามไม่สอดคล้อง
และความผิดปกติของ
รายงานทางการเงินจากการ
น าส่งงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

1. การตรวจสอบบญัชีธุรกิจ มี
ความถูกต้อง แม่นย ายิ่งขึ้น จาก
การน าเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้
ในการด าเนินงาน  
2. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบคัดกรอง วิเคราะห์ 
และแจ้งเตือนความผดิปกติของ
รายงานทางการเงินด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนนุ
การตรวจสอบบัญชีธุรกจิ 
2. เชื่อมโยงฐานข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงเช่ือมโยงข้อมูลผู้ใช้งานกับ
ระบบ Single Sign-on 

มีระบบคดักรอง วิเคราะห์ 
และแจ้งเตือนความ
ผิดปกติของรายงาน
ทางการเงินด้วยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

  4.50  1.3, 2.1 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

5.2 โครงการพัฒนา
ระบบนักบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม ่
(Young & Smart 
Accountants) 

1. เพื่อจัดท าระบบการสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Testing) ให้อยู่ในระบบนัก
บัญชีคุณภาพรุ่นใหม ่
2. เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล
สถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ ข้อมูลนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการฯ และ
ข้อมูลนักศึกษาท่ีผ่านการ
ทดสอบ 
3. สรปุผลการด าเนิน
กิจการ/โครงการ รวมทั้ง
จัดท ารายงานในรูปแบบ
ต่างๆ 

1. กรมสามารถก าหนดแผนการ
จัดอบรมกิจกรรม/โครงการฯ ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สถาบันการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. สถาบันการศึกษา นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการกับ
กรม ไดร้ับความสะดวก รวมทั้ง
ได้รับประโยชน์สูงสดุจากการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการของ
กรมที่มีประสิทธิภาพ 

1. เชื่อมโยงข้อมลูสถาบันการศึกษา 
ข้อมูลนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ 
และข้อมลูนักศึกษาท่ีผ่านการทดสอบ  
2. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบนักบัญชีคณุภาพรุ่นใหม่ ให้
สอดคล้องโครงการสร้างนักบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart 
Accountants) รวมทั้งรองรับการ
เพิ่ม/ปรบัปรุงข้อมูลในระบบ รวมทั้ง
สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล
อื่นๆ ของกรม 
3. มีเครื่องมือในการค้นหาและเรยีกดู
ข้อมูลจากระบบที่ง่ายและสะดวกต่อ
ผู้ใช้งาน (User Friendly) 
4. สามารถประมวลผลและแสดง
รายงานได้หลายรูปแบบได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน   

1. ระบบนักบญัชีคุณภาพ
รุ่นใหม่ ท่ีไดร้ับการ
ออกแบบและพัฒนาต่อ
ยอดจากข้อมูลเดิม  
2. มีการประเมินผล
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ โดยการ
ทดสอบผ่านระบบ 
3. มีข้อมูล
สถาบันการศึกษา ข้อมลู
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ และข้อมลู
นักศึกษาท่ีผ่านการ
ทดสอบอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ และ
เป็นปัจจุบัน 
4. มีการประมวลผลข้อมลู
ในระบบได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า มีประสิทธิภาพ 
และสามารถรายงานได้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 
 

   5.00 1.2, 2.1 
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โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

6.  โครงการด้านการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) 

6.1 โครงการด้านการ
ยืนยันและพสิูจน์
ตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital ID(  

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ยืนยันตัวตนและเกดิความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการ
ภาครัฐ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
สนับสนุน สพร. ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลนิติบุคคล เพื่อพัฒนา
ระบบฯ ในฐานะที่กรมเป็นผู้ให้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
(Authoritative Source: AS) 

1. พัฒนาการยืนยันและพสิูจน์ตัวตน 
โดยใช้ Digital ID บุคคล ของ
หน่วยงานอ่ืนท่ีมีแพลตฟอร์มที่
น่าเชื่อถือ 
2. ร่วมเป็นคณะท างานกับหน่วยงาน
อื่น เช่น สพธอ., สพร. ในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐาน Digital 
ID ของนิติบุคคล รวมทั้งสนับสนุน
ข้อมูลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

1. มีการบรูณาการการ
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลธุรกิจกับหน่วยงาน
อื่นๆ  
2. มีมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์การพสิูจน์และ
ยืนยันตัวตนทางดิจิทลั 
Digital ID)  
3. กรมให้บริการผ่าน
ดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความ
น่าเชื่อถือ 

    1.4, 2.2 

6.2 โครงการด้านการ
ลงลายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์
(Digital 
Signature) 

เพื่อยกระดับการอ านวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการให้บริการ
ของภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

น าลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ปใช้
ในทุกช่องทางการบริการ 
ทดแทนการลงลายมือช่ือด้วย
หมึกปากกาของนายทะเบียน ซึ่ง
เป็นการลดการเดินทาง ลด
ต้นทุนทางธุรกิจ และเกดิ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุก
ภาคส่วน 

1. น าลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Signature) มาใช้ในงาน
บริการของกรม เช่น การจดทะเบยีน
นิติบุคคล การให้บริการหนังสือรับรอง 
และรับรองส าเนาเอกสารนิติบุคคล 
2. ขับเคลื่อนการให้บริการด้วยลายมือ
ช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียน
ขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

1. ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศมีการใช้
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Signature)  
2. เอกสารที่ให้บริการใน
รูปแบบการลงลายมือช่ือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มีความ
ปลอดภัย สามารถ
ตรวจสอบได้ และมผีลทาง
กฎหมาย 

    1.4, 2.2 



   เอกสารแนบ 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

7.  โครงการด้านการก ากับดูแลข้อมูลและกฎหมายเกี่ยวข้อง 

7.1 โครงการพัฒนา
ระบบงานบริการ
ข้อมูลภาครัฐ/
เอกชน 
(Web Services) 
 

1. เพื่อให้การบรหิารงาน
ภาครัฐและการจัดท าบริการ
สาธารณะของกรม เป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ  
2. เพื่อตอบสนองต่อการ
ให้บริการ และการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนใน
ด้านข้อมูลธุรกจิ 

อ านวยความสะดวกให้แก่
หน่วยงานรัฐและเอกชน ในการ
ตรวจสอบความมตีัวตนของนิติ
บุคคล ความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดท าสถิติ หรือใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
หรือใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ เป็นต้น 

1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและบูรณาการ
การเช่ือมโยงข้อมลูนิติบุคคลของกรม
ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทลัภาครัฐ  
2. ให้บริการเชื่อมโยงข้อมลูทั้งแบบ
เชื่อมโยงตรง หรือผ่าน GDX ของ 
สพร. หรือผ่าน Linkage Center ของ
กรมการปกครอง 

จ านวนหน่วยงานท่ี
เชือ่มโยงข้อมูลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มขึ้น
ทุกป ี

    2.2, 3.1 

7.2 กิจกรรมจดัท า
และเผยแพร่ข้อมลู
เปิดภาครัฐ 
(Open Data) 

1. เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในการ
รับทราบข้อมลูของกรมผ่าน
ระบบดิจิทลั  
2. เพื่อส่งเสริมใหม้ีการใช้
ประโยชน์จากข้อมลูเปดิ 
เพื่อความโปร่งใส และสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลเปดิภาครัฐ
ได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา  
 

1. ด าเนินการจัดท าชุดข้อมูลเปดิ ให้
อยู่ในรูปแบบไฟล์ทีส่ามารถแสดง
ตัวอย่างข้อมูล (Preview) การแสดง
ข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และ
เอพีไอ (API) แบบอัตโนมัตไิด้  
2. เผยแพร่ชุดข้อมลูเปิด ผ่าน
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(data.go.th( ของ สพร. และบน
เว็บไซต์กรม รวมถึงเว็บไซต์กระทรวง 

1. เผยแพร่ข้อมลูเปิดของ
กรมผ่านระบบดิจิทัล 
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
2. ประชาชนสามารถน า
ข้อมูลเปิดไปใช้
ประกอบการตัดสินใจหรือ
ด าเนินธุรกิจได ้

    3.2 

7.3 กิจกรรมจดัท า 
ธรรมาภิบาลข้อมลู
ภาครัฐ (Data 
Governance) 

1. เพื่อให้มีหลักการและ
แนวทางในการด าเนินการ
เกี่ยวกับข้อมูลภาครัฐท่ีเป็น
รูปธรรม  

1. ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ
ของกรม มีความครบถ้วน 
สอดคล้องตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาล

1. ศึกษาธรรมาภิบาลข้อมลูภาครฐั 
และวิเคราะห์ รวบรวมข้อมลูดิจิทลั
ของกรมให้มีความชัดเจน ครบถ้วน 

ธรรมาภิบาลข้อมลูภาครัฐ
ของกรม มีเนื้อหา ดังนี้  

  
 

 3.2 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

2. เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึง และใช้ประโยชน์
ข้อมูลภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภบิาลข้อมลู
ภาครัฐ 
2. เกิดกลไกหรือช่องทางในการ
เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
มีความถูกต้อง โปร่งใส ตาม
กรอบธรรมภิบาล  

2. จัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั
ของกรม ให้สอดคล้องกับธรรมาภบิาล
ข้อมูลภาครัฐ 
 

- ก าหนดสิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของ
ผู้เกี่ยวข้อง  
- วางแผน/ปฏิบัติการ/
ตรวจสอบ และรายงานผล
การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
- ก าหนดมาตรการควบคมุ
และพัฒนาคณุภาพข้อมลู 
- วัดผลการบริหารจัดการ
ข้อมูล  
- จ าแนกหมวดหมู่ข้อมลู 
- จัดท าค าอธิบายชุดข้อมูล
ดิจิทัล 

7.4. กิจกรรมจดัท า
นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

1. เพื่อให้มีกลไกการปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประชาชน   
2. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยจากการรับบริการ
ผ่านระบบดิจิทลัของกรม 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของกรม มีความครบถ้วน 
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้รับบริการผ่านระบบดิจิทลัของ
กรม มีความมั่นคงปลอดภัย  

1. ศึกษาพระราชบัญญตัิคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และวิเคราะห์
รวบรวมข้อมลูดิจิทลัของกรมให้มี
ความชัดเจน ครบถ้วน 
2. จัดท านโยบายและแนวปฏิบตัิใน
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. มีนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการคุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 
2. จัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

    1.4 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

3. สรา้งความตระหนักให้แก่บุคลากร
กรม ในเรื่องการปกป้องสิทธ์ิ และการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนท่ีเป็นผู้รบับริการ  

7.5 กิจกรรมทบทวน 
ปรับปรุง และ
พัฒนากฎหมาย 
กฎระเบียบ 
มาตรการที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อทบทวนและปรับปรุง 
กฎ ระเบยีบ มาตรการต่างๆ 
ของกรม ให้สอดรับกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  

กฎ ระเบยีบ มาตรการต่างๆ 
ของกรมที่ประกาศบังคับใช้ มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน และเอื้อต่อ
ผู้ประกอบการในการด าเนิน
ธุรกิจ 

1. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญตัิ 
กฎกระทรวง และแนวทางการ
ด าเนินงานต่างๆ ของกรม  
2. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา กฎ 
ระเบียบ มาตรการตา่งๆ ของกรม ให้
สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น 
- กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้
บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
- พรบ. บริษัทจ ากัดคนเดียว 
- พรบ. บริษัทมหาชนจ ากัด 
- มาตรการการขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
 
 
 
 

มีประกาศ หรือ
กฎกระทรวงที่เอื้อต่อ
ผู้ประกอบการในการ
ด าเนินธุรกิจ 

    2.3, 4.3 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

8.  โครงการด้านการก ากับดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

8.1 กิจกรรมจดัท า
นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

1. เพื่อให้มีกลไกการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ให้กับระบบเครือข่ายและ
ระบบสารสนเทศของกรม   
2. เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยจากการรับบริการ
ผ่านระบบดิจิทลัของกรม 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ของกรม มีความ
ครบถ้วน สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์
2. ระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศของกรม มีความ
มั่นคงปลอดภยั  

1. ศึกษาพระราชบัญญตัิการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
วิเคราะหร์วบรวมข้อมูลดิจิทัลของกรม
ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน 
2. จัดท านโยบายและแนวปฏิบตัิใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัตกิาร
รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์
3. สรา้งความตระหนักให้แก่บุคลากร
กรม ในเรื่องการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

1. มีนโยบายและแนว
ปฏิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์
2. จัดกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

    1.4 

8.2 โครงการจดัซื้อ
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยรองรับ 
พ.ร.บ.ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ 
และระบบ
เครือข่าย
สารสนเทศ
ทดแทน 

1. เพื่อทดแทนอุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบเครือข่าย ซึ่งใช้
งานมากกว่า 9 ป ี
2. เพื่อให้มีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัตาม พ.ร.บ.
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ในฐานะที่กรมเป็นหน่วยงาน 
Critical Information 
Infrastructure (CII) 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัเก็บ
และวิเคราะห์ Log โดยน า
เทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์
พฤติกรรมการโจมตี รวมทั้ง
บริหารจดัการความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
รองรับการตรวจสอบกรณเีกิด
เหตุภยัคุกคามทางไซเบอร ์
2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการด้วยระบบ

1. จัดซื้ออุปกรณร์ะบบรักษาความ
ปลอดภัย อุปกรณ์จดัเก็บและ
วิเคราะห์ Log และอุปกรณ์ตา่งๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
2. วิเคราะห์ออกแบบระบบรักษา
ความปลอดภัยและระบบเครือข่ายให้
รองรับ IPv6 และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
3. ติดตามและตรวจสอบการท างาน
ของอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้
ตลอดเวลา สามารถจัดเก็บ Log ได้

1. มีระบบป้องกันข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
นโยบายและข้อกฎหมาย
ด้านความมั่นคงปลอดภยั
ไซเบอร์  
2. ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ได้รับ
บริการข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้อง
และมีความปลอดภัย 

  41.80  1.4 



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 23 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ มีความ
ต่อเนื่องพร้อมใช้ตลอดเวลา 

อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถ
ป้องกันภัยคุกคามทางสารสนเทศ
รูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์ (Log) ของ
กรมมีการจัดเก็บอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อม
ส าหรับการตรวจสอบ 

8.3 โครงการบรูณา
การระบบจัดเก็บ
และส ารองข้อมูล
ดิจิทัลรองรับ 
พ.ร.บ.ความมั่งคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

1. เพื่อสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยให้แก่ข้อมลู
ผู้ประกอบการทั้งหมดของ
ประเทศ 
2. เพื่อให้มีฐานข้อมลูส ารอง
ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการ
กู้คืนข้อมูลในกรณีเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3. เพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถในการบริหาร
จัดการระบบจดัเก็บและ
ส ารองข้อมูลในรปูแบบการ
บริหารจดัการแบบรวมศูนย์ 
(Centralized 
Management) 
 
 

1. ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจของ
ประเทศมากกว่า 10 ล้านชุด 
และข้อมลูเอกสารนิติบุคคล
มากกว่า 200 ล้านภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภยั 
2. มีระบบจัดเก็บและส ารอง
ข้อมูลดิจิทลัที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถกู้คืนข้อมูลในกรณีเกดิ
เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อยา่ง
ทันท่วงที  
3. ผู้ประกอบการและประชาชน 
มีความเช่ือมั่นในการใช้บริการ
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  

1. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบส ารอง
และกู้คืนข้อมลู  
2. ออกแบบการท างานของระบบ
จัดเก็บและส ารองข้อมูลดจิิทัล โดย
บูรณาการระบบจัดเก็บและส ารอง
ข้อมูลทั้งหมดให้ท างานแบบรวมกนั 
(Consolidation) และบริหารจัดการ
แบบรวมศูนย์ (Centralized 
Management) 
3. ติดตามและตรวจสอบการท างาน
ของระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูล
ดิจิทัล ให้มีความพร้อมใช้ตลอดเวลา 
รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. ข้อมูลการประกอบ
ธุรกิจของประเทศมคีวาม
มั่งคงปลอดภัย มี
มาตรฐาน และพร้อมใช้
ตลอดเวลาทั้งใน
สถานการณ์ปกติและ
ฉุกเฉิน  
2. ประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ได้รับ
บริการข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ทีส่ะดวก 
รวดเร็วและถูกต้อง     

  50.02  1.4 



   เอกสารแนบ 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

8.4 โครงการจ้าง
บริหารจดัการเฝ้า
ระวังภัยคุกคาม
ทางไซเบอร ์

1. เพื่อใหร้ะบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
สามารถให้บริการได้อยา่ง
ต่อเนื่อง มีความมั่นคง
ปลอดภัย และท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ประกอบการและ
ประชาชน มีความเช่ือมั่นใน
การใช้บริการระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม
รวมถึงการให้บริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรม มีความต่อเนื่อง สะดวก
และรวดเร็ว 

1. ระบบรักษาความปลอดภัย
และระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรม มีประสิทธิภาพ 
สามารถป้องกันภัยคุกคามทาง
สารสนเทศรูปแบบใหม่ๆ ได้
อย่างทันท่วงที และมีมาตรฐาน
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลสารสนเทศระดับสากล 
2. เพื่อให้มีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัตาม พ.ร.บ.
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ใน
ฐานะที่กรมเป็นหน่วยงาน CII 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อด าเนินการ
บริหารจดัการ และเฝ้าระวังภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ให้แก่ระบบคอมพิวเตอร์
ของกรม 
2. จัดท าระบบเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ (24 ช่ัวโมง X 7 
วัน( 

1. มีระบบเฝ้าระวังและ
รับมือภัยคุกคามทางไซ
เบอร์ (24 ช่ัวโมง X 7 
วัน( 
2. การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของกรมเป็นไป
ตาม พ.ร.บ.ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  

  5.50  1.4 

8.5 โครงการด้านการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ  

1. เพื่อด าเนินการด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยั
ระบบสารสนเทศตาม
แนวทางกฎหมายและ
มาตรฐานสากล รวมถึงการ
ตรวจประเมินระบบตาม
มาตรฐาน ISO 
27001:2013 และตาม
หลักเกณฑ์ของ สพธอ. 

มีการด าเนินการด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ดังนี ้
1. ตรวจประเมินระบบการพมิพ์
ออก ระบบออกหนังสือรับรอง
และส าเนาเอกสารที่ต้องรบัรอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Certificate) 

1. ตรวจประเมินระบบการพมิพ์ออก 
ระบบออกหนังสือรับรองและส าเนา
เอกสารที่ต้องรับรองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) เพื่อ
ความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ของระบบ ตามประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของ สพธอ. 

1. ระบบออกหนังสือ
รับรองและส าเนาเอกสาร
ที่ต้องรับรองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Certificate) ผ่านการ
รับรองจาก สพธอ. 
2. ระบบบริหารจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของกรม ผา่น

    1.4 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

2. เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบ/วิเคราะห/์
ประเมินความเสี่ยงระบบ
สารสนเทศตาม พรบ.ไซ
เบอร ์

2. ตรวจประเมินโดยผูต้รวจ
ประเมินภายนอก และ
ด าเนินการบริหารจัดการระบบ
บริหารจดัการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 
2013 

2. ตรวจประเมินโดยผูต้รวจประเมิน
ภายนอก และ ด าเนินการ บริหาร
จัดการระบบบรหิารจดัการความ
มั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ รวมถึง
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 

การรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001: 2013 

9.  โครงการด้านการสนับสนุนและบริหารจัดการ 

9.1 โครงการพัฒนา
ระบบกลางส าหรับ
ช าระเงิน (DBD 
e-Payment( 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการ ในการช าระเงิน
ผ่านช่องทาง e-Payment 
ทีร่องรับการใช้งานพร้อมกัน
ได้เป็นจ านวนมาก  

1. มีระบบกลางส าหรับช าระเงิน 
(DBD e-Payment) 
2. ลดภาวะเสี่ยง ลดเวลา และ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางของผู้ใช้บริการ 

1. จัดท าระบบกลางส าหรับช าระเงิน 
(DBD e-Payment) ทีร่องรับการ
ช าระเงินผ่านธนาคารได้หลากหลาย
ช่องทาง 
2. เช่ือมโยงระบบการช าระเงินกับ
ธนาคารพาณิชย์ โดยส่งข้อมูลการ
ช าระเงินไปยังระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องได้
ทันที (Real Time)  

มีระบบกลางส าหรับช าระ
เงิน (DBD e-Payment) 
ทีส่ามารถรับช าระเงินผ่าน
ธนาคารได้หลากหลาย
ช่องทาง ได้แก ่เคาเตอร์
ธนาคาร, ATM, Mobile 
Banking, iBanking 
Crossbank และบัตร 
เครดติ  

    1.2, 2.1 

9.2 โครงการพัฒนา
เว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า  

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์กรมให้เป็นเว็บไซต์
กลางในการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนใช้
ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและบริการของกรม 

1. มีระบบเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ และให้บริการ
สืบค้นข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ผู้ประกอบการ และประชาชน 
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ

1. ศึกษา และวเิคราะห์เว็บไซต์ 
โครงสร้างของฐานข้อมูล และการ
เชื่อมโยงกับระบบงานให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ของกรม 
2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น และเช่ือมโยง

1. เว็บไซต์กรม สามารถ
ตอบสนองการให้บริการ
ข้อมูลทีส่ะดวก รวดเร็ว 
ทันต่อเหตุการณ์ และตรง
กับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

   11.00 3.3, 4.1, 
4.2, 4.3  
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

และใช้ในการประชาสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
2. เพื่อให้เว็บไซต์กรม 
สามารถตรวจสอบและ
ให้บริการข้อมลู รวมถึง
อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนไดโ้ดยอัตโนมัติ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ด าเนินธุรกิจ และสามารถ
แข่งขันทางธุรกิจได้  
2. เว็บไซต์กรมสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เป็นช่องทางในการเปิดเผย
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้ง การ
ป้องกันการทุจริตของกรม 
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน    

ไปยังระบบงานต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงช่องทางในการเปิดเผย
ข้อมูลการจดัซื้อจัดจา้ง การป้องกัน
การทุจริตของกรม รวมถึงการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

2. เป็นช่องทางดิจิทัล
ส าหรับเปิดเผยข้อมลูการ
จัดซื้อจัดจ้าง การรับฟัง
ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากประชาชน เกี่ยวกับ
การก าหนดกฎ ระเบียบ 
มาตรการ รวมถึงความพึง
พอใจต่อระบบงานของ
กรม 

9.3 โครงการพัฒนา
ระบบ Mobile 
Application 

เพื่อเป็นช่องทางส าหรับการ
ตรวจสอบข้อมลูนิติบคุคล/
งบการเงิน ข้อมูลร้านคา้
ออนไลน์ท่ีจดทะเบียน
พาณิชย ์ข้อมูลสมาคม และ
บริการออนไลน์ของกรม 
รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เผยแพรต่่างๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมลู 
ข่าวสารของกรม รวมถึง
ให้บริการสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ผู้ประกอบการและประชาชน 
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจ และสามารถ
แข่งขันทางธุรกิจได ้

ปรับปรุงระบบ Mobile Application 
ของกรมให้มีความทันสมัย และ
สามารถเชื่อมโยงไปยังระบบงาน
ส าคัญได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. Mobile Application 
สามารถตอบสนองการ
ให้บริการข้อมลูทีส่ะดวก 
รวดเร็ว และตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ  
2. เป็นช่องทางดิจิทัล
ส าหรับเปิดเผยข้อมลูและ
ข่าวสารของกรม ที่
ประชาชนเข้าถึงไดส้ะดวก 
รวดเร็ว 

    4.2 



   เอกสารแนบ 

  หน้าท่ี 27 

 

ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

9.4 โครงการจดัซื้อ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ทดแทน 

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
เป็นไปด้วยความคล่องตัว 
สะดวกและรวดเร็ว 
เนื่องจากมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่
ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  
2. เพื่อให้กรมมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ทดแทนเครื่องเดมิที่
เสื่อมสภาพและหมดอายุ
การใช้งาน รองรับการก้าว
เข้าสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 
 

1. ผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ
ของกรม ได้รับบริการทีส่ะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. กรมมีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่ทันสมยั เพียงพอต่อ
การใช้งานของบุคลากร ในการ
ปฏิบัติงานและให้บริการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  

1. ส ารวจความต้องการจัดซื้อเครือ่ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน
เครื่องเดิมทีม่ีอายุการใช้งานไม่น้อย
กว่า 7 ป ี
2. จัดซื้อและตดิตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์
3. ปรับปรุงระบบการลงเวลา โดยน า
เทคโนโลยีจดจ าใบหน้า (Face 
Recognition) มาใช้แทนการสแกน
ลายนิ้วมือ 

1. จ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่จัดซื้อ 
2. ประชาชนได้รับบริการ
ผ่านระบบดิจิทลัที่มีความ
สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 
3. มีการใช้เทคโนโลยี
จดจ าใบหน้า (Face 
Recognition) เพื่อลง
เวลาการปฏิบัติงานแทน
การสแกนลายนิ้วมือ 

 8.24 6.03 3.63 1.3, 2.1 

 10.  โครงการด้านการสนับสนุนและบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล 

10.
1 

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย ์

1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  
2. เพื่อเพ่ิมความคล่องตัวให้
ระบบปฏิบตัิการทรัพยากร
บุคคล (HR Operation) 

1. มีระบบบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคลแบบอัตโนมัติ 
ลดงานเอกสาร ช่วยให้การ
ท างานรวดเร็วขึ้น 
2. มีระบบรองรับการวางแผน
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพ

1. ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างระบบ
และฐานข้อมลูทรัพยากรมนุษย ์
2. พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคคล และเช่ือมโยงฐานข้อมลูและ
ข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

1. ระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล รองรับ
จ านวนผู้ใช้งาน ไม่น้อย
กว่า 500 ราย  
2. กรมมีขีดความสามารถ
ในการใช้งานเทคโนโลยี

   14.35 1.3 
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ล า 
ดับ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ (ล้านบาท) / 
สอดคล้อง

ยุทธศาสตร์* 
ก่อน 63 63 64 65 

การเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบ
ออนไลน์ (Online)  
3. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และพัฒนาทักษะของ
บุคลากรใหร้องรับกับ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล 

ของบุคลากรตามหลัก
ความสามารถ  
3. มีระบบปฏิบตัิการทรัพยากร
บุคคล (HR Operation) การ
เข้าถึงข้อมูลด้านทรัพยากรบุคล 
ด้วยระบบออนไลน์ (Online) 

ดิจิทัล โดยเฉพาะการ
บริหารจดัการข้อมลู
ทรัพยากรบุคคลอย่างครบ
วงจร 

10.
2 

กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะ
ความรู้ของ
บุคลากรด้าน
ดิจิทัล 

1. เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ขีด
ความสามารถของหน่วยงาน
สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ผ่าน
การพัฒนาทักษะความรู้ของ
บุคลากรด้านดิจิทลั 
2. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
เกิดทัศนคตดิ้านดิจิทลั 
(Digital Mindset( และมี
ทักษะที่จ าเปน็ต่อการปฏบิัติงาน  

บุคลากรของกรม ไดร้ับการ
พัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัล 
และทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
รวมถึงมทีัศนคติดา้นดิจิทลั 
(Digital Mindset) ที่ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทลั 
 

1. กรมจดักิจกรรมอบรม/สัมมนา/
เสรมิสร้างความรูด้้านดิจิทลั ให้แก่
บุคลากรกรมเป็นประจ าทุกปี 
2. จัดส่งบุคลากรด้าน IT เข้าร่วม
อบรม หรือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน ผ่านหลักสูตรอบรม/
สัมมนาของหน่วยงานภายนอก   

1. จ านวนบุคลากรที่
พัฒนาทักษะ ทัศนะคติ
ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า 
50 คน 
2. บุคลากรด้าน IT ทุกคน
ได้รับการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ด้านดิจิทัล   
 

    1.3 

หมายเหตุ  งบประมาณจะแจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ 2563 – 2565  กรณีไม่ได้ระบุงบประมาณ หมายถึง ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 


