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คํานํา
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการจัดทําร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์ จํานวน 1 ฉบับ และหน่วยงานระดับกรมในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์อีกหน่วยงานละ 1 ฉบับ เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานแบบบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์
ให้สอดคล้องกับแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ โดยคณะที่ปรึกษาจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการดําเนินงานตามขอบเขตในสัญญาจ้างมาเป็นลําดับ จนถึงขั้นตอนการจัดทําร่างแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยการจัดประชุมกลุม่ ย่อย
(Focus Group) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบบูรณาการ จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ และจัด
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 ตลอดจนขอความเห็นชอบจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(CIO) ของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานขั้นต่อไป
ในการนี้ คณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์ สําหรับใช้ประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์
ขอแสดงความนับถือ
คณะที่ปรึกษา ม.ศิลปากร
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บทที่ 1
โครงสร้างการบริหารกระทรวงพาณิชย์
โครงสร้างองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 28 ให้กระทรวงพาณิชย์มีอํานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจ
หน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีโครงสร้างดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหารของกระทรวงพาณิชย์
บทบาทภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย
1. ภารกิจด้านการค้าในประเทศ
 การดูแลสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร
 ดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์
 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งการค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัย
 คุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
2. ภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ
 เจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยการเจรจาภายใต้กรอบ WTO FTA อนุภูมิภาค
ภูมิภาค ฯลฯ
 จัดระเบียบและบริหารการนําเข้าส่งออก รวมทัง้ การขายข้าวรัฐต่อรัฐ การค้ามันสําปะหลัง
สินค้าข้อตกลงต่างๆ
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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 แก้ไขปัญหาและรักษาผลประโยชน์ทางการค้า เช่น การดูแลเรื่อง GSP การเก็บภาษีตอบโต้
การทุ่มตลาด
 ส่งเสริมและเร่งรัดการส่งออก
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย
1. สํานักงานรัฐมนตรี
มีภารกิจเกี่ยวกับ ราชการทางการเมือง เพื่อ สนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบาย
ระหว่างกระทรวง
2. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
มีภารกิจ เกี่ยวกับ การพัฒนายุท ธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติ
จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจของกระทรวง
3. กรมการค้าภายใน
มีภารกิจเกี่ยวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้าภายในประเทศ โดยกํากับดูแล ส่งเสริม และ
พัฒนาการค้าภายในประเทศให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
ระบบการค้าเสรี และผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์ประโยชน์
4. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยการสร้างกลไก
การบริการเพื่อการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนปกป้องพิทักษ์สิทธิและสร้าง
ความเชื่ อ มั่น ให้ เ กิด ความคิด ริเ ริ่ม สร้างสรรค์ผ ลงานใหม่ ๆ อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ ทัดเทีย ม
มาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
5. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ โดยการส่งเสริม พัฒนาการประกอบธุรกิจ
ของประเทศไทยให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้า เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ
6. กรมการค้าต่างประเทศ
มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดระเบียบและบริหารการ
นําเข้า-ส่งออกสินค้า ดําเนินมาตรการป้องกันและตอบโต้ทางการค้า แก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อกีด
กันทางการค้า ส่งเสริมและกํากับดูแลมาตรฐานสินค้านําเข้า-ส่งออก พัฒนาการค้ารูปแบบใหม่ๆ
รวมทั้งดําเนินการให้ได้มาและรักษาซึ่งสิทธิประโยชน์ทางการค้า
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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7. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มีภารกิจเกี่ยวกับการเจรจาการค้า โดยการเสนอนโยบาย กําหนดท่าที กลยุทธ์ และเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อดํารงไว้และให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ
8. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการส่งออก ขยายตลาด สินค้าและธุรกิจ บริการของไทย พัฒนาและ
สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและธุรกิจบริการส่งออก ให้บริการข้อมูลการค้าและเพิ่ม ศักยภาพการ
แข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก เพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการส่งออกของประเทศไทย
เป็นหน่วยงานส่ง เสริมการค้าระหว่างประเทศชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย และพร้อมปรับ ตัวให้ทัน
ความเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ผู้ประกอบการไทยให้เป็นสากลและยั่งยืน
9. สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
มีภารกิจ เกี่ยวกับการเสนอแนะ ในการกําหนดและจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของ
ประเทศ เพื่อชี้นําในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ วางแผนกลยุทธ์เชิงรุกด้านการค้า
ให้กับกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาและสร้างเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ชี้วัด พยากรณ์ และเตือนภัยจากวิก ฤติเ ศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าประสงค์ของการเป็นชาติการค้า และเศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
10. องค์การคลังสินค้า
มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจคลังสินค้าเกษตร การค้า และธุรกิจบริการสินค้าเกษตร รวมทั้ง
การให้บริการโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า บริหารจัดการงาน
นโยบายรัฐ เพื่อรักษาสมดุลทั้งปริมาณและราคาสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส
วิสัยทัศน์ของกระทรวงพาณิชย์
“เศรษฐกิจการค้าของประเทศมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน
และมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่ดีมสี ุขของคนทั้งประเทศ”
คําขวัญกระทรวงพาณิชย์
“มุ่งมั่นพัฒนา ครบวงจรการค้า เพือ่ ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย”
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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พันธกิจของกระทรวงพาณิชย์
1. การเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจบนฐานขององค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม และทุนวัฒนธรรมโดยคํานึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม
2. การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและเป็นฐาน
ไปสู่เวทีโลก
3. การยกระดับประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า โดยการใช้นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์
การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
4. การสร้างสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม
5. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการลดต้นทุน เพิม่
คุณภาพ และสร้างสรรค์มลู ค่าให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าและภาคบริการ
เป้าประสงค์
1.1 ภาคการค้าและบริการของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
1.2 มูลค่าการค้าและบริการของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น
1.3 มูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น
1.4 ธุ ร กิ จ ภาคบริ ก ารเป้ า หมายมี ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น และสามารถขยายธุ ร กิ จ ไป
ต่างประเทศได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย
เป้าประสงค์
2.1 ผู้ป ระกอบการ SMEs และวิสาหกิจ รายย่อ ยของไทยมีความเข้ม แข็ง แข่ง ขันได้
ภายในประเทศและตลาดโลก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
เป้าประสงค์
3.1 การอํานวยความสะดวกทางการค้ามีความก้าวหน้า ทันสมัย พร้อมรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
เป้าประสงค์
4.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น
4.2 เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และประชาชน มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.3 ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการที่หลากหลายอย่างทั่วถึง ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรในเชิงรุกและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
5.1 องค์กรและบุคลากรมีขดี สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล พร้อมเข้าสู่การเป็นภาครัฐของ
ประชาชน เพื่อประชาชน
5.2 ระบบบริหารและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ ดําเนินการใน
ลักษณะของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ในการ
สนับสนุนการดําเนินงานในภาพรวม ร่วมกับการดําเนินงานในระยาละเอียดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ ดังรายละเอียดในรายงานการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ที่จะกล่าวต่อไป

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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บทที่ 2
สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย
1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
การมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาจากสถานภาพของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ จะมีลักษณะการใช้งานในอัตรา 1 : 1 (เครื่อง : บุคลากร) ส่วนอุปกรณ์
ต่อพ่วงต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ อาจกล่าวได้ว่ามีการจัดสรรตามจํานวนที่เหมาะสม แต่เนื่องจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์บางส่วน เริ่มมีความล้าสมัยและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
จึงได้มีการวางแผนจัดซื้อทดแทนตามระเบียบราชการและความจํากัดด้านงบประมาณตามสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
2. ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ของกระทรวงพาณิชย์ มีการพัฒนาเพื่อใช้งานร่วมกันหลายหน่วยงาน
ในสัง กัดกระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร ของสํานัก งาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและให้บริการ ดังรายละเอียดที่จะ
กล่าวต่อไปในรายงานการศึกษาเบื้องต้น ฉบับของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และฉบับของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
3. ระบบงานและฐานข้อมูล
ปัจจุบันการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการ
ให้บริการในลักษณะของ MOC e-Service เป็นอย่างน้อย เพื่อใช้เป็นช่องทางหลักที่ช่วยอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพียงจุดเดียว และเตรียมที่จะเปิด
ให้บริการเพิ่มเติมอีกในอนาคตอันใกล้
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของกระทรวงพาณิชย์และกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ สามารถสรุปภาพรวมความต้องการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ในเบื้องต้น พอสังเขปดังนี้
1. ความต้องการด้านนโยบาย
หมายถึง การกําหนดนโยบายของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
ของผู้บริหารและการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
1.1 การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ัล
1.2 การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการใช้ ICT
1.3 การพัฒนาสู่การเป็น MOC e-Ministry
1.4 การจัดทํามาตรฐานข้อมูลกลางตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0
2. ความต้องการด้านระบบคอมพิวเตอร์
หมายถึง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการ
ใช้งานด้านบริหารจัดการภายใน และการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ประกอบด้วย
2.1 การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิมที่เริ่มล้าสมัย ตามอายุการใช้งาน
และความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี
2.2 การนําเครื่องมืออุปกรณ์ปัจจุบัน มาพิจารณาหาแนวทางใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อ
ความประหยัดงบประมาณ ตามสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
2.3 นําแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีการขอเสนออนุมัติใน
ปีงบประมาณ 2560 ของแต่ละหน่วยงานเข้ามาเป็นส่วนสําคัญในแผนแม่บทฉบับนี้ด้วย
3. ความต้องการด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย
หมายถึง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้มีความสะดวกรวดเร็ว ในการรับ-ส่ง
ข้อมูลด้วยความมีเสถียรภาพและมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วย
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3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่าย ให้รองรับ การใช้งานร่วมกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เพื่อเอื้อต่อการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ตลอดจนการ
ให้บริการ (Front Office) แก่ผู้ประกอบการและประชาชน
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อป้องกัน
ภัยคุกคาม (Threat) ทางเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างเท่าทัน
3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศูนย์ข้อมูล กลาง (Data Center) และการสํารองข้อมูล เพื่อ
บริหารความเสี่ยงในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ ได้
อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤติ
3.4 สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรและผู้ใช้บริการของกระทรวงพาณิชย์ ในการให้ความ
ร่วมมือที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ความต้องการด้านระบบงานและฐานข้อมูล
หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่มีความถูกต้องทันสมัย (Update) สามารถ
ใช้ป ระโยชน์ข้อ มูล ร่วมกันแบบบูรณาการ ลดความซ้ําซ้อนในการจัดเก็บ และปรับปรุงข้อ มูล
ประกอบด้วย
4.1 บูรณาการระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ระดับกระทรวง อาทิ ระบบบุคลากร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารจัดการเอกสาร ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวก ลดภาระและความซ้ําซ้อนใน
การกรอกข้อ มูล ตลอดจนการปรับปรุง ข้อ มูล ให้มีความทันสมัยจากผู้เป็นเจ้าของข้อ มูล
โดยตรง
4.2 จัดทํามาตรฐานข้อ มูล กลางตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพื่อ เป็นพื้นฐานในการ
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ และรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นต้น
4.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้งานในปัจจุบัน โดยพิจารณาปรับปรุงให้
มีความทันสมัย เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบให้บริการ (Front Office) เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสําหรับผู้ประกอบการและประชาชน เช่น MOC e-Service
เป็นต้น
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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5. ความต้องการด้านบุคลากรและการฝึกอบรม
หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่
บุคลากรทุกระดับ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset)
ให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย
5.1 การพัฒ นาบุคลากรระดับ บริ ห ารและปฏิบั ติง าน ให้ มีทัก ษะการใช้ ง านด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเข้าใจ (Digital Mindset) และรู้เท่าทันเทคโนโลยี เพื่อการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ และการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 การพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค ให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้ง
ส่งเสริมความก้าวหน้าในในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรับราชการได้
อย่างต่อเนื่อง
ผลการศึกษา SWOT Analysis ของกระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษาได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ที่ส่งผล
กระทบต่อภาพรวมการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ พอสรุปดังนี้

1.

2.

3.
4.

จุดแข็ง (Strengths)
ผู้บริหารมีนโยบายรวมศูนย์การจัดสรรทรัพยากร
ด้าน ICT เป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการทาง
เทคนิคและงบประมาณ
นโยบาย One Roof เอื้อต่อการบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานภายใน และพร้อมรองรับการ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนการใช้ ICT ให้เป็น
เครื่องมือในการบริหารและปฏิบัติหน้าที่
โครงสร้างการบริหารและภารกิจหน่วยงานมีความ
ชัดเจน ซึ่งมีความครอบคลุมการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลได้ทั่วประเทศ

1.

2.

3.

4.

จุดอ่อน (Weaknesses)
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และเริม่ มีความล้าสมัย
เนื่องจากมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณมีขั้นตอน
การดําเนินงานที่ละเอียดอ่อน
ระบบ ICT มีความหลากหลาย (Platform) ตาม
รูปแบบการพัฒนาที่จําเป็นต่อการใช้งานในแต่ละ
ช่วงของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
บุคลากรด้าน ICT มีจํานวนจํากัด ไม่เพียงพอรอง
รับการให้บริการทัง้ ภายในและภายนอกได้อย่าง
รวดเร็ว
การจัดสรรงบประมาณมีข้อจํากัดตามสภาวะ
เศรษฐกิจของไทย
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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โอกาส (Opportunities)
ข้อจํากัด (Threats)
1. รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล 1. กฎระเบียบทางราชการไม่เอือ้ ต่อจัดเก็บข้อมูลที่ไม่
ซึ่งจะเอื้อต่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการ
ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งบางกรณีจําเป็น
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ต้องใช้ข้อมูลอืน่ เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือ
2. รัฐบาลกําลังจัดทํากฎหมายด้านการพาณิชย์
นําเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ
อิเล็กทรอนิกส์
2. การบริหารจัดการ/ประสานข้อมูลข้ามหน่วยงาน
3. รัฐบาลกําลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT
ระดับจังหวัด เป็นการเพิม่ ภาระการจัดเก็บข้อมูลที่
ซึ่งจะทําให้การทํางานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง
หลากหลายรูปแบบ เนือ่ งจากมีบริบทการใช้ข้อมูล
และหน่วยงานระดับจังหวัดมีประสิทธิภาพ พร้อม
ที่แตกต่างกัน
รองรับการประมวลผลข้อมูลภายใต้การดําเนิน
3. ภัยคุกคามในโลก Cyber มีเพิม่ มากขึ้นตามความ
นโยบาย One-Roof
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุก
การจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีการดําเนินยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อรองรับการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ มาบริหารงานด้านการพาณิชย์เชิงรุก ประกอบด้วย
1. รองรับการใช้งาน Internet of Things (IOT)
Internet Of Things (IOT) หมายถึง สภาพแวดล้อมอันประกอบด้วยสรรพสิ่งที่สามารถสื่อสารและ
เชื่อมต่อกันได้ผ่าน Protocol การสื่อสารทั้งแบบใช้สายและไร้สาย โดยสรรพสิ่งต่างๆ มีวิธีการระบุตัวตนได้
รับรู้บริบทของสภาพแวดล้อมได้ มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและทํางานร่วมกันได้ ความสามารถในการสื่อสารของ
สรรพสิ่งนี้จ ะนําไปสู่นวัตกรรมและบริการใหม่อีก มากมาย ตัวอย่างเช่น เซ็นเซอร์ภายในบ้านตรวจจับการ
เคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย และส่งสัญญาณไปสั่งเปิด/ปิดสวิตซ์ไฟตามห้องต่างๆ ที่มีคนหรือไม่มีคนอยู่ อุปกรณ์
วัดสัญญาณชีพของผู้ป่วย/ผู้สูงอายุและส่งข้อมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งข้อความเรียกหน่วยกู้ชีพ
หรือรถฉุกเฉิน เป็นต้น
นอกจากนี้ IOT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสู่ยุคใหม่ หรือที่เรียกว่า
Industry 4.0 ที่จะอาศัยการเชื่อมต่อสื่อสารและทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูล เพื่อเพิ่ม
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์
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อํานาจในการตัดสินใจที่ร วดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยําสูง โดยข้อมูล ทั้ง หลายที่เ ก็บ จากเซ็นเซอร์ที่ใช้
ตรวจวัดตัวอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมจะถูกนํามาวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
ได้อย่างทันที นอกจากการข้ามขีดจํากัดเรื่องเวลาแล้ว ระบบควบคุมหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล อาจไม่ได้อยู่ใน
ที่เดียวกันกับเครื่องจักร แต่สามารถควบคุมสั่งการได้โดยไร้ขีดจํากัดเรื่องสถานที่
เทคโนโลยีที่ทําให้ IOT เกิดขึ้นได้จริงและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
1) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลในบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น เซ็นเซอร์
2) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสาร เช่น ระบบสมองกลฝังตัว รวมถึงการ
สื่อสารแบบไร้สายที่ใช้พลังงานต่ํา อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth
3) เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลในบริบทของตน เช่น เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ
คลาวด์ และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Analytics
หมายเหตุ : อ้างอิงจาก http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html
2. รองรับแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ใน
ประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561)
เนื่องจากปัจจุบันการเติบโตของการใช้งานเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีจํานวนสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วระบบหมายเลขติดต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IP address) ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นระบบ IP รุ่นที่ 4
(IPv4) ซึ่งจะเป็นระบบ 32 บิตหรือสามารถระบุเลขไอพีได้ตั้ง 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 ทําให้จํานวน
หมายเลขติดต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ใช้หมดไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 หลายประเทศจึงนําเทคโนโลยี
หมายเลขติดต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เ น็ตรุ่นที่6 (IPv6) มาใช้ง านเพื่อ รองรับ การขยายตัวของเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และเตรียมความพร้อมสําหรับการรองรับบริการใหม่ๆ ในอนาคตได้อย่างพอเพียง
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตาม
ผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําเสนอ และได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักทําหน้าที่ใน
การกํากับดูแล บริหารจัดการแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6
ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) ตลอดจนรับผิดชอบการขอหมายเลข IPv6 จาก Asia Pacific
Network Information Centre (APNIC) ให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนดังกล่าวด้วย
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
วิสัยทัศน์
“มุ่งเน้น พัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ไทย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว มั่นคง ปลอดภัย”
พันธกิจ
1. ส่ง เสริมสนับ สนุนการพัฒ นาและการใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ การค้าของ
ประเทศ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
5. เพิ่ม สมรรถนะการพัฒ นาและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริห ารและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
6. สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
ได้มาตรฐานสากล
เป้าหมาย
1. ให้บริการด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์แบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัลที่ทันสมัย
2. พัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทลั (Smart Ministry)
3. ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
ค่านิยมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรดิจิทลั (SMART Ministry)”
โดยคําว่า “SMART” มีความหมาย ดังนี้
S : Stakeholder
หมายถึง ผูม้ ีส่วนได้เสีย
M: Merit
หมายถึง คุณธรรม
A: Accountability หมายถึง ความรับผิดชอบพร้อมต่อการตรวจสอบ
R: Real-time
หมายถึง ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันของข้อมูล
T: Transparency หมายถึง ความโปร่งใส
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงพาณิชย์
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายข้างต้น จําเป็นต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงพาณิชย์ (ดัง รูปที่ 2) ซึ่งแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ได้มีก ารพัฒนาระบบงานและ
ฐานข้อมูลต่างๆ ที่อาจจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย
1. ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน (Back Office) เช่น ข้อมูลจากระบบ e-Less ข้อมูลจาก
ระบบ e-Office ข้อมูลจากระบบ DPIS เป็นต้น
2. ฐานข้อมูลเพื่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน (Front Office) เช่น ข้อมูลสินค้า
เกษตร ข้อมูลสินค้าประเภทต่างๆ ข้อมูลกลุ่มธุรกิจบริการ เป็นต้น

รูปที่ 2 ภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงพาณิชย์
การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน (Back Office) และข้อมูลเพื่อการให้บริการแก่
ผู้ประกอบการและประชาชน (Front Office) ในที่นี้ จะใช้หลักการเชื่อมโยงข้อมูลเฉพาะบางส่วนที่มีการตกลง
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของข้อมูลกับสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประมวลผลภาพรวมข้อมูลและ
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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นําไปใช้ประโยชน์ในระดับของกระทรวงพาณิชย์ โดยที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังคงทําหน้าที่บริหารจัดการ
ปรับปรุง และใช้ประโยชน์จากรายละเอียดข้อมูลของตนเองได้อย่างอิสระ ประกอบด้วย
1. การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายใน (Back Office)
จะมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปัจจุบัน และระบบการเชื่อมโยงข้อมูล (ทั้งภายใน
และภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพื่อใช้ประโยชน์จากการกรอกข้อมูลพื้นฐานในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผล และส่งผ่านไปสู่การจัดทําสรุปรายงานต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมหรือระดับกระทรวงได้ โดยไม่ตอ้ ง
กรอกข้อมูลซ้ําซ้อน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานประจําวัน
ดังนั้น การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
นอกจากจะช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้งานให้แก่บุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ซึ่งมีความ
ต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการผลิตข้อมูลพื้นฐานจากการบริหาร
และการปฏิบัติงานประจําวันที่มีความทันสมัย (Update) สามารถนําไปสู่การบูรณาการข้อมูลระดับกรมและ
ระดับกระทรวงได้อย่างมีเอกภาพ เพื่อนําไปสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลดังรูปที่ 4

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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รูปที่ 4 แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่องค์กรดิจทิ ัล (Smart Ministry)
2. การบูรณาการข้อมูลเพื่อการให้บริการ (Front Office)
การให้บริการข้อมูล แก่ผู้ป ระกอบการและประชาชน จะมุ่งเน้นการนําข้อ มูล ที่ห น่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์และ Application ต่างๆ มาทําการสอบทานความถูกต้องข้อมูล
ร่วมกัน (Clearing house) ที่ศูนย์ข้อมูลกลางของสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อนนําเข้าสู่ระบบบริการ
กลางของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ซึ่งสามารถที่จะนําส่งเข้าสู่ระบบ Open Data ของศูนย์กลาง
ข้อมูลแห่งชาติ (National Data Center) เพื่อการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน (Share Data) ในระดับชาติ โดย
ใช้หลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Web Services เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล
ตามแนวทางดังรูปที่ 5

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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รูปที่ 5 แนวทางการบูรณาการระบบการให้บริการของกระทรวงพาณิชย์
การบูรณาการข้อมูลตามหลักการข้างต้น นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกระทรวง
พาณิชย์แล้ว ยังมีความพร้อมรองรับการใช้ข้อมูลร่วมกัน (Share Data) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งได้กําหนดให้
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) พัฒนาระบบข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถนําไปใช้
งานหรือเผยแพร่ได้โดยอิสระ (อ้างอิงตามเว็บไซต์ data.go.th) โดยมีหัวใจสําคัญ 3 ประการที่จะช่วยสนับสนุน
ให้เกิดการทํางานร่วมกัน (Interopability) อย่างเป็นรูปธรรม คือ
1. Availability and Access คือ ข้อมูลที่เปิดเผยต้องสามารถใช้งานได้ทั้งหมด และในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายจะต้องไม่มากไปกว่าการทําสําเนา สําหรับการเผยแพร่จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการ
ใช้งานและสามารถแก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดฟรีผ่านอินเตอร์เน็ต
2. Re-use and Redistribution คือ ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกจัดเตรียมภายใต้เงื่อนไข การอนุญาต
ให้นํามาใช้ใหม่และเผยแพร่ได้ รวมถึงการใช้ชุดข้อมูลร่วมกับชุดข้อมูลอื่น ๆ
3. Universal Participation คือ ทุกคนสามารถที่จะใช้ข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้ การใช้ซ้ํา
การเผยแพร่ โดยไม่ติดเรื่องข้อจํากัดใดๆ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าข้อมูล
นั้นๆ เช่น หากเป็นข้อมูลที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานเชิงพาณิชย์ (Non-commercial) จะไม่สามารถ
นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ หรือข้อมูลนั้นอาจมีข้อจํากัดในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง
เช่น ใช้ในการศึกษาเท่านั้น
การจัดทํา (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวง
พาณิชย์ จึงกําหนดให้มียุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) โดยมีบางโครงการ
ที่จําเป็นต้องดําเนินการในลักษณะของโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อ
มุ่งเน้นการบูรณาการให้ประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรม
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

17

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560–2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์ : กระตุ้นเศรษฐกิ จ การพาณิช ย์ของไทย ด้วยการเตรียมข้อ มูล ดิ จิทัล ในภาพรวม
ระดับ ประเทศ เพื่อ นําไปส่ง เสริม สนับ สนุนให้ผู้ประกอบการและประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์ในการนําไปวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เช่น
การลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์
รูปแบบใหม่ในอนาคต
เป้าหมาย :
บูรณาการข้อ มูลสารสนเทศภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก
กระทรวงพาณิชย์ ตอบสนองการจัดทําข้อมูลเปิด (Open Data) เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการและประชาชน
กลยุทธ์
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการกําหนดแนวทางการบูรณาการ
ข้อมูลร่วมกัน
2. สอบทานข้อมูล (Data Cleansing) ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ตัวชี้วัด
1. จํานวนหน่วยงานที่มกี ารบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
2. จํานวนประเด็นข้อมูลเพือ่ การเผยแพร่หรือใช้งานร่วมกัน (Share Data)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Ministry)
วัตถุประสงค์ : ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับ สนุนการให้บ ริก ารแบบดิจิทัล (Front Office) แก่
ผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงประสิท ธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back
Office) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เป้าหมาย
1. เปลี่ยนกระบวนการทํางานและการทําธุรกรรมจาก Analog เป็น Digital
2. ให้บริการด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์แบบครบวงจร (ทั้งในด้านข้อมูลและการทําธุรกรรม) ด้วย
การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลที่ทันสมัย
กลยุทธ์
1. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office ให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานทีเ่ พิ่มมากขึ้น
2. การพัฒนาระบบงานหรือ Application ที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานด้วยความ
ทันสมัย
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

18

ตัวชี้วัด
1. ความรวดเร็วในการทําธุรกรรมกับกระทรวงพาณิชย์
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์
วัตถุประสงค์ : พั ฒ นากฎหมาย กฎระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ กติ ก าด้ า นการพาณิ ช ย์ ให้
เหมาะสมทันสมัยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการและประชาชน
เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการทําธุรกรรมกับกระทรวง
พาณิชย์เพิ่มมากขึ้น โดยมีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว (Privacy) อย่างมั่นคง
ปลอดภัย
2. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
พาณิชย์ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงกฎระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจทิ ัล
2. ขอรับรองมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผู้ประกอบการหรือประชาชนทําธุรกรรมกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์อย่างมีคณ
ุ ภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์ : สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้ด้านการพาณิชย์
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกง่ายดาย เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ ป ระกอบการและประชาชนรู้เ ท่า ทัน ข้อ มูล ข่า วสาร และมี ทัก ษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
เป้าหมาย :
สร้างสังคมออนไลน์ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ร่วมกัน
กลยุทธ์ :
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Social Network ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
ตัวชี้วัด :
จํานวนสมาชิกใน Social Network ของกระทรวงพาณิชย์
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล
วัตถุประสงค์ : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
ตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าหมาย
1. บรรจุสมรรถนะด้านการพัฒนาหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากร โดยให้เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Path)
2. พัฒนานักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
ต่อกระบวนงานต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อการประสานหรือสื่อความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานกับ
นักเทคนิคในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน
กลยุทธ์
1. จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (คํานิยาม) การใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล สําหรับผู้ใช้งานใน
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
2. จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ (คํานิยาม) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัลสําหรับนักเทคนิค
3. ทดสอบ ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
1. มีพจนานุกรมสมรรถนะ (คํานิยาม) ด้านการใช้งาน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
(Digital Competency)
2. จํานวนนักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst) ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการ
บริการของกระทรวงพาณิชย์
วัตถุประสงค์ : พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานดิ จิทัล ประสิท ธิภาพสูง เพื่อ อํานวยความสะดวกให้แ ก่
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
อย่างสะดวกรวดเร็วแบบทุกที่ ทุกเวลา เพียงพอต่อความต้องการ
เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์ได้แบบทุกที่
ทุกเวลา
2. ผู้บ ริห ารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ส ามารถใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวง
พาณิชย์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค
2. เชื่อมโยงการใช้ระบบ Wifi ได้อย่างต่อเนือ่ งระหว่างอาคารสถานที่ของหน่วยงานส่วนกลาง
(สนามบินน้ํา)
ตัวชี้วัด :
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์
แผนภาพความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เนื่อ งจากคณะรัฐ มนตรีได้มีม ติเ มื่อ วันที่ 30 กัน ยายน 2558 มอบหมายให้ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แทนแผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารของประเทศ และเห็นชอบให้ยกเลิก มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เฉพาะในส่วนที่มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย ดังนั้น จึงสมควรแสดงความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั

ยุทธศาสตร์ที่ 6
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจทิ ัล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพ
สูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
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(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรดิจิทลั

แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2559-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่า
และภาคบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการพาณิชย์ เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทํ างานขององค์ ก รในเชิ งรุ กและมี
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์อย่างมีคุณภาพด้วย
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทลั
เสริมสร้างความสามารถผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจรายย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการทํ างานขององค์ ก รในเชิ งรุ กและมี
ธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ให้ครอบคลุมการบริหาร
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทางการค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดการและบริการของกระทรวงพาณิชย์
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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บทที่ 4
แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด และประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ในการดําเนินการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564 มีการวิเคราะห์และจัดทําในลักษณะของแผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์มีการดําเนินโครงการร่วมกันในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ลําดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
แผนงานที่ 1 การพัฒนาข้อมูลพื้นฐานด้านการพาณิชย์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์
1 การสอบทานและ
เพื่อปรับปรุงข้อมูล
1. จํานวนประเด็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ 1. พัฒนาระบบ
X
X
X
X
X
X
ปรับปรุงข้อมูล (Data ประเด็นเดียวกัน ที่ใช้งาน ให้บริการของแต่ละ
ข้อมูลทีม่ ีความ
ตรวจสอบข้อมูลซึง่ มี
Cleansing) ร่วมกัน
อยู่ในแต่ละระบบของ
ถูกต้องตรงกัน
หน่วยงานในสังกัด
การจัดเก็บ/ใช้งาน
ระหว่างหน่วยงานใน หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์มี
ในแต่ละกรม เพื่อ 2. จํานวนหน่วยงานที่
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ มี
มีข้อมูลถูกต้อง
ความถูกต้องตรงกัน
เปรียบเทียบข้อมูล
เบื้องต้น
ความถูกต้องตรงกัน
ตรงกัน
แนวทางการ
ดําเนินงาน

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

2

โครงการ

การจัดทํามาตรฐาน
ข้อมูลตามกรอบแนว
ทาง TH e-GIF 2.0

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

กําหนดมาตรฐานการ
1. สร้างมาตรฐาน
พัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
และข้อมูลของหน่วยงาน
การให้บริการ
ในสังกัดกระทรวง
2. สร้างมาตรฐาน
พาณิชย์ ให้มีความเป็น
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
เอกภาพ
การบริหารจัดการ
ภายในของ
กระทรวงพาณิชย์

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

2. นําผลตรวจสอบเข้า
สู่กระบวนการ
พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขข้อมูลร่วมกัน
จัดประชุมหน่วยงานใน 1. มีมาตรฐานข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการให้
สังกัดกระทรวงพาณิชย์
บริการ
เพื่อร่วมกันพิจารณา
 กําหนดนิยามความ 2. มีมาตรฐานข้อมูล
พื้นฐานเพื่อการ
หมายของข้อมูลที่
บริหารจัดการภาย
จําเป็นต้องใช้งาน
ในของกระทรวง
ร่วมกัน
พาณิชย์
 กําหนดรูปแบบวิธีการ
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน

แผนงานที่ 2 การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์
1 การจัดการข้อมูลขนาด สนับสนุนการดําเนินงาน พัฒนาระบบบริหาร 1. ศึกษาวิเคราะห์แนว มีระบบบริหารจัดการ
ใหญ่ และการวิเคราะห์ ตามแผนพัฒนาดิจิทลั เพือ่ คลังข้อมูลขนาดใหญ่
ทางการพัฒนาและ คลังข้อมูลขนาดใหญ่
ข้อมูลเชิงลึก (Big
เศรษฐกิจและสังคม
(Big Data) รองรับ
ใช้ประโยชน์ข้อมูล (Big Data)
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ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

Data & Analysis)

2

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ พัฒนาระบบสนับสนุน
Trade Intelligence การตลาดเชิงรุก

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

การบูรณาการทั้ง
ในมิติของ Product
ภายในและภายนอก
Base และ Service
กระทรวงพาณิชย์
Base
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน 2. พัฒนาระบบบริหาร
มิติ Product Base
จัดการ Big Data
และ Service Base
กระทรวงพาณิชย์
1. ศึกษาวิเคราะห์แนว ระดับความพึงพอใจ
สามารถนําข้อมูล/
ทางการพัฒนาการ ของผูใ้ ช้งาน
สารสนเทศด้านการ
ตลาดที่ทันสมัย
พาณิชย์ไปใช้งานได้ 2. พัฒนาระบบงานที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมตาม
อาทิ การพัฒนา
แนวทางการศึกษา
Value Chain,
วิเคราะห์ (ข้อ 1.)
Supply Chain ของ
สินค้าและบริการ
ตลอดจนราคา และ
การกระจายสินค้า

24

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

ตั้งงบประมาณที่สํานักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า
ในฐานะหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

3

การพัฒนา/ปรับปรุง
ระบบเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
(Interopability)
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในกระทรวง
พาณิชย์ผ่านระบบ
Web Services
เพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริการภาครัฐ โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูล
(Smart Service)

4

วัตถุประสงค์
พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนรัฐบาลดิจิทลั
พ.ศ. 2559-2561

เป้าหมาย
การเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
พาณิชย์เป็นแบบ
อัตโนมัติ

แนวทางการ
ดําเนินงาน

พัฒนาระบบ Web
Services เพื่อการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างระบบงาน
ของหน่วยงานต่างๆ
เพื่อ Integrate ข้อมูล
โดยไม่ต้องปรับปรุง
แก้ไขระบบเดิมมากนัก
ใช้ประโยชน์ข้อมูล
1. จัดทําบันทึก (MOU)
ด้านเศรษฐกิจการ
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
พาณิชย์ ร่วมกับ
เป้าหมาย
หน่วยงานภายนอก 2. ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์
กระทรวงพาณิชย์ใน
แ น ว ท า ง / วิ ธี ก า ร
การเชื่อมโยงข้อมูล
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ร่วมกันแบบอัตโนมัติ
ข้อมูลร่วมกัน
3. พั ฒ นาระบบ Web
Services

ตัวชี้วัด
จํานวนหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์
ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ด้วยระบบ Web
services

จํานวนหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวง
พาณิชย์ที่มีการใช้
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
แบบอัตโนมัติ
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ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
X
X
X
X
X

ตั้งงบประมาณที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในฐานะหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

5

โครงการ

บูรณาการข้อมูล
นิติบุคคล (Business
Data Integration)

วัตถุประสงค์

สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแผนรัฐบาลดิจิทลั
พ.ศ. 2559-2561

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

4. บํารุงรักษาปรับปรุง
ข้อมูลของแต่ละฝ่าย
ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ทันสมัย
ใช้ประโยชน์ข้อมูลนิติ 1. จัดทําบันทึก (MOU)
บุคคลร่วมกันได้อย่าง
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
สะดวก และลดความ
เป้าหมาย
ซ้ําซ้อนในการกรอก 2. ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์
ข้อมูล
แ น ว ท า ง / วิ ธี ก า ร
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกัน
3. พั ฒ นาระบบ Web
Services
4. บํารุงรักษาปรับปรุง
ข้อมูลของแต่ละฝ่าย
ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ทันสมัย

ตัวชี้วัด

จํานวนหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวง
พาณิชย์ที่มีการใช้
เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
แบบอัตโนมัติ
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ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

ตั้งงบประมาณที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในฐานะหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ
6

โครงการ

วัตถุประสงค์

บูรณาการข้อมูลการ สนับสนุนการดําเนินงาน
นําเข้าส่งออกแบบครบ ตามแผนรัฐบาลดิจิทลั
วงจร
พ.ศ. 2559-2561

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ใช้ประโยชน์ข้อมูล
1. จัดทําบันทึก (MOU) จํานวนหน่วยงาน
การนําเข้าส่งออก
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน ภายนอกกระทรวง
พาณิชย์ที่มีการใช้
ร่วมกันได้อย่าง
เป้าหมาย
สะดวก และลดความ 2. ศึ ก ษ า วิ เ ค ร า ะ ห์ เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
ซ้ําซ้อนในการกรอก
แ น ว ท า ง / วิ ธี ก า ร แบบอัตโนมัติ
ข้อมูล
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลร่วมกัน
3. พั ฒ นาระบบ Web
Services
4. บํารุงรักษาปรับปรุง
ข้อมูลของแต่ละฝ่าย
ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
ทันสมัย
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการข้อมูลด้านการพาณิชย์ในระดับประเทศ
1 การพัฒนา/ปรับปรุง พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
จัดส่งข้อมูลไปยัง
1. ใช้มาตรฐานข้อมูลที่ จํานวนระบบศูนย์
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ สารสนเทศที่สามารถ
ระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กําหนดไว้เป็นกรอบ ปฏิบัติการระดับกรม
กระทรวงและศูนย์
รวบรวมประมวลผล
นายกรัฐมนตรี
ในการ Integrate (DOC) ที่สามารถ
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ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
ตั้งงบประมาณที่กรมการค้าต่างประเทศ
ในฐานะหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

X

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ปฏิบัติการกรม
ข้อมูล (Integrate) จาก (PMOC) ได้อัตโนมัติ 2. พัฒนาระบบ Web
(Ministry Operation ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม ตามเวลาทีต่ กลงกัน
Services เพื่อการ
Center : MOC &
(DOC)
Integrate ข้อมูล
Department
จากระบบ DOC
Operation Center :
DOC)

ตัวชี้วัด

28

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

Integrate ได้

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

29

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Ministry)
ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ลําดับ
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบสนองการใช้งานในลักษณะ Customer Centric
1 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูล พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มระบบให้บริการ 1. ศึกษาวิเคราะห์
จํานวนระบบการ
X
X
X
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง ของกระทรวงพาณิชย์ให้ ผ่านเว็บไซต์ของ
ความต้องการใหม่ๆ ให้บริการ
พาณิชย์
มีความทันสมัย
กระทรวงพาณิชย์
ของผู้ประกอบการ
(www.moc.go.th)
(MOC e-Service)
และประชาชน
2. พัฒนาระบบ
ให้บริการแบบใหม่ที่
สนองตอบความ
ต้องการฯ
3. เชื่อมโยงการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ MOC eService
2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มระบบให้บริการ 1. ศึกษาวิเคราะห์
จํานวนระบบการ
X
X
X
X
ให้บริการข้อมูล
ของกระทรวงพาณิชย์ให้ ผ่านเว็บไซต์ของ
ความต้องการใหม่ๆ ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์กระทรวง
มีความทันสมัย และ
กระทรวงพาณิชย์
ของผู้ประกอบการ
แนวทางการ
ดําเนินงาน

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ
พาณิชย์
(www.moc.go.th)

วัตถุประสงค์

แนวทางการ
ดําเนินงาน

เป้าหมาย

ประสานการเชื่อมโยง
ระบบการให้บริการของ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์

2.

3.
2

3

พัฒนาระบบสารสนเทศและ สนับสนุนการดําเนินงาน เพิ่มจํานวน
การให้บริการของกระทรวง ตามแผนพัฒนาดิจิทลั
Mobile
พาณิชย์เพื่อให้บริการผ่าน เพื่อเศรษฐกิจและสังคม Application
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile
Device)

1.

2.

พัฒนาระบบ Smart Card สนับสนุนการดําเนินงาน ใช้ Smart Card ใน 1.
และ Digital Signature เพื่อ ตามแผนพัฒนารัฐบาล การจัดเก็บข้อมูล

และประชาชน
พัฒนาระบบ
ให้บริการแบบใหม่ที่
สนองตอบความ
ต้องการฯ
เชื่อมโยงการใช้งาน
เว็บไซต์
ศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการใหม่ๆ
ของผู้ประกอบการ
และประชาชน
พัฒนา Mobile
Application รุ่น
ใหม่ทสี่ นองตอบ
ความต้องการฯ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานเบื้องต้นใน

ตัวชี้วัด

30

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

จํานวน Mobile
Application

-

X

X

X

X

X

จํานวนระบบที่
สามารถจัดเก็บ

-

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ
รองรับการให้บริการและ
บริหารจัดการของกระทรวง
พาณิชย์

4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ดิจิทัล พ.ศ. 2559-2561 เบื้องต้นแทนการใช้
การขอรับบริการจาก
เอกสารกระดาษใน
กระทรวงพาณิชย์
การกรอกแบบฟอร์ม 2. พัฒนาระบบอ่าน
หรือคําร้องต่างๆของ ข้อมูลพื้นฐานจาก
กระทรวงพาณิชย์
บัตร Smart card
3. พัฒนาฟังก์ชันการ
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล
4. พัฒนาระบบลงลาย
มือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature)
พัฒนาระบบบริการชําระเงิน สนับสนุนการชําระเงิน อํานวยความสะดวก 1. ศึกษาวิเคราะห์การ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผปู้ ระกอบการ
ใช้ e-Payment
(e-Payment หรือ Mobile ของภาครัฐ (National หรือประชาชนใน
ของรัฐบาล
Payment)
e-Payment)
การชําระเงินให้แก่ 2. กําหนดระบบและ
กระทรวงพาณิชย์
หน่วยงานที่จะให้

ตัวชี้วัด

31

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

ข้อมูลด้วย Smart
Card

จํานวนระบบที่ให้
บริการแบบ
e-Payment หรือ
Mobile Payment

-

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

X

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

32

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

บริการ e-Payment
โดยอาจพิจารณาใช้
ข้อมูลร่วมกับระบบ
Smart Card
3. พัฒนาระบบการรับ
ชําระเงินผ่านบัตรเงิน
สด (Debit Card)
หรือหักบัญชีธนาคาร
แผนงานที่ 2 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ด้วยการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั ที่ทันสมัย ตลอดจนรองรับการดําเนินนโยบาย One Roof
1 ศึกษาวิเคราะห์การบูรณาการ ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง กําหนดแนวทางการ จ้างทีป่ รึกษาดําเนินการ มีแนวทางการพัฒนา X
ระบบบริหารจัดการระบบ การพัฒนาระบบสํานัก พัฒนาและ
ศึกษาวิเคราะห์
และบูรณาการระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส์
งานอิเล็กทรอนิกส์และ บูรณาการข้อมูล
สํานักงาน
(e-Ministry)
การบูรณาการข้อมูล
Back Office ที่
อิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันระหว่างระบบเดิม ชัดเจน
2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ ระยะที่ 1. พัฒนาระบบ มีระบบบริหารจัดการ X
X
X
ระบบสํานักงาน
เพิ่มเติม หรือปรับปรุง
ระบบ Back Office บริหารทรัพยากรบุคคล ระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง ระบบเดิมให้เหมาะสม อํานวยความสะดวก (HR) และเชื่อมโยง
อิเล็กทรอนิกส์ของ

-

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ
พาณิชย์ (e-Ministry)

3

การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบตรวจ
ราชการ (e-Inspection)

4

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ตรวจราชการ
(e-Inspection)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ทันสมัยตามความ
ให้แก่บุคลากรใน
ต้องการใช้งานที่เพิม่ มาก การบริหารและการ
ขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป ปฏิบัติงานประจํา
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPIS
ระยะที่ 2. พัฒนาระบบ
บริหารสํานักงาน (ERP)
และเชื่อมโยงข้อมูลเข้า
สู่ระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น
GFMIS
พัฒนาระบบสนับสนุน อํานวยความสะดวก 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจราชการระดับ ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
ที่จําเป็นต้องใช้ในการ
กระทรวง โดยพิจารณา การเตรียมความ
ตรวจราชการ
ขยายขีดความสามารถให้ พร้อมรองรับการ
2. พัฒนารูปแบบและ
มากกว่าระบบปัจจุบัน ตรวจราชการ
ฟังก์ชันงานตามผล
การศึกษา (ข้อ 1.)
เพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน อํานวยความสะดวก 1. ศึกษาวิเคราะห์ความ
ของระบบตรวจราชการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
ต้องการใช้งานที่เพิม่
ให้ครอบคลุมความ
การเตรียมความ
มากขึ้นจากปัจจุบัน
ต้องการที่เพิม่ มากขึ้น
พร้อมรองรับการ
2. พัฒนาฟังก์ชันงาน
ตรวจราชการ
เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

33

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

กระทรวงพาณิชย์
(e-Ministry)

มีระบบการตรวจ
ราชการ

-

X

X

-

-

X

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน

-

-

-

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

บูรณาการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Less)

บูรณาการการใช้
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกันระหว่างส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และ
ต่างประเทศ

6

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

7

การพัฒนาระบบข้อมูลเปิด
(Open Data) เพื่อ
สนับสนุนระบบศูนย์ข้อมูล
กลางแห่งชาติ (National
Data Center)

เป้าหมาย

อํานวยความสะดวก
ในการใช้สารบรรณ
ร่วมกันทัง้ ภายใน
และภายนอก
กระทรวงพาณิชย์
ผ่านระบบ e-CMS
ของ สรอ.
เพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน อํานวยความสะดวก
ของระบบสารบรรณ
ให้แก่บุคลากรของ
กระทรวงพาณิชย์
สนับสนุนการดําเนินงาน จัดส่งข้อมูลที่ควร
ตามแผนพัฒนาดิจิทลั
ให้บริการหรือควร
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยตามกฎหมาย
แผนบูรณาการข้อมูลและ ไปยังศูนย์ข้อมูลกลาง
แผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ แห่งชาติ (National
Government Shared Data Center) โดย
Services
อัตโนมัติ

แนวทางการ
ดําเนินงาน
1. ศึกษาวิเคราะห์แนว
ทางการเชื่อมโยง
ผ่าน Web
Services
2. ประสานการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงกับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์
1. ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้ทเี่ พิ่มขึ้น
2. พัฒนาฟังก์ชันเพิ่ม
1. ใช้มาตรฐานข้อมูลที่
กําหนดไว้เป็นกรอบ
ในการ Integrate
2. พัฒนาระบบ Web
Services เพื่อการ
Integrate ข้อมูล
ของแต่ละกรม

ตัวชี้วัด
ประเภทและ
จํานวนเอกสารที่มี
ในระบบ

34

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
X
X
X

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน

-

-

-

X

X

X

จํานวนข้อมูลที่
สามารถเปิดให้มี
การเผยแพร่ใช้งาน
ร่วมกัน (Share
Data)

X

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

35

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานที่ 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
1 จัดทําและทบทวนนโยบาย/ ทบทวน/ปรับปรุง
1. สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติฯ ตามกฎหมายที่ นโยบาย/แนวปฏิบัติใน
กฎหมายเศรษฐกิจ
เกี่ยวข้อง และแผนภัยพิบัติ การบริหารความเสี่ยง
ดิจิทัลและการรักษา
ฉุกเฉิน
การรักษาความมั่นคง
ความมั่นคงปลอดภัย
ปลอดภัย และการ
ด้าน ICT ของ
ดําเนินงานด้าน ICT ใน
กระทรวงเทคโนโลยี
ภาวะฉุกเฉินของ
สารสนเทศและการ
กระทรวงพาณิชย์
สื่อสาร
2. เป็นกรอบแนว
ทางการจัดทําแผน
ที่เกี่ยวข้องสําหรับ
หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงพาณิชย์
2 ติดตามประเมินผลและ
สนับสนุนการดําเนิน ปรับปรุงแผนบริหาร

แนวทางการ
ดําเนินงาน
1. พิจารณาทบทวน
แนวนโยบายแนว
ปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยฯ
2. ปรับปรุงนโยบาย
/แนวปฏิบัติใน
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยฯ
3. ประกาศใช้แนว
นโยบาย/ปฏิบัติใน
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยฯ
1. จัดตั้งกรรมการ/

ตัวชี้วัด

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

มีนโยบาย/แนว
ปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย การ
บริหารความเสี่ยง
และการดําเนินงาน
ด้าน ICT ในภาวะ
ฉุกเฉินกระทรวง
พาณิชย์

X

X

X

X

X

X

แผนบริหารความ

X

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงการบริหารจัดการ
งานตามแผนพัฒนา
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง และ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
แผนภัยพิบัติฉุกเฉิน
และสังคม

3

ส่งเสริมสนับสนุนการมีการใช้ สนับสนุนการสร้าง
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
ความเชื่อมั่นในการ
ทันสมัย
พัฒนาและใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทลั ของ
กระทรวงพาณิชย์ให้แก่
ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย

4

การเสนอขอรับรอง
มาตรฐานสากล

เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ทุกฝ่ายในการ

เป้าหมาย
ความเสี่ยง แผนการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย และแผน
ฉุกเฉินด้าน ICT ให้
เหมาะสมทันต่อภัย
คุกคาม
เป็นแบบอย่างการ
บริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล

ขอรับรองมาตรฐาน
การรักษาความมั่นคง

แนวทางการ
ดําเนินงาน
คณะทํางานกํากับ
ติดตามฯ
2. กํากับติดตามและ
ประเมินผล
3. ปรับปรุงแผนต่างๆ
ตามเป้าหมาย
1. สํารวจความ
ต้องการใช้ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
ทันสมัยให้เพียงพอ
ต่อการใช้งานใน
ระบบ Back และ
Front Office
2. จัดซื้อลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์
ดําเนินการเสนอ
ขอรับรองมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

36

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

เสี่ยง แผนรักษา
ความมั่นคง
ปลอดภัย และแผน
ฉุกเฉินด้าน ICT
ได้รับการปรับปรุง
จํานวนลิขสิทธิ์
(License) การใช้
ซอฟต์แวร์

X

X

X

X

X

ผ่านการรับรอง
มาตรฐานสากล

ตั้งงบประมาณที่หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบหลัก คือ
สป./พค./คต./สค.
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

X

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ICT ของ
กระทรวงพาณิชย์

เป้าหมาย
ปลอดภัยด้าน ICT

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

37

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

ด้านการรักษาความ ด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ICT มัน่ คงปลอดภัย ICT
จากหน่วยงานที่ได้รับ
การยอมรับสากล

แผนงานที่ 2 การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
1 การรณรงค์เพื่อให้เกิดความ 1. จัดทําสือ่ ดิจิทลั เพื่อ บุคลากรกระทรวง
1. จํานวนสื่อดิจทิ ัล
1. จัดทําสือ่ ดิจิทลั
ตระหนักและสร้างวัฒนธรรม
ประชาสัมพันธ์
พาณิชย์มีความ
และเผยแพร่ผ่าน 2. จํานวนกิจกรรม
การใช้ ICT อย่างมีคุณธรรม 2. จัดกิจกรรมส่งเสริม ตระหนักในการใช้ ICT
ระบบออนไลน์
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
สนับสนุนการใช้
อย่างมีคุณธรรม
2. จัดกิจกรรม
งาน ICT อย่างมี
จริยธรรมและ
ส่งเสริมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
จริยธรรม
จรรยาบรรณ

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

X

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

38

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์อย่างมีคณ
ุ ภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานที่ 1 การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์
1 ประยุกต์ใช้สื่อสังคม
เพื่อใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ออนไลน์ที่ทันสมัยในการ ทันสมัยที่มรี ะบบรักษา ของทางราชการ ซึ่งมี
ติดต่อสื่อสารกับผูป้ ระกอบ ความมั่นคงปลอดภัยอย่าง แนวโน้มจะพัฒนาและ
การและประชาชน
มีประสิทธิภาพ เข่น การ เปิดให้ใช้งาน เช่น ของ
ใช้ Line Official
สํานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)
2 พัฒนาระบบวิเคราะห์
พัฒนาระบบงานเพือ่
วิเคราะห์ความต้องการ
ข้อมูลทางสังคมการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม ของผู้ประกอบการและ
พาณิชย์จากสื่อสังคม
การพาณิชย์ ซึ่งเป็น
ประชาชน ที่มักจะ
ออนไลน์ (Social
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
เปลี่ยนแปลงอย่าง
Analytic)
Data) เป็นประโยชน์ต่อ รวดเร็วตามยุคดิจทิ ัล
การกําหนดนโยบายและ
บริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ติดตามและประสาน
มีการใช้ระบบสื่อ
การขอใช้ระบบสื่อสังคม สังคมออนไลน์ที่
เป็นทางการ
ออนไลน์ของราชการ

1. สํารวจศึกษาสังคม
การพาณิชย์เบือ้ งต้น
เพื่อกําหนดประเด็น
วิเคราะห์ที่เหมาะสม
2. พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลจากสือ่ สังคม
ออนไลน์ตามประเด็น
ที่กําหนด

มีระบบวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมการ
พาณิชย์ (Social
Analytic)

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

-

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

3

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม
การพาณิชย์จากสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Analytic)
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนอัจฉริยะด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพิ่มฟังก์ชันหรือประเด็น วิเคราะห์ความต้องการ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ของผู้ประกอบการและ
ประชาชน ที่มักจะ
เปลี่ยนแปลงไป
4
เพื่อเข้าถึงความต้องการ พัฒนาฐานข้อมูลที่
ของผู้ประกอบการหรือ เป็นมาตรฐานและใช้
ประชาชนในเขิงรุก ซึ่ง งานร่วมกับศูนย์ดํารง
จะนําไปสูก่ ารชี้แจงหรือ ธรรมได้
การแก้ไขที่รวดเร็วทันยุค
ข้อมูลข่าวสารดิจิทลั
แผนงานที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์สงั คมออนไลน์ด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์
1 การให้ความรู้และส่งเสริม สื่อความเข้าใจในบทบาท นําเสนอข้อมูลข่าวสาร
การใช้ธุรกรรม
หน้าที่และข้อมูลข่าวสาร ของกระทรวงพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
ของกระทรวงพาณิชย์ให้ ด้วยภาษาในกลุ่ม
ผู้ประกอบการและ
ถูกต้องต่อการนําไปใช้ ประเทศอาเซียน
ประชาชน
ประโยชน์ของประชาชน
และผูป้ ระกอบการ

แนวทางการ
ดําเนินงาน

39

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
จํานวนประเด็นการ X
X
X
วิเคราะห์

1. ศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นทางสังคม
2. พัฒนาฟังก์ชันการ
วิเคราะห์ที่เหมาะสม
1. เพิ่มช่องทางการรับ มีระบบริหาร
เรื่องร้องเรียนผ่าน จัดการเรื่อง
ร้องเรียน
Mobile App.
2. เพิ่มฟังก์ชันติดตาม
เรื่องร้องเรียนทีเ่ คย
มีการแจ้งไว้

1. แปลข้อมูลภาษาไทย 1. จํานวนภาษาใน
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ การนําเสนอ
2. จํานวนประเด็น
หรือสื่อออนไลน์
ในการสร้าง
2. นําเสนอความรู้ความ
ความรู้ความ
เข้าใจในการทํา
เข้าใจ
ธุรกรรม/รับบริการ

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

40

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคองค์กรดิจิทัล

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ด้าน ICT ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
1 จัดทําสมรรถนะการ
เพื่อจัดทําพจนานุกรม บรรจุสมรรถนะการใช้ จัดให้มีการประชุมร่วม 1. มีส มรรถนะการใช้
ปฏิบัติงานและการใช้
(คํานิยาม) สมรรถนะ งานและการพั ฒ นา กันระดับองค์กรทั้งฝ่าย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เทคโนโลยีดิจิทลั ของ
ในการใช้งาน หรือการ ด้า นเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล บริหารและปฏิบตั กิ าร
ของฝ่ายบริหาร
บุคลากรกระทรวง
พัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้เป็นองค์ประกอบใน ในการจัดทําคํานิยาม 2. มีส มรรถนะการใช้
พาณิชย์
ดิจิทัลระดับกระทรวง กา รพิ จา รณาควา ม และความคาดหวังใน
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ของฝ่ายปฏิบัติการ
ก้าวหน้าในการทํางาน การใช้งาน หรือการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี 3. มี ส มรรถนะการ
(Career Path)
ดิจิทัลที่เหมาะสมของ
พัฒนา/บํารุงรักษา
แต่ละฝ่าย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ของนักเทคนิค
2 ทบทวน/ปรับปรุง แผน สนับสนุนการพัฒนา วางแผนการพัฒนา
จัดให้มีการประชุมร่วม จํานวนแผนการพัฒนา
พัฒนาบุคลากร (ID Plan) บุคลากรให้มที ักษะ
บุคลากรรายบุคคล
ระหว่างผู้บงั คับบัญชา บุคลากรที่มกี าร
ของแต่ละหน่วยงาน
ประสบการณ์ด้าน ICT อย่างสม่ําเสมอ
และเจ้าหน้าที่
ทบทวน/ปรับปรุง
3 การฝึกอบรมตาม
พัฒนาสมรรถนะการใช้ บุคลากรในแต่ละ
จัดให้มีการฝึกอบรมใน จํานวนบุคลากรที่ได้รบั

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
X

X

-

-

-

X

X

X

ไม่ใช้งบประมาณ

-

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

4

5

แนวทางการ
ดําเนินงาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สมรรถนะและ
ประเมินผลของบุคลากร
กระทรวงพาณิชย์ในด้าน
การใช้งานหรือพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดจิ ิทลั
ทดสอบทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพไอที
(Information
Technology
Professional
Examination : ITPE)
ฝึกอบรมความรู้ทั่วไปใน
การใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
และระบบสารสนเทศ
ของกระทรวงพาณิชย์

งานหรือการพัฒนา
ระบบงานตามตําแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากร

ตําแหน่งมีสมรรถนะ
การใช้งานหรือการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ดีขึ้น

พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานด้าน ICT
สําหรับนักเทคนิค
(เฉพาะหน่วยงานที่มี
นักเทคนิค)

หน่วยงานที่มีนกั เทคนิค 1. สํารวจจํานวนนัก
สามารถสอบผ่าน
เทคนิค
มาตรฐานวิชาชีพไอที 2. สนับสนุนการไป
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรมีความรูเ้ ท่าทัน 1. จัดสัมมนาให้ความ
เทคโนโลยีดิจิทลั และใช้ รู้เทคโนโลยีดจิ ิทลั ที่
ระบบสารสนเทศของ
ทันสมัย (IT Forum)
กระทรวงได้อย่างมี
2. จัดอบรมการใช้
ประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ
ของกระทรวง

ให้ความรู้ทั่วไปในการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ทัลที่
ทันสมัย และการใช้
ระบบสารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชย์

ตัวชี้วัด
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ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

หลักสูตรที่เหมาะสมต่อ การพัฒนา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในฐานผู้ใช้งานหรือนัก
เทคนิค
จํานวนบุคลากรทีส่ อบ
ผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
ไอที

X

X

X

X

X

X

จํานวนผู้เข้ารับการ
อบรม

X

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
1 ประยุกต์ใช้สื่อดิจทิ ัลเพื่อ 1. พัฒนาสื่อนําเสนอ 1. นําเสนอทักษะ
1. จ้างผูเ้ ชี่ยวชาญจัด 1. จํานวนสื่อการเรียน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รู้
ทําสื่อ เพือ่ สร้าง
สาระ (Content) ที่
ประสบการณ์ และ
ผ่านระบบบริหารจัดการ ทันสมัย
ความน่าสนใจและ 2. จํานวนผู้ใช้งาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้
กระตุ้นการเรียนรู้
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างกันได้อย่าง
(Knowledge
การปฏิบัตงิ าน ทั้งที่
สะดวกรวดเร็วและมี 2. สร้างความตระหนัก
Management)
ในการใช้ระบบ
เป็นความรูท้ ั่วไปและ
ความน่าสนใจ
บริหารจัดการองค์
ความรู้เฉพาะตัว
2. ถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการ
ความรู้ (KM) ร่วมกัน
(Tacit Knowledge)
ทั้งส่วนกลางและ
บริหารและการ
ให้แก่เพื่อนร่วมงาน
ภูมิภาคโดยกําหนด
ปฏิบัติงานจากรุ่นสู่
และเจ้าหน้าทีร่ ุ่นใหม่
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
รุ่น รองรับการ
ที่ชัดเจน
เกษียณอายุราชการ

42

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

X

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

43

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทลั ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แผนงานที่ 1 การพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านการพาณิชย์
1 บูรณาการระบบสารสนเทศ พัฒนาศูนย์กลางข้อมูล
เป็นศูนย์ก ลางรองรั บ
และฐานข้อมูลของ
กระทรวงพาณิชย์ (Data กา ร บริ ห าร จั ดก า ร
กระทรวงพาณิชย์
Center) รองรับการบูรณา ระบบ งานแ ละกา ร
การระบบสารสนเทศและ เชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล
ฐานข้อมูลของหน่วยงานใน ของหน่วยงานในสังกัด
สังกัดกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ สนับสนุนการประมวลผล รัก ษาเสถี ยรภาพการ
บูรณาการสารสนเทศและ ข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลาง ใช้งานศูนย์กลางข้อมูล
ฐานข้อมูลของกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (Data (Data Center) ของ
พาณิชย์
Center) ให้มีเสถียรภาพที่ กระทรวงพาณิชย์
เพียงพอต่อการใช้งาน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึ้น
1 พัฒนาระบบการให้บริการ สนับสนุนการให้บริการ
อํ า นวยความสะดวก
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ให้แก่ผู้ป ระกอบการ/

แนวทางการ
ดําเนินงาน
ดําเนินงานต่อเนือ่ ง
จากปีงบประมาณ
2558

ตัวชี้วัด

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

มีระบบบูรณาการ งบประมาณผูกพันจาก
สารสนเทศและ
ปี 2558
เชื่อมโยงฐานข้อมูล

-

-

-

1. ศึกษาสํารวจ
ระดับเสถียรภาพ
เสถียรภาพการ ของศูนย์กลางข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล (Data Center)
2. จ้าง Outsource
ดําเนินการ

-

-

-

X

X

X

1. ศึกษาสํารวจ
ความต้องการใช้

X

X

-

-

-

X

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ของกระทรวงพาณิชย์
(MOC Single Point)

2

3

4

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวของ
กระรวงพาณิชย์ (MOC
Single Point)
ปรับปรุงการเชื่อมโยง
เครือข่ายการให้บริการ
ตามนโยบาย One Roof
ของกระทรวงพาณิชย์
พัฒนาระบบให้ข้อมูล
ข่าวสารผ่าน KIOSK

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด
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ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

ประชาชนในการใช้
บริ ก ารของกระทรวง
พาณิชย์

เพิ่มประสิทธิภาพและ
อํานวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการ MOC Single
Point

บริการของ
ผู้ประกอบการ
และประชาชน
2. ติดตั้งเครื่องมือ
อุปกรณ์และ
ระบบที่เหมาะสม
เพิ่ม ช่อ งทาง/รูป แบบ ติดตามประเมินผลการ ระดับความพึง
การให้ บ ริ ก ารที่ ทั น ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ พอใจของผู้ใช้งาน
สมัยแก่ผู้ประกอบการ และระบบงานของ
และประชาชน
MOC Single Point

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
จุดเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายใน (LAN) สํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
นําเสนอระบบบริการของ
ทุกกรมบนเครื่อง KIOSK

อํานวยความสะดวกให้
แก่เจ้าหน้าที่ในการใช้
งานเครือข่ายได้อย่าง
สะดวก
อํานวยความสะดวกให้
แก่ ผู้ มา ใช้ บ ริ ก าร ที่

-

-

X

X

X

X

สํารวจจุดเชื่อมโยง จํานวนจุดเชื่อมโยง
และเส้นทางเดินสาย เครือข่าย
เชื่อมโยงเครือข่ายเดิม

X

-

-

-

-

X

1. ศึกษาวิเคราะห์
ระบบงานหรือ

-

X

-

-

-

X

จํานวนเครื่อง
KIOSK

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
สํ า นั ก ง า น พ า ณิ ช ย์
จังหวัด (ทั่วประเทศ)

5

เพิ่มประสิทธิภาพระบบให้ นําเสนอระบบบริการของ
ข้อมูลข่าวสารผ่าน KIOSK ทุกกรม รวมทัง้ ระบบรับ
ชําระเงิน e-Payment

6

เพิ่มระบบบริการที่
ได้รับการพัฒนาใหม่
ของแต่ละกรมหรือของ
กระทรวงพาณิชย์
พัฒนาระบบ Single
พัฒนา Web Portal
อํานวยความสะดวกใน
Sign-on ตามนโยบาย
สําหรับใช้ระบบงานของแต่ การปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่
One Roof ของกระทรวง ละกรมโดยกรอก User
เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค
พาณิชย์
name/Password ครั้ง
เดียว

7

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

เพิ่มระบบสารสนเทศใหม่ที่ อํานวยความสะดวกใน

แนวทางการ
ดําเนินงาน
ระบบบริการของ
แต่ละกรม
2. ติดตั้งและพัฒนา
ระบบบน KIOSK
ประสานการนําเข้า
ระบบบริการใหม่จาก
แต่ละกรมหรือของ
กระทรวงพาณิชย์
1. ศึกษาวิเคราะห์
ระบบงานหรือ
ระบบบริการของ
แต่ละกรม
2. พัฒนาระบบ
Web Portal
3. พัฒนาระบบ
Single Sign-on
ประสานการนําระบบ

ตัวชี้วัด

45

ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

จํานวนระบบการ
ให้บริการ

-

-

X

X

X

X

มีระบบ Single
Sign-on

X

-

-

-

-

X

ระดับความพึง

-

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ

โครงการ
Single Sign-on ของ
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด

8

พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลาง
สํานักงานพาณิชย์จงั หวัด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

จําเป็น ต้อ งใช้ง านของแต่ การปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ สารสนเทศใหม่ของ พอใจของผู้ใช้งาน
ละกรม
เจ้าหน้าทีส่ ่วนภูมิภาค แต่ละกรมหรือของ
กระทรวงพาณิชย์เข้า
สู่ระบบ Web Portal
พัฒนาระบบบันทึกข้อมูล อํ า นวยความสะดวก ระยะที่ 1. พัฒนา
1. มีระบบบันทึก
จากส่วนภูมิภาคและ
ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ว น ระบบบันทึกข้อมูล
ข้อมูลจากส่วน
นําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ภูมิ ภ าคในการบั น ทึ ก จากส่วนภูมิภาค ซึ่ง
ภูมิภาค
ได้โดยต้องบันทึกข้อมูลซ้ํา ข้ อ มู ล และมี ควา ม สามารถเผยแพร่ผ่าน 2. มีการนําเสนอ
พร้ อ มในการนํา ไปใช้ เว็บไซต์ของ กบภ. ได้
ข้อมูลเป็น
งานต่อได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องบันทึกซ้ํา
ภาษาอังกฤษ
ระยะที่ 2. พัฒนา
ระบบอื่นเพิ่มเติมและ
นําเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยให้
พร้อมต่อการเผยแพร่
ผ่านระบบ Open
data ของรัฐบาล
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ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564

X

X

-

-

-

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

X

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์

ลําดับ
9

โครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ศูนย์ข้อมูลกลางสํานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
10 พัฒนา/บํารุงรักษาระบบ
เครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ
การใช้เทคโนโลยี IPv6 และ
IOT (Internet of Things)
11 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใช้เครือข่ายไร้สายได้อย่าง
ต่อเนื่อง (Wifi Roaming)
12 พัฒนาการเช่าวงจรสื่อ
สัญญาณและเช่าใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตของกระทรวง
พาณิชย์แบบบูรณาการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

สนับสนุนการประมวลผล
ของศูนย์ข้อมูลกลางฯที่เพิม่
มากขึ้นตามภารกิจ
จัดสรรการมีการใช้และ
บํารุงรักษาระบบเครือข่าย
เครื่องมืออุปกรณ์ (เฉพาะที่
เกี่ยวข้อง) ให้รองรับ IPv6
และ IOT
อํานวยความสะดวกในการ
ใช้ Wifi ได้อย่างต่อเนื่อง
ทุกอาคาร (สนามบินน้ํา)
สนับสนุนการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างหน่วย
งานทั้งภายในและภาย
นอกกระทรวงพาณิชย์

อํานวยความสะดวกให้
แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นส่ ว น
ภูมิภาค
รองรับการใช้งาน IPv6
ตามแผนกํากับติดตาม
และเร่งรัดการใช้ IPv6
ข อ ง รั ฐ บ า ล แ ล ะ
เครื่องมือที่ทันสมัย
Log in เข้าระบบ Wifi
เพียงครั้ง เดียวและใช้
งานได้ทุกอาคาร
รองรั บ การเชื่ อ มโยง
ข้ อ มู ล ไ ด้ อ ย่ า ง มี
เ ส ถี ย ร ภ า พ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ

แนวทางการ
ดําเนินงาน
ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจ
ที่เพิ่มขึ้นและพัฒนา
ระบบสนับสนุน
สํารวจและเปลี่ยน
เครื่องมืออุปกรณ์
เครือข่ายรุ่นเก่าที่ไม่
รองรับการใช้ IPv6
ติดตั้งอุปกรณ์และ
กําหนดค่าการใช้งานที่
ที่ศูนย์การให้บริการ
ศึกษาวิเคราะห์
ปริมาณข้อมูลและ
ประเมินความต้องการ
เชื่อมโยงข้อมูล

ตัวชี้วัด
ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน
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ปีและงบประมาณ (ล้านบาท)
ระยะสัน้
ระยะยาว
รวม
2560 2561 2562 2563 2564
X
X
X
X

จํานวนเครื่องมือ
อุปกรณ์เครือข่ายที่
รองรับการใช้งาน
IPv6

X

X

X

X

X

X

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้งาน

X

X

X

X

X

X

ระดับความมี
เสถียรภาพในการ
เชื่อมโยงข้อมูล

X

X

X

X

X

X

เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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บทที่ 5
การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและการประเมินผล ของกระทรวง
พาณิชย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ (ดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไป) ประกอบด้วย
 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 การติดตามและประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงสร้างการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงสร้างการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย
1. โครงสร้างการบริหาร การติดตาม และการประเมินผล ระดับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Officer) ดังนี้
1.1 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษา
1.2 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์
ประธาน
1.3 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมการค้าต่างประเทศ
กรรมการ
กรรมการ
1.4 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมการค้าภายใน
1.5 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ
1.6 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรรมการ
1.7 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรรมการ
1.8 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ
1.9 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์การคลังสินค้า
กรรมการ
1.10 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
กรรมการ
1.11 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
กรรมการและเลขานุการ
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง





บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้
ประเมินผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทฉบับนี้
แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวง
พาณิชย์
 นําเสนอรายงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อรัฐมนตรี หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี
2. โครงสร้างการบริหาร การติดตาม และประเมินผล ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จะ
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารภายในหน่วยงานระดับกรม ในลักษณะดังต่อไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

อธิบดีกรม
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรม
ผู้อํานวยการกอง
ผู้อํานวยการกลุ่ม
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อํานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารภายในหน่วยงานระดับกรม







บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับนี้
ประเมินผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนแม่บทฉบับนี้
แต่งตั้งคณะทํางานแผนงาน/โครงการต่างๆ ตามความเหมาะสม
แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
นําเสนอรายงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ คณะกรรมการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์
 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ของกระทรวงพาณิชย์ สู่การปฏิบัติ
เอกสารประกอบการสัมมนาประชาพิจารณ์

(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงพาณิชย์
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กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่วมกันกําหนดค่าตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนําแผน
แม่บทฯ ฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
2. ขับเคลื่อนผลักดันการบูรณาการระบบสารสนเทศและข้อมูล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF อย่าง
น้อย 3 ระดับ ประกอบด้วย
2.1 ระดับนโยบาย หมายถึง การให้ความสําคัญระหว่างผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ใน
การกําหนดนโยบาย เพื่อ จัดทําข้อ ตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จ ะดําเนินการเชื่อ มโยง
แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน โดยที่แต่ละฝ่ายอาจจําเป็นต้องจัดทํากฎระเบียบ
รองรับให้เหมาะสมต่อไป
2.2 ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูล เฉพาะข้อมูลส่วนที่จะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เท่านั้น
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายที่จําเป็น
ของแต่ละฝ่าย
2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-ส่งข้อมูลในทางปฏิบัติเป็นกิจวัตร ซึ่งจําเป็นต้อง
มีการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละฝ่ายให้มีความถูกต้องทันสมัย
3. การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพื่อให้
เป็นศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริห ารจัดการ (Back Office) และข้อมูลเพื่อการ
ให้บริการ (Front Office) ตามเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทฯ ฉบับนี้ มีหลักการสําคัญให้
เลือกพิจารณา ประกอบด้วย
3.1 การเชื่อมโยงข้อมูลข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Back Office) และข้อมูลเพื่อการให้บริการ
(Front Office) มายังศูนย์กลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ยังคงจัดเก็บ
ข้อมูลดังกล่าวไว้ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลตามปกติ เพียงแต่มีการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลมายัง
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ศูนย์กลาง เฉพาะข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้หรือที่ได้ตกลงร่วมกันไว้เท่านั้น เพื่อเอื้อต่อการ
สืบค้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างสะดวก
3.2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการไว้ที่ศูนย์กลางการบูรณาการ
หมายถึง การพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ จะมีการนําส่ง
ข้อมูลบางส่วนเฉพาะที่ตกลงร่วมกันไว้ มาจัดเก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลาง เช่น ข้อมูลสถิติ เป็น
ต้น เพื่อเอื้อต่อการพัฒ นาฐานข้อมูล ในลักษณะที่สามารถประมวลผลสรุป ข้อ มูลได้อย่าง
สะดวก โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันในการนําส่งข้อมูลชุดที่มีการปรับปรุงล่าสุด (Update)
ตามคาบเวลาที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน
การติดตามและประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การติดตามและประเมินผลให้ประสบความสําเร็จ ตามตัวชี้วัดในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ อาจพิจารณาใน
ภาพรวมการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย
1. การติดตามประเมินผล
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสร้างการบริหาร
ข้างต้น จะทําหน้าที่ติดตามประเมินผลอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย
 การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ
 การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์
 การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเป็น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กําหนด
2. การแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายถึง คณะกรรมการบริหารภายในหน่วยงานระดับกรม ตามโครงสร้างการบริหารข้างต้น ทํา
หน้ าที่ แต่ ง ตั้ง คณะทํ า งานพั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารชุ ดต่ างๆ เพื่อ สร้ า ง
กระบวนการการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
แผนงาน/โครงการต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 ผู้อํานวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 ทีป่ รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธาน
ที่ปรึกษา
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2.3 ผู้อํานวยการกอง/หน่วยงานในกรม (เจ้าของโครงการ)
กรรมการ
2.4 เจ้าหน้าที่กอง/หน่วยงานในกรม (เจ้าของโครงการ)
กรรมการ
2.5 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม กรรมการและเลขานุการ
หมายเหตุ : หน่วยงานเจ้าของโครงการ จะเป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในแต่ละโครงการ โดยมีเจ้าภาพร่วมเป็นหน่วยงานอื่นๆ
รวมถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละกรม
อํานาจหน้าที่ของคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Data Cleansing) ข้อมูลด้านการ
บริหารจัดการภายใน (Back Office) และข้อมูลด้านการให้บริการ (Front Office) เพื่อความ
พร้อมในการบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
 ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ทั้งภายในและภายนอก
 แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
 นําเสนอรายงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ คณะกรรมการ
บริหารภายในหน่วยงานระดับกรม
 รับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนําจากคณะกรรมการบริหารภายในหน่วยงานระดับกรม ไปสู่
การปฏิบัติ
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