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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-1 

 

บทที่ 1 
แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

ของกรมทรัพย์สินทางปญัญา พ.ศ. 2566 - 2570 

ยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงานที่ 1 สอบทานข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
แผนงานที่ 2 การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการข้อมูล  

ด้านการพาณิชย์ในระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

แผนงานที่ 1 พัฒนาเพิ ่มประสิทธิภาพระบบ Front Office ให้ม ีประสิทธิภาพ 
และครอบคลุมมากขึ้น 

แผนงานที่ 2 พัฒนาเพิ ่มประสิทธ ิภาพระบบ Back Office ให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ 
และครอบคลุมมากขึ้น 

แผนงานที่ 3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุน
ภารกิจ และวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในยุคเปลี ่ยนผ่านสู ่ส ังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ รวมทั ้งส่งเสริม 
ให้มีการถ่ายทอดความรู้จากนักวิทยาการสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์  
อย่างย่ังยืน 

แผนงานที่ 1 ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

แผนงานที่ 2 พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 

แผนงานที่ 3 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 
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1-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงาน   พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรู ้ด ้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มี  

ความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับโครงสร ้างพื ้นฐานดิจ ิท ัลสมรรถนะสูง มีความมั ่นคง 
และปลอดภัย 

แผนงานที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

แผนงานที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับความปลอดภัยดิจิทัล
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

แผนงานที่ 3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิทยาการสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ ่มขีด
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

แผนงานที่ 1 ส่งเสร ิมการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่  
ความรับผิดชอบ 

แผนงานที่ 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

แผนงานที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในวิเคราะห์
ข้อมูล และนำไปต่อยอดวัตกรรมใหม่ 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์:  นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเปลี ่ยนผ่านสู ่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื ่อให้บริการประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการและประชาชน 

1. สอบทานข้อมูล (Data Cleansing) และปรับปรุงข้อมูล
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

2. สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอก  
ในการกำหนดแนวทางการบรูณาการข้อมูลร่วมกัน 

จำนวนระบบงานท่ีมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สาระยุทธศาสตร์:  ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบดิจิทัล (Front Office) แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหน่วยงานในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปญัญาแบบครบวงจร  
ทั้งในด้านข้อมูลและการทำธุรกรรม ด้วยการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัที่ทันสมยั 

2. ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทกุท่ี ทุกเวลา 

3. ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทกุท่ี ทุกเวลา 

1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Front Office  
ใหม้ปีระสิทธิภาพและครอบคลุมมากข้ึน 

2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office  
ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากข้ึน 

3. จัดหาผูเ้ชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกรมทรัพยส์ิน 
ทางปัญญา 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างย่ังยืน 

สาระยุทธศาสตร์:  สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและประชาชนในการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย โดยมีการปกป้องข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ผู้ประกอบการหรือประชาชนสมคัรใจใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
ในการทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น 
โดยมีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว (Privacy) 

2. เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทลัอย่างปลอดภัย 

1. ปรับปรุงกฎระเบยีบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมลู
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

2. จัดทำนโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลัอย่างปลอดภัย 

3. จัดทำระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. อัตราจำนวนผู้ประกอบการหรือประชาชนท่ีทำธุรกรรม
กับกรมทรัพยส์ินทางปัญญาด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการและประชาชน 
ที่ทำธุรกรรมกับกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

3. มีนโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐาน 
หรือแนวปฏิบัติที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลัอย่างปลอดภัย 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์:  สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู ้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั ่วถึงและเท่าเทียมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  
ได้อย่างสะดวกง่ายดาย เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการและประชาชนรู ้ เท่าทันข้อมูลข่าวสาร  และมีทักษะในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

เผยแพร่สื่อความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน Platform ต่าง ๆ  พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรูด้้านทรัพย์สินทางปญัญา
ให้มีความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

1. จำนวนประชาชนท่ีกดติดตามหรือแชร์ข่าวสาร 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2. มีระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปญัญา 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-7 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและปลอดภัย 

สาระยุทธศาสตร์:  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ ปรับปรุงสู่เทคโนโลยีใหม่เพ่ือวางแผนและเตรียมการสู่การเปลี่ยนผ่าน
ระบบคลาวด์ในอนาคต รวมทั้งมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน 
ด้วยเทคโนโลยี Hybrid เพื่อเตรียมพร้อม 
เปลี่ยนผ่านสูร่ะบบคลาวดส์าธารณะในอนาคต 

2. พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
และผา่นการรับรองตามมาตรฐานสากล 

 

1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปรับขนาดองค์กร 

2. สนับสนุนการเข้าสู่บริการคลาวด์ในระดับต่าง ๆ 

3. ระบบโครงสร้างพื้นฐานผ่านการรบัรองมาตรฐานสากล
ด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศ 

4. จัดหาผูเ้ชี่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยดีิจิทัล 
ด้านความมั่นคงปลอดภยัสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุน
ภารกิจงาน 

1. การปฏิบัติงานท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ความสำเร็จ
ในการเข้าสู่การใช้ระบบคลาวด์ในระดับต่าง ๆ 

2. ผ่านการรับรองมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศระดับสากลอยา่งต่อเนือ่ง 

3. มีการทดสอบการเจาะระบบและปิดช่องการโจมต ี
อย่างรัดกุม 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่าย 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1-8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

สาระยุทธศาสตร์:  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด  ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมาย กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 

1. บรรจสุมรรถนะดา้นการพัฒนาหรอืการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากร  
โดยให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติงาน 
หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

2. พัฒนานักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst)  
เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
ต่อกระบวนงานต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการประสาน
หรือสื่อความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานกับนักเทคนิค 
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 

3. พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมลูขั้นสูง เพือ่ต่อยอดการใช้ข้อมูล
ให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และควบคมุผู้รบัจ้างในการพัฒนาระบบ 

3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง  
เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และนำไปพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล 

1. มีสมรรถนะ (Competency) ด้านการใช้งาน 
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัล 

2. จำนวนนักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst)  
ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. จำนวนผู้รับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการวเิคราะห์
ข้อมูล 

 

     



  

 

 

 

  

 

 

บทที่ 2 

แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

พ.ศ. 2566 - 2570 
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บทที่ 2 
แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

ของกรมทรัพย์สินทางปญัญา พ.ศ. 2566 - 2570 

การดำเนินงานเพื่อให้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
พ.ศ. 2566 – 2570 จะสัมฤทธิ ์ผลตามกรอบระยะเวลา 5 ปี ต้องมีการแจกแจงรายละเอียด 
ในแต่ละโครงการของยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน โดยมีคำอธิบายของแต่ละหัวข้อหลักในตารางสรุป
แผนงาน/โครงการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง  
ซึ ่งหมายถึง หน่วยงานในระดับสำนัก/กอง/ศูนย์ ที ่มีหน้าที ่ในการรับผิดชอบเพื ่อขับเคลื ่อน  
และดำเนินงานสำหรับแผนฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

สาระยุทธศาสตร์: นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้บริการประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล ะการส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ 

เป้าหมาย: บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 1:  สอบทานข้อมูล (Data Cleansing) และปรับปรุงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กลยุทธ์ที่ 2:   สร้างความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอก ในการกำหนดแนวทางการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 สอบทานข้อมูลและการปรับปรุงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1.  จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance) 
และดำเนินงานการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพื่อจัดทำธรรมาภิบาล 
(Data Governance) 
และวิธีปฏิบัติในธรรมา- 
ภบิาลข้อมูล 

2. เพื่อกำหนดชุดข้อมูลหลัก 
(Master Data Set)  
และจัดทำมาตรฐานบัญชี
ข้อมูล (Data Catalog) 

3. เพื่อจัดทำนโยบายการใช้
ข้อมูล (Data Policy) 
และนโยบายการบริหาร
จัดการคุณภาพข้อมูล 

เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการบริหาร 
งานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ร้อยละความสำเร็จของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐ 
ผ่านระบบดิจิทัล  
พ.ศ. 2562 และ 
พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

8.00 2.00 2.00 2.00 2.00 16.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  (Data Quality Policy) 

4. เพื่อจัดทำกระบวนการ
ส่งเสริมการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

5. เพื่อจัดหาเครื่องมือ
จัดการคุณภาพข้อมูล 

         

แผนงานท่ี 2 การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
2.  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Exchange)  
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน 
ท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงพาณิชย์ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานภายในกระทรวง
พาณิชย์และหน่วยงาน
ภายนอกกระทรวงพาณิชย์ 
ท่ีมีความจำเป็นต้องการใช้
ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกกระทรวงพาณิชย์
เป็นแบบอัตโนมัติและ 
มีความปลอดภัยของข้อมูล 

ร้อยละของจำนวน 
ชุดข้อมูลท่ีให้บริการ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
(เชิงปริมาณ) 

- 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 ศท. 

 
  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.  การนำเทคโนโลยี 

Blockchain เพื่อคุ้มครอง 
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาและส่งเสริม 
การใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
และป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 
และป้องกันการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาได้  
ท้ังภายในประเทศ 
และต่างประเทศ 

๑. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
เทคโนโลยี Blockchain 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

- - 30.00 5.00 5.00 40.00 ศท. 

แผนงานท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการข้อมูลด้านการพาณิชย์ในระดับประเทศ 
4.  การพัฒนา/ปรับปรุง 

ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(Department Operation 
Center: DOC)  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถรวบรวม
ประมวลผลข้อมูล (Integrate) 
จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ 
ภายในกรมฯ เพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ 

สามารถนำข้อมูลจากระบบ
มาใช้ในการวิเคราะห์  
และสามารถจัดส่งข้อมูล 
ไปยังระบบศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงพาณิชย์ได้อัตโนมัติ 

1. ร้อยละของระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(Department 
Operation 
Center: DOC)  
กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ท่ีได้รับ
การบำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

- 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
5.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบ

คลังข้อมูลสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

เพื่อนำฐานข้อมูลการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
และฐานข้อมูลอื่น ๆ เช่น 
ข้อมูลบุคลากร งบประมาณ 
มาจัดทำเป็นคลังข้อมูล 
(Data Warehouse) 

นำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีหลากหลาย 
เพื่อใชใ้นการตัดสินใจ 
ของผู้บริหาร และบริหารงาน 
ตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ 

1. ร้อยละของระบบ
คลังข้อมูลสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

2. จำนวนโครงสร้าง
ข้อมูลและรูปแบบ
การบริหารจัดการ 
เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ของกรมฯ ต่อปี  
(เชิงปริมาณ) 

- 6.00 2.00 2.00 2.00 12.00 ศท. 

6.  พัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัล 
เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 
 

เพื่อศึกษาวิจัย New Engine 
เพื่อนำไปต่อยอดนวัตกรรม
ต่าง ๆ  

เพื่อศึกษาวิจัย New 
Engine เพื่อนำไปต่อยอด
นวัตกรรมต่าง ๆ 

จำนวนโครงการวิจัย 
New Engine อย่างน้อย 
1 โครงการ (เชิงปริมาณ) 

- - 35.00 - - 35.00 ศท. 

รวม 8.00 12.00 72.00 12.00 13.00 117.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

สาระยุทธศาสตร์: ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบดิจิทัล (Front Office) แก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้สามารถเข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหน่วยงานในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมายที ่1: ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ทั้งในด้านข้อมูลและการทำธุรกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
เป้าหมายที ่2: ผู้ประกอบการหรือประชาชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
เป้าหมายที ่3: ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกท่ี ทุกเวลา 
กลยุทธ์ที ่1: พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Front Office ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 
กลยุทธ์ที ่2: พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3: จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Front Office ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 

1.  บำรุงรักษาระบบตรวจค้น
เครื่องหมายการค้าด้วยภาพ 
(Image Search) และเช่าโปรแกรม
ประมวลผลภาพ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบตรวจค้นเครื่องหมาย
การค้าด้วยภาพ  
(Image Search)  
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ 

บำรุงรักษาระบบ 
ตรวจค้นเครื่องหมาย
การค้าด้วยภาพ (Image 
Search) 
 

1. ร้อยละของระบบ
ตรวจค้นเครื่องหมาย 
การค้าด้วยภาพ 
(Image Search)  
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา  

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- - 60.00 - - 60.00 คม. 

2.  บำรุงรักษาระบบการสืบค้นฐานข้อมูล
สิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้วยระบบ 
ให้คำปรึกษาทางไกล 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการสืบค้น
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้วยระบบ
ให้คำปรึกษาทางไกล 

บำรุงรักษาระบบการสืบค้น
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการด้วยระบบ
ให้คำปรึกษาทางไกล 

1. ร้อยละของระบบ
การสืบค้นฐานข้อมูล
สิทธิบัตรไทย 
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(AI) ท่ีได้รับ 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 3.50 3.50 3.50 3.50 14.00 สบ. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.  บำรุงรักษาระบบสิทธิบัตรออกแบบ 

(e-Patent Design) 
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสิทธิบัตรออกแบบ  
(e-Patent Design) 

บำรุงรักษาระบบ
สิทธิบัตรออกแบบ  
(e-Patent Design) 

1. ร้อยละของระบบ
สิทธิบัตรออกแบบ  
(e-Patent Design) 
ท่ีได้รับการ
บำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 2.50 2.50 2.50 2.50 10.00 สอ. 

4.  บำรุงรักษาระบบการขึ้นทะเบียน
และฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการขึ้นทะเบียน 
และฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

บำรุงรักษาระบบ 
การขึ้นทะเบียน 
และฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

1. ร้อยละของระบบ
การขึ้นทะเบียน 
และฐานข้อมูล 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
(GI) ท่ีได้รับการ
บำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 3.15 3.15 3.15 3.15 12.60 สช. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
5.  บำรุงรักษาการให้บริการข้อมูล 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
แก่ประชาชนผ่านระบบ 
ตอบกลับอัตโนมัติ (Chat Bot) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบตอบกลับอัตโนมัติ 
(Chat Bot) 

บำรุงรักษาระบบ 
ตอบกลับอัตโนมัติ  
(Chat Bot) 

1. จำนวนชุดคำถาม
และคำตอบท่ีได้รับ
การปรับปรุงต่อปี 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 สล. 

6.  บำรุงรักษาระบบประเมิน 
ความพึงพอใจของการให้บริการ
ประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บรกิารประชาชน
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บำรุงรักษาระบบประเมิน
ความพึงพอใจของการ
ให้บริการประชาชน 

1. ร้อยละของระบบ
ประเมินความ 
พึงพอใจของการ
ให้บริการประชาชน 
ได้รับการบำรุงรกัษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 สล. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
7.  การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ 

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ 

เพื่อรองรับ พ.ร.บ.อำนวย
ความสะดวกฯ  
พ.ร.บ. หลักประกันธุรกิจ  
และการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ  
(ภายใต้พิธีสารมาดริด) 

พัฒนาระบบสิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร  
ระบบลิขสิทธิ์  
ระบบเครื่องหมายการค้า 
และระบบจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

1. ร้อยละของระบบ
การจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- 17.00 2.00 2.00 2.00 23.00 ศท. สบ. สอ. 
คม. ลส. 

8.  ระบบเว็บไซต์ตลาดกลาง 
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)  
 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้ตรงกับความต้องการ 
ใช้งานมากยิ่งขึ้น 

ขยายช่องทางด้านการตลาด 
และจัดจำหน่ายสินค้า
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ของไทยในระดับสากล 

1. ร้อยละของเว็บไซต์
ตลาดกลางทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Mart) 
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

2. มีระบบบน Mobile 
Application 

- 1.20 1.20 1.20 1.20 4.80 สพ. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
9.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการข้อมูล

ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) 

พัฒนาระบบบริการข้อมูล
สำหรับประชาชน 
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร  
การแจ้งปัญหา การสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ การสำรวจ
ความพึงพอใจผ่านทาง
ช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น 
Contact Center และ
เว็บไซต์ เป็นต้น 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการขอรับบริการมากขึ้น 

1. ร้อยละของระบบ
บริการข้อมูล
ทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) ท่ีได้รับ
การบำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- - 3.00 - 1.00 4.00 ศท. 

10.  บำรุงรักษาระบบการแจ้งและสืบค้น
ข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิด 
เครื่องหมายการค้า 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการแจ้งและสืบค้น
ข้อมูลตัวแทนดำเนินคดี
ละเมิดเครื่องหมายการค้า 

บำรุงรักษาระบบการแจ้ง
และสืบค้นข้อมูลตัวแทน
ดำเนินคดีละเมิด
เครื่องหมายการค้า 

1. ร้อยละของระบบ
การแจ้งและสืบค้น
ข้อมูลตัวแทน
ดำเนินคดีละเมิด 
เครื่องหมายการค้า 
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

- 0.10 0.10 0.10 0.10 0.40 ปป. 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2-12 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
11.  พัฒนาระบบ TM Advice พัฒนาระบบ TM Advice 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการในการ
ออกแบบ Logo 
สัญลักษณ์ ข้อความ 
ท่ีต้องการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา  
และสามารถ Interface 
กับระบบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
ท้ังแบบ Website และ 
Mobile Application  

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ 
ในการออกแบบ Logo 
สัญลักษณ์ ข้อความ  
ท่ีต้องการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
สามารถ Interface  
กับระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถยื่นจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
ท้ังแบบWebsite และ 
Mobile Application 

1. รอ้ยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบ TM Advice  
(เชิงปริมาณ) 

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 
 

- 20.00 2.00 2.00 2.00 26.00 ศท. คม. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
12.  บำรุงรักษาระบบจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Fling) 
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ระบบจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) ให้ครอบคลุม 
ในแต่ละส่วนงาน 

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

- 3.00 - 3.00 - 6.00 ศท. 

13.  จัดทำเหมืองข้อความ (Text Mining) เพื่อนำข้อมูลในรูปแบบ
ตัวอักษรมาวิเคราะห์ 
เชิงสถิติ สามารถตรวจสอบ/
ค้นหาทรัพย์สินทางปัญญา 
ในรูปแบบตัวอักษรได้ 

เพื่อนำข้อมูลในรูปแบบ
ตัวอักษรมาวิเคราะห์ 
เชิงสถิติ สามารถตรวจสอบ/
ค้นหาทรัพย์สินทางปัญญา 
ในรูปแบบตัวอักษรได้ 

๑. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
เหมืองข้อความ 
(Text Mining) 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 สบ. ศท. 

 
 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2-14 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
14.  จัดทำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 

(Image Processing) 
เพื่อนำเทคโนโลยี 
การประมวลผลภาพ 
(Image Processing)  
มาใช้วิเคราะห์รูปภาพ 
ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อให้ได้ภาพ 
ท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ต้องการท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ 

เพื่อนำเทคโนโลยี 
การประมวลผลภาพ  
(Image Processing)  
มาใช้วิเคราะห์รูปภาพ 
ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อให้ได้ภาพ 
ท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ต้องการท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ  

๑. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
เทคโนโลยี 
การประมวลผลภาพ 
(Image Processing)  
(เชิงปริมาณ) 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

- - 35.00 7.00 7.00 49.00 คม. สบ. สอ. 
ลส. ศท. 

15.  พัฒนาระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ 
(Copyright Publish) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการรับแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาและอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
และผู้ประกอบการ 
ในการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์ 
และใช้ประโยชน์ 
จากงานลิขสิทธิ์ท่ีจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลกรมฯ  
ในเชิงพาณิชย์ 

ระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการรับแจ้งข้อมูล
ลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา และอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
และผู้ประกอบการ 
ในการเข้าถึงข้อมูล
ลิขสิทธิ์และใช้ประโยชน์
จากงานลิขสิทธิ์ท่ีจัดเก็บ
ในฐานข้อมูลกรมฯ  
ในเชิงพาณิชย์ 

๑. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
แสดงผลงานลิขสิทธิ์ 
(เชิงปริมาณ) 

๒. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

3.50 - - - - 3.50 ลส. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
16.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพลง

ด้วยเทคโนโลยี Audio Fingerprint 
เพื่อสร้าง Data Mining 
Software ท่ีสามารถ 
ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล
ออนไลน์อื่น ๆ เช่น 
JOOX, Spotify, Apple 
Music เป็นต้น เพื่อทำให้
ฐานข้อมูลเพลงของกรมฯ 
มีความทันสมัยและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง 
กับฐานข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ 
ด้วยเทคโนโลยี Audio 
Fingerprint 

มี Mobile Apps  
(iOS และ Android) 
และ Web App 
(Desktop Version)  
ท่ีสามารถตรวจสอบ
ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 
และเพลงที่มีปัญหา 
ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์
ด้วยเทคโนโลยี Audio 
Fingerprint 

1. จัดทำระบบซอฟต์แวร์
ท่ีเหมาะสมในการ
รวบรวมข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลง 

2. ปรับปรุงฐานข้อมูล
เดิมของกรมฯ ให้มี
ความถูกต้องมากขึ้น 

3. สร้าง data field 
เช่น ISRC, ISWC 
ตัวแทนเจ้าของสิทธิ์
อื่น ๆ เช่น Publisher, 
Content Aggregator, 
Distributor เป็นต้น 

4. สร้าง Data Mining 
Software ท่ีสามารถ
ดึงข้อมูลมาจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์
อื่น ๆ เช่น JOOX, 
Spotify, Apple 
Music เป็นต้น  
เพื่อทำให้ฐานข้อมูล 

- - - 10.00 - 10.00 ลส. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
    เพลงของกรมฯ  

มีความทันสมัย 
และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้อง
กับฐานข้อมูลออนไลน์
อื่น ๆ ได้ 

5. สร้างระบบท่ีสามารถ
ย้อนกลับไปตรวจสอบ
ความเป็นเจ้าของได้ 

6. สร้างระบบท่ีให้
เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง
สามารถเพิ่มข้อมูล 
ลงในฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลง 
ของกรมฯ ได้ 

7. จัดทำระบบท่ีสามารถ
นำเทคโนโลยี Audio 
Fingerprint  
มาตรวจสอบได้ 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 2 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Back Office ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 

17.  พัฒนา/บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
(IP Data Center) 

บำรุงรักษาการใช้งาน 
ศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้มีความ
ปลอดภัยและสามารถ
ให้บริการได้อย่างมี
เสถียรภาพ 

เป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการระบบงาน 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
และเป็นคลังข้อมูล  
(Data Warehouse) 
ของกรมฯ 

ร้อยละของศูนย์ข้อมูล
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
(IP Data Center)  
ท่ีรับการบำรุงรักษา 

- 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 ศท. 

18.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบยืม-คืน 
และรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอ
เอกสารทรัพย์สินทางปัญญา (RFID) 

พัฒนาระบบยืม-คืน 
และรักษาความปลอดภัย
แฟ้มคำขอเอกสาร 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ด้วย RFID 

ติดตามสถานะของแฟ้ม
คำขอได้ทุกพื้นท่ี 
การใช้งานภายในกรมฯ 

ร้อยละของระบบ 
ยืม-คืนและรักษา 
ความปลอดภัย 
แฟ้มคำขอเอกสารฯ  
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

3.00 3.00 3.00 - - 9.00 ศท. 

19.  บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

บำรุงรักษาระบบปัจจุบัน
ให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างต่อเน่ือง 

อำนวยความสะดวก 
ในการบริหารและปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรของกรมฯ 
รวมท้ังการให้บริการ 
แก่ผู้ประกอบการ 
และประชาชน 

ร้อยละของจำนวน
ระบบงานและ
ฐานข้อมูลท่ีได้รับ 
การบำรุงรักษา  
(เชิงปริมาณ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
20.  จัดหาและเช่าระบบ Automation 

Test Tool  
เพื่อให้มีเครื่องมือสำหรับ
ทดสอบระบบของกรมฯ  
ในทุก Platform รวมท้ัง 
Mobile Application  
ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

มีเครื่องมือสำหรับ
ทดสอบระบบของกรมฯ 
ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม เพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดขึ้น 

จำนวนเครื่องมือ
สำหรับทดสอบระบบ 
Automation Test 
Tool ของกรมฯ  
อย่างน้อย 1 เครื่องมือ 
(เชิงปริมาณ) 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 ศท. 

21.  เช่าระบบประชุมทางไกล  
(Web Conference/ Video 
Streaming) 

สนับสนุนการประชุมทางไกล
ระหว่างหน่วยงาน 
ส่วนภูมิภาค  
และต่างประเทศ 

มีระบบประชุมทางไกล
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลา
เดินทางของบุคลากร 
ในการเข้าร่วมประชุม
วาระต่าง ๆ 

จำนวนระบบประชุม
ทางไกลผ่าน Web 
Conference/ Video 
Streaming 1 ระบบ  

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 ศท. 

22.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

เพื่อจัดการเอกสารกระดาษ
ให้สามารถจัดเก็บ  
และสืบค้นเอกสาร 
ด้วยระบบดิจิทัล 
ได้ทุกหน่วยงาน  
โดยจำแนกตามสิทธิ์ 
ของผู้ใช้งาน 

เพื่อสามารถจัดเก็บ 
และสามารถสืบค้น
เอกสารได้ทุกหน่วยงาน  
โดยจำแนกตามสิทธิ์ 
ของผู้ใช้งาน 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document)  
(เชิงปริมาณ) 

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

- 5.00 - 2.00 - 7.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
23.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บ

เอกสาร (OCR) โดยใช้ Robotic 
Process Automation (RPA)  

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บเอกสาร (OCR) 
โดยใช้ Robotic Process 
Automation (RPA)  
เข้ามาช่วยในการจำแนก 
Filed หรือข้อมูลต่าง ๆ 
ในเอกสาร  

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บเอกสาร (OCR) 
โดย Robotic Process 
Automation (RPA)  
เข้ามาช่วยจำแนก Filed 
หรือข้อมูลต่าง ๆ  ในเอกสาร 
เพื่อลดระยะเวลาในการ
จำแนกข้อมูล 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสาร 
(OCR) สามารถ
จำแนก Filed  
หรือข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

3.00 - 1.00 - 1.00 5.00 ศท. 

24.  พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ 
คำแปลรายการสินค้าและบริการ 
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

1. เพื่อลดระยะเวลา 
การพิจารณาคำขอ 
จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ
ภายใต้พิธีสารมาดริด 

2. เพิ่มมาตรฐาน 
การพิจารณารายการ
สินค้าและบริการ 
ของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 
ให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

ลดระยะเวลาการพิจารณา
คำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา
โปรแกรม 

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

10.00 - - - -  คม. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
25.  พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

กับสิทธิบัตรในประเทศไทย  
โดยจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากล  
หรือมาตรฐานของ WIPO 

เพื่อเก็บข้อมูลการยื่นขอ
สิทธิบัตรจากต่างประเทศ 
หรือการยื่นจดสิทธิบัตร 
ในหลายประเทศท่ีไม่ได้
เริ่มต้นท่ีประเทศไทย 

พัฒนาฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับสิทธิบัตรในประเทศไทย 
เพื่อเก็บข้อมูลการยื่นขอ
สิทธิบัตรจากต่างประเทศ 
หรือการยื่นจดสิทธิบัตร 
ในหลายประเทศท่ีไม่ได้
เริ่มต้นท่ีประเทศไทย 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของการพัฒนาฐานข้อมูล 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร
ในประเทศไทย  
ท่ีจัดเก็บข้อมูล 
ตามมาตรฐานสากล 
หรือมาตรฐานของ WIPO 

- - - 20.00 5.00 25.00 สบ. 

26.  พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนา
ต่อยอดและใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์ 

พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เพื่อใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

ออกแบบวิเคราะห์ข้อมูล
ท่ีจำเป็นต่อการบริหาร
จัดการและการให้บริการ
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา 
ระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา  

2. จำนวนโครงสร้าง
ข้อมูลและรูปแบบ
การบริหารจัดการ  
เพื่อการใชป้ระโยชน์
ของกรมฯ 

3. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
27.  พัฒนาระบบบริหารงาน 

แบบรวมศูนย์ 
1. เพื่อบูรณาการข้อมูล

ภายในขององค์กร 
ได้แก่ ข้อมูลบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ข้อมูลบริหารงานพัสดุ 
ข้อมูลบริหารงานคลัง
และงบประมาณ  
และข้อมูลบริหาร
จัดการแผนงาน 
และยุทธศาสตร์  
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

2. เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานเลขานุการกรม 
สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ 

ระบบบริหารงานแบบ
รวมศูนย์ท่ีอำนวยความ
สะดวกให้กับเจ้าหน้าท่ี
สำนักงานเลขานุการกรม 
สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ 
สนับสนุนการตัดสินใจ 
และสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายใน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถเข้าถึงได้ 
อย่างปลอดภัย ทุกท่ี  
ทุกเวลา 

1. มีระบบสารสนเทศ 
ท่ีมีข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจเพื่อใช้
บริหารจัดการองค์กร 
สามารถบูรณาการ
ข้อมูลภายใน
หน่วยงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของ
ความสำเร็จตาม
แผนการดำเนินงาน 

10.00 - 2.00 2.00 2.00 16.00 สล. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
28.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ด้านคุณภาพการตรวจสอบ 
และยกระดับการให้บริการ
ประชาชน 

1. เพื่อให้มีระบบบริหาร
จัดการด้านคุณภาพ
การปฏิบัติงาน 
ในกระบวนการ
พิจารณารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 
เพื่อตรวจสอบ รักษา
และยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีกำหนด 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ 
การพิจารณาข้อมูล 
คำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
และคำขออื่น ๆ ให้อยู่ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยไม่ต้องเปิดเอกสาร 
PDF ประกอบการ
พิจารณา 

1. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สามารถพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างตรงจุด 
พร้อมท้ังสามารถ
พัฒนาศักยภาพ 
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีให้สูงขึ้น 
สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้รับบริการ 
ทุกฝ่าย 

2. มีระบบสำหรับการ
พิจารณาข้อมูล 
คำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า
และคำขออื่น ๆ ให้อยู่ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
โดยไม่ต้องเปิดเอกสาร 
PDF ประกอบการ
พิจารณา 

ร้อยละของระบบ
เครื่องหมายการค้า
สามารถดำเนินการ
บริหารจัดการ 
ด้านคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน 
ในกระบวนการ
พิจารณารับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า 
เพื่อตรวจสอบ รักษา
และยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้อยู่ 
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีกำหนด 

8.10 - - - - 8.10 คม. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือท่ีปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจ และวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบ  
รวมท้ังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้จากนักวิทยาการสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

29.  จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเฉพาะ 
ด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก 

2. เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมฯ 
ให้มีความเชี่ยวชาญ 
เชิงลึก 

3. เพื่อกำกับติดตามการ
พัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ประเมินผล 
การดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กรมฯ อย่างต่อเนื่อง   

มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการให้ปรึกษาเฉพาะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงลึก การบริหารจัดการ 
รวมถึงการกำกับโครงการ
ภายใต้แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ร้อยละของโครงการ 
ท่ีประสบผลสำเร็จ  
จากการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
หรือที่ปรึกษา/เงื่อนไข 
(เงื่อนไข: ผู้เชี่ยวชาญ
หรือที่ปรึกษา จะต้อง
ได้รับใบประกาศนียบัตร  
ท่ีเกี่ยวข้องกับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างน้อย 1 ใบ) 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  4. สนับสนุนการบริหาร

จัดการ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
ของกรมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. เพื่อเป็นท่ีปรึกษา  
และผู้ช่วยผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดับ
กรม (DCIO) 

         

 



  แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2-25 
 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
30.  จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านยุทธศาสตร์ 

1. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเฉพาะ
ด้านยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาด้านดิจิทัล 

2. เพื่อให้คำแนะนำ 
และร่วมบริหารโครงการ 
ในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกรมฯ 
เพื่อกำกับติดตาม 
การดำเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงพาณิชย์ 
ซ่ึงอยู่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการให้ปรึกษาเฉพาะ
ด้านยุทธศาสตร์ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงพาณิชย์  
ซ่ึงอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี รวมถึงการ
กำกับโครงการภายใต้
แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ร้อยละของโครงการ 
ท่ีเป็นภาพรวมของกรมฯ  
ท่ีประสบผลสำเร็จ  
จากการจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเฉพาะ 
ด้านยุทธศาสตร์ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  3. เพื่อกำกับติดตามการ

พัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ประเมินผล 
การดำเนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ
กรมฯ อย่างต่อเนื่อง 

4. สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
ของกรมฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
31.  จ้างที่ปรึกษาด้านการควบคุม

คุณภาพระบบงาน  
เพื่อควบคุม ติดตาม 
บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ 
ให้ระบบมีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการ
และครบถ้วนตาม 
ขอบเขตงาน 

มีท่ีปรึกษาควบคุมคุณภาพ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำหรับควบคุม ติดตาม 
บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ 

ร้อยละความประสบ
ผลสำเร็จของโครงการ 
มีท่ีปรึกษาควบคุม
คุณภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สำหรับควบคุม 
ติดตาม บริษัทผู้รับจ้าง
พัฒนาระบบ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 

32.  จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการเขียนโปรแกรม 
(Programming)  

เพื่อให้มีนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านการเขียนโปรแกรม 
(Programming)  
สำหรับพัฒนาระบบและ
บำรุงรักษาระบบของกรมฯ 

มีนักวิทยาการเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการเขียน
โปรแกรม (Programming) 
สำหรับพัฒนาระบบและ
บำรุงรักษาระบบของกรมฯ  

จำนวนนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านการเขียนโปรแกรม 
(Programming) 
6 คน/เงื่อนไข 
(เงื่อนไข: ได้รับ 
ใบประกาศนียบัตร
เกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรม อย่างน้อย  
1 ใบ (เชิงปริมาณ)) 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
33.  จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยี

ดิจิทัลด้าน IT Helpdesk  
เพื่อให้มีนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
สำหรับแก้ไขปัญหา 
และตอบคำถาม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระดับแรกใหแ้ก่ผู้ใช้งาน 

เพื่อให้มีนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล  
สำหรับแก้ไขปัญหา 
และตอบคำถาม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในระดับแรกใหแ้ก่ผู้ใช้งาน 

จำนวนนักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้าน IT Helpdesk   
5 คน (เชิงปริมาณ) 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 ศท. 

รวม 84.60 93.75 153.75 93.75 65.75 491.60  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 
สาระยุทธศาสตร์: สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและประชาชนในการใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะด วก ปลอดภัย  

โดยมีการปกป้องข้อมูลความลับของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย 
เป้าหมายที ่1:  ผู้ประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น  โดยมีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว 

(Privacy) 
เป้าหมายที ่2: เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
กลยุทธ์ที ่1: ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 
กลยุทธ์ที ่2: จัดทำนโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
กลยุทธ์ที ่3: จัดทำระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ให้สอดคล้องกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 

1.  เสนอขอรับรองมาตรฐานสากล
ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย 

สร้างความเชื่อมั่น 
ให้แก่ผูใ้ช้บริการ 
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

ศูนย์ข้อมูลหลัก 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ผ่านการรับรอง 
ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001 

ร้อยละความสำเร็จของการเสนอ
ขอรับรองมาตรฐานสากล 
ด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบงานหลัก  
และมีมาตรฐานสากล 

- 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 2 พัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

2.  บำรุงรักษาระบบรักษา 
ความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ.  
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบระบบรักษา
ความปลอดภัย  
ให้สอดคล้อง 
ตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. 2562 

ระบบรักษาความปลอดภัย
สามารถป้องกันและรับมือ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติ 
การรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์  
พ.ศ. 2562 

ร้อยละของระบบรักษาความปลอดภัย
รองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ ท่ีได้รับการ
บำรุงรักษา 

- 6.00 6.00 6.00 6.00 24.00 ศท. 

3.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สนับสนุนงานการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) และ
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Audit) 

พัฒนาเครื่องมือ 
สำหรับผู้ตรวจสอบ 
และหน่วยงาน
เป้าหมายท่ีจะได้รับ 

อำนวยความสะดวก 
ให้แก่ผู้ตรวจสอบ 
และหน่วยงานเป้าหมาย 

ร้อยละของระบบสนับสนุน 
งานตรวจสอบภายใน 
และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

- 2.00 - - 1.00 3.00 กตน. ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 3 ระบบโครงสร้างพื้นฐานผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

4.  บำรุงรักษาศูนย์สำรองข้อมูล 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1. เพื่อบำรุงรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบต่าง ๆ 
ภายในศูนย์สำรอง
ข้อมูล ให้สามารถ
ทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อบำรุงรักษา
ระบบสำรองข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพ 
ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

มีระบบสำรองข้อมูล 
ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันความเสียหาย
จากการหยุดชะงัก 
ของระบบสารสนเทศ 

ร้อยละของศูนย์สำรองข้อมูล  
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 

- 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 ศท. 

5.  จัดทำศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยสารสนเทศ 

1. เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศและ
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา สามารถ 

1. ระบบสารสนเทศ
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา มีความ
มั่นคงปลอดภัยท่ีได้
ตามมาตรฐานสากล  

1. ร้อยละความสำเร็จของการ
จัดทำศูนย์ปฎิบัติการ 
เฝ้าระวังความปลอดภัย
สารสนเทศ 

2. รายงานประเมินความเสี่ยง
ด้วยการทดสอบเจาะระบบ 
อย่างน้อย 1 รายงาน 

22.00 - 5.00 5.00 5.00 37.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  ทำงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง 

2. เพื่อวิเคราะห์ เฝ้าระวัง 
แจ้งเตือน และแก้ไข
ภัยคุกคามหรือ
เหตุการณ์ท่ีไม่ 
พึงประสงค์  
อันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย 
อย่างรุนแรงต่อข้อมูล 
ระบบสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
ของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา  
ได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 

และมีความพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา 

2. มีอุปกรณ์สำหรับ
การบริหารจัดการ
ด้านความม่ันคง
ความปลอดภัย 
ตรวจสอบและ 
เฝ้าระวังการทำงาน
ของระบบสารสนเทศ 
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้
อย่างเป็นระบบ
แบบรวมศูนย์ 
สามารถเฝ้าระวัง 
ติดตาม วิเคราะห์ 
แก้ปัญหาภัยคุกคาม
บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
6.  จัดหาประกันภัยความเสี่ยงภัย 

ไซเบอร์ (Cyber Insurance) 
เพื่อลดภาระความเสียหาย
ทางการเงินจากภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 

มี Cyber Insurance 
เป็นเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยง 
ด้านไซเบอร์ 

จำนวนประกันภัยความเสี่ยง
ภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) 
จากบริษัทท่ีมีความมั่นคง 
และเชื่อถือได ้1 ฉบับ  
(เชิงปริมาณ) 

- 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 ศท. 

รวม 22.00 31.00 34.00 34.00 35.00 156.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
สาระยุทธศาสตร์: สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกง่ายดาย 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป้าหมาย:  เผยแพร่สื่อความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน Platform ต่าง ๆ 
กลยุทธ์:   พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 พัฒนารูปแบบการนำเสนอความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความน่าสนใจผ่าน Platform ต่าง ๆ 

1.  พัฒนา/ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Analytic) 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสังคมการพาณิชย์
จากสื่อสังคมออนไลน์ 

2. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสังคมการพาณิชย์ 
ท่ีเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) อันเป็น
ประโยชน์ต่อการ
กำหนดนโยบาย 
และบริหารจัดการ  

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้รับทราบความคิดเห็น
และการแสดงออก 
ของประชาชน 
ได้อย่างรวดเร็ว  
เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงแนวทาง 
การบริหารจัดการ  
หรือการให้บริการได้ 
อย่างเหมาะสม 

ร้อยละของระบบวิเคราะห์
ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์ 
(Social Analytic)  
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 
 

- 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 สล. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
  พร้อมท้ังจัดทำ 

แนวทางปรับปรุง 
การให้บริการ 
ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

         

2.  จัดทำ Virtual Event Platform  1. เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ภาคประชาชน 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

2. เพื่อนำเสนอความรู้
ทางด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาท่ีมีความ
เสมือนจริงให้เป็น 
ท่ีรู้จักในวงกว้าง 

มี Virtual Event 
Platform ท่ีนำเสนอ
ความรู้ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาและอำนวย
ความสะดวกให้แก่ 
ภาคประชาชนในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
ออนไลน์ 

1. ร้อยละความสำเร็จ
ของการพัฒนา 
Virtual Event 
Platform   

2. ระดับความพึงพอใจ
ผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

6.00 2.00 2.00 2.00 2.00 14.00 สพ. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.  ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ทรัพย์สิน 

ทางปัญญาทางไกล (e-Learning) 
พัฒนาระบบเว็บไซต์  
e-Learning เดิมให้
สามารถใช้งานได้เพ่ิมขึ้น 
เช่น แบ่งกลุ่มผู้เรียน 
การจัดทำฐานข้อมูล
ผู้เรียน การส่งอีเมล
อัตโนมัติรวมท้ังจัดทำ
เนื้อหาสำหรับเป็นสื่อ
การเรียนรู้ในระบบ 
ในระบบให้มีวิธีการ
นำเสนอที่ทันสมัย 
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

ให้บริการแก่ผู้สนใจ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพิ่มจำนวน
ผู้ใช้บริการเรียนรู้เรื่อง 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ร้อยละของระบบ 
การเรียนรู้ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา (e-Learning) 
ท่ีได้รับการบำรุงรักษา 
 

- 3.00 1.00 1.00 1.00 6.00 สพ. 

รวม 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 24.00  
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ยุทธศาสตร์ที ่5  ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและปลอดภัย 

สาระยุทธศาสตร์: พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ ปรับปรุงสู่เทคโนโลยีใหม่เพื่อวางแผนและเตรียมการสู่การเ ปลี่ยนผ่านระบบ
คลาวด์ในอนาคต รวมทั้งมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการ 

เป้าหมายที่ 1: ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยเทคโนโลยี Hybrid เพ่ือเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์สาธารณะในอนาคต 

เป้าหมายที่ 2: พัฒนาระบบรักษาความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที ่1: ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปรับขนาดองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2: สนับสนุนการเข้าสู่บริการคลาวด์ในระดับต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ 3: ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4: จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศเพ่ือช่วยสนับสนุนภารกิจงาน 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1.  พัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องมือ
อุปกรณ์รวมท้ังการบำรุงรักษา 
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี 
ท่ีปรับเปล่ียน 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบเครือข่ายของกรมฯ 
ให้รองรับการใช้งาน
เทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนไป 
เช่น IPv6, SDN และจัดให้ 
มีลิขสิทธิ์การใช้งาน 
ท่ีถูกต้องครบถ้วน 

รองรับจำนวนเจ้าหน้าท่ี
และการใช้งานเครือข่าย 
ท้ังแบบมีสายและไร้สาย 
ท่ีเพิ่มขึ้น รวมท้ังรองรับ
การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน 
VDI ท่ีเพิ่มขึ้นด้วย 

ร้อยละของจำนวนเครื่องแม่ข่าย
และอุปกรณ์เครือข่ายท่ีรองรับ
การใช้งาน IPv6 (เชิงปริมาณ) 

5.20 4.00 10.00 4.00 4.00 27.20 ศท. 

แผนงานท่ี 2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับความปลอดภัยดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
2.  จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน 

(VDI) สำหรับทดแทน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิม  
โดยสอดคล้องกับภารกิจงาน 

เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุ 
การใช้งานเกิน 7 ปี 

จัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือน 
(VDI) ให้เพียงพอ 
ต่อความต้องการใช้งาน 
และเหมาะสมกับ
ภารกิจงาน 

ร้อยละของจำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือน (VDI)  
เพียงพอและสอดคล้อง 
กับภารกิจงาน (เชิงปริมาณ) 

10.00 3.00 3.00 3.00 - 19.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3.  บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน 

(VDI) รวมท้ังระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อให้การใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) 
สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมี License 
ใช้งานถูกต้องครบถ้วน 

ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน
ได้รับการบำรุงรักษา 
และม ีLicense ต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องในการใช้งาน
ครบถ้วน 

1. บำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน 
(VDI) รวมท้ังระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ  มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  

2. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 20.00 ศท. 

4.  จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
พร้อมติดตั้ง 

1. เพื่อเป็นการสนับสนุน
การทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

2. เพื่อให้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพรองรับ
งานในปัจจุบันและงาน
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ท่ีใหม่และทันสมัย 
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

2. เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาสามารถ 
นำเครื่องคอมพิวเตอร์
ท่ีมีประสิทธิภาพ
รองรับการใช้งาน 
ในปัจจุบันและงาน 
ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1. ร้อยละของจำนวน
การทดแทนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

2. อัตราส่วนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ : ผู้ใช้ 
= 1:1 

10.00 5.00 - 5.00 - 20.00 ศท. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 3 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจงาน รวมท้ังส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิทยาการสู่ผู้ปฏิบัติงาน 

5.  จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
ของสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ 
และการสื่อสาร  
ในการใหค้ำปรึกษา 
แนะนำ เสนอแนวทาง
การแก้ไข/พัฒนา 
ตลอดจนดูแล  
บริหารจัดการระบบ
ความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 

มีผู้เชี่ยวชาญในการ 
ให้คำปรึกษาเฉพาะ
ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบเครือข่าย  
ระบบความม่ันคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
(ISO/IEC 27001) 

จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงปลอดภัย 5 คน/เงื่อนไข 
(เงื่อนไข: ได้รับใบประกาศนียบัตร
ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
อย่างน้อย 1 ใบ (เชิงปริมาณ))   

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 15.00 ศท. 

รวม 32.20 19.00 20.00 19.00 11.00 101.20  
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ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

สาระยุทธศาสตร์: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิท ัลอย่างชาญฉลาด  ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหน้าที ่ร ับผิดชอบ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าหมายที่ 1: บรรจุสมรรถนะด้านการพัฒนาหรือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากร โดยให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติง าน 
หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 

เป้าหมายที่ 2: พัฒนานักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อกระบวนงานต่าง ๆ เป็นประโยชน์ต่อการประสานหรือสื่อความเข้าใจ
ระหว่างผู้ใช้งานกับนักเทคนิคในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 

เป้าหมายที่ 3: พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อต่อยอดการใช้ข้อมูลให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1: พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ออกแบบระบบ เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและควบคุมผู้รับจ้างในการพัฒนาระบบ 
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และนำไปพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 1 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1.  แผนพัฒนาบุคลากรและประเมินผล
สมรรถนะ ตามท่ีระบุไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลากร  
(Individual Development Plan) 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการใช้งานดิจิทัล 
ในเบื้องต้น (แล้วแต่
กรณี) เป็นรายบุคคล 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี 
ทักษะความสามารถ 
เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. บรรจุสมรรถนะ 
การใช้งานและการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นองค์ประกอบ 
ในการพิจารณา
ความก้าวหน้า 
ในการทำงาน  
(Career Path) 

๑. จำนวนแผนพัฒนา
บุคลากรในด้านการใช้งาน
ดิจิทัลเบื้องต้น  
อย่างน้อย 1 แผน  
ต่อบุคลากร 1 คน  
(เชิงปริมาณ) 

๒. จำนวนบุคลากร 
ท่ีได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- 1.30 1.30 1.30 1.30 5.20 สล. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

แผนงานท่ี 2 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 
2.  จัดอบรมให้ความรู้และทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะ
ทางให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากร
ภายในกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ให้มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เฉพาะทางให้สอดคล้อง
กับภารกิจงาน 

บุคลากรของกรมฯ ได้รับ
การพัฒนาทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เฉพาะทางและมีทักษะ 
ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
สามารถสนับสนุนภารกิจ
และการปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ของกรมฯ ได้ 

๑. จำนวนแผนพัฒนา
บุคลากรในด้านการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเฉพาะทาง 
ท่ีสอดคล้องกับภารกิจงาน  
อย่างน้อย 1 แผน  
ต่อบุคลากร 1 คน  
(เชิงปริมาณ) 

๒. จำนวนบุคลากร 
ท่ีได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 สล. 
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ลำดับ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
แผนงานท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูล และนำไปต่อยอดวัตกรรมใหม่ 

3.  จัดหาเครื่องมือทางดิจิทัล  
เพื่อการออกแบบการวิจัย 
และพัฒนา (Research and 
Development) 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ 
ในการออกแบบ 
การวิจัยและพัฒนา 
(Research and 
Development)  
ในการค้นคว้าวิจัย
นวัตกรรมใหม่  
(New Innovations)  
ท่ีเหมาะสมกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. มีเครื่องมือในการ
ออกแบบการวิจัย 
และพัฒนา 
(Research and 
Development)  

2. มีหลักสูตรการอบรม
ให้แก่บุคลากรของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๑. จำนวนเครื่องมือ
ออกแบบการวิจัย 
และพัฒนา (Research 
and Development) 

๒. จำนวนนวัตกรรมใหม่ 
(New Innovations)  
ท่ีเหมาะสมกับกรมฯ 

๓. จำนวนหลักสูตร 
การอบรมให้เหมาะสม
กับบุคลากรในแต่ละ 
ส่วนงาน อย่างน้อย  
1 หลักสูตรต่อปี  
(เชิงปริมาณ) 

- - 4.00 3.00 3.00 10.00 ศท. 

รวม 0.00 6.30 10.30 9.30 9.30 35.20  
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ตารางสรุปงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 

     
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ (ล้านบาท) 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทลั 8.00 12.00 72.00 12.00 13.00 117.00 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลใหค้รอบคลุมการบริหารจัดการ  
และการบริการของกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

84.60 93.75 153.75 93.75 65.75 491.60 

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยกระดับความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพือ่การพาณิชย์อย่างยั่งยืน 22.00 31.00 34.00 34.00 35.00 156.00 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 24.00 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 32.20 19.00 20.00 19.00 11.00 101.20 
ยุทธศาสตร์ที ่6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดจิิทัล และเพิ่มขดีความสามารถ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

0.00 6.30 10.30 9.30 9.30 35.20 

รวม 152.80 168.05 294.05 172.05 138.05 925.00 



 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

แผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ 
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บทที่ 3 
แผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย ์

ตารางที่ 3-1 ตารางสรุปงบประมาณแยกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ประมาณการงบประมาณ 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

16.85 59.85 39.85 8.30 3.00 127.85 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยการบูรณาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้ันสูง 

5.00 7.50 37.50 34.70 18.50 103.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

0.00 18.00 1.00 1.00 0.00 20.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

0.00 9.4 6.40 1.4o 1.40 18.60 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 

27.00 67.00 347.00 177.00 27.00 645.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถ 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

7.60 7.60 7.60 7.60 19.60 50.00 

รวม 56.45 169.35 439.35 230.00 69.50 964.65 
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ตารางที่ 3-2 สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์ 
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 

เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
พ.ศ. 2566-2570 

ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรมดิจทิัล 
 

พัฒนาระบบยืนยันตัวตนดว้ย Biometric  
และบริหารจัดการด้วย Digital Signature  
เพื่อรองรับการใหบ้ริการและบริหารจัดการ 

ของกระทรวงพาณิชย ์

- - - 15.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

พัฒนาระบบให้บริการระบบดิจิทลัผู้ประกอบการ
และประชาชนแบบบัญชีผู้ใช้เดียว 

(One MOC Account) 
- - -              5.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบช าระเงินกลาง 
กระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Payment) 

 8.05 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 

จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุน
การจัดกิจกรรมส าหรับ
ผู้รับบริการกระทรวง

พาณิชย์ 

- - 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหาร

กิจกรรม  
(MOC Event) 

5.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

ศึกษาข้อมูลบริหาร
จัดการองค์กร 

และบริการในรูปแบบ
บูรณาการ และจัดท า
นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลส าหรับศูนย์
ข้อมูลหลักและศูนย์

ส ารองข้อมูล 

พัฒนาระบบ MOC Service Portal 
พัฒนาระบบ  

MOC Mobile 
Portal 

 - 32.80 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

พัฒนาระบบงานบริหารจัดการองค์กร (ERP)  
แบบบูรณาการ 

- -           40.00  

 
สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สค. สนค. 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2566-2570 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กร 
แห่งนวัตกรรมดิจทิัล 
 

- - 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
องค์ความรู้ 

(Knowledge 
Management 
System : KMS) 

- - 3.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 

พค. สค. สนค. 

- 

พัฒนาระบบพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลแบบคลาวด์  
(Cloud Storage)  

และเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบอีเมลองค์กร  

(E-mail) 

- - - 

8.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 

ระบบ e-Form & 
Workflow  

เพื่อตอบสนองภารกิจ
เร่งด่วน 

- - - 

3.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 
พัฒนาศนูย์นวตักรรมเทคโนโลยีดจิิทัล  
(MOC Digital Innovation Center) 

- - 
8.00 

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2566-2570 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิการพาณิชย ์
ด้วยการบูรณาการข้อมูล 
และการวิเคราะหข์ั้นสูง 

- 
พัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถการบูรณาการชุดข้อมลู 

และมาตรฐานข้อมูลดา้นเศรษฐกิจการพาณิชย ์
           10.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - 
การพัฒนาระบบให้บริการและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลแบบบูรณาการ (API Gateway) 
-            20.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

ส ารวจข้อมูลเพื่อบูรณาการข้อมลู 
ในหน่วยงานระดบักรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

พัฒนาระบบคลังขอ้มูลกลางแบบบูรณาการข้อมูล 
หน่วยงานระดับกรมในสังกดักระทรวงพาณิชย์ 

           50.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - - 
พัฒนาระบบ Dashboard  
รายงานผลส าหรับผู้บริหาร 

3.20 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - 
พัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย ์ส านักงานพาณชิย์จังหวัด 

ส านักงานพาณิชย์ต่างประเทศ หน่วยงานระดับกรม 
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์แบบรวมศูนย์ 

           20.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้
นวัตกรรมดจิิทัลเพื่อการพาณิชย์
อย่างยั่งยืน 

- 

รับรองศูนย์ข้อมลูหลัก
ด้วยมาตรฐาน 

ความมั่นคงปลอดภยั
สารสนเทศ  

(ISO/IEC 27001) 

- - -              5.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - 

พัฒนาระบบรองรบั
การบริหารจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้
เป็นไปตามกฎหมาย 

รับรองศูนย์ข้อมลูหลักและศูนย์ข้อมลู
ส ารองด้วยมาตรฐานการจัดการ 

ข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701) 
          15.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2566-2570 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
ส่งเสรมิคุณภาพสงัคมเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

 พัฒนาและเพิ่มเครือข่ายผู้รับบรกิารของกระทรวงพาณิชย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน ์              1.60  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

-  
พัฒนาระบบเฝา้ระวังและวิเคราะหข์้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน ์

(Social Listener and Analytics) 
             7.00  

สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 
ศูนย์ออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ ์

ในรูปแบบ Co-working Space  
และใช้อุปกรณ์รว่มกัน 

- -            10.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานดิจิทลั
สมรรถนะสงู มีความมั่นคง 
และปลอดภัย 

- 
ทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายดว้ยเทคโนโลย ี
Software Defined Network (SDN) 

- -            50.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - 

ทดแทนอปุกรณเ์ครื่องคอมพวิเตอร ์
แม่ขา่ยส าหรบัศูนย์ข้อมูลหลัก (DC) และ
ศูนย์ข้อมลูส ารอง (DR) ดว้ยเทคโนโลยี 

Hyperconverged Infrastructure (HCI) 

-         450.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนการใช ้
เครือข่ายไรส้าย 

ของกระทรวงพาณิชย์  
(MOC Wi-Fi Roaming) 

- - - 10.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

การพัฒนาการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์แบบบูรณาการ 135.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 
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ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

พ.ศ. 2566-2570 
ของกระทรวงพาณิชย์ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ประมาณ
การงบประมาณ 

(ล้านบาท) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ปีงบประมาณ 

2566 
ปีงบประมาณ  

2567 
ปีงบประมาณ  

2568 
ปีงบประมาณ  

2569 
ปีงบประมาณ  

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะสูง 
ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล และเพิ่มขีด
ความสามารถการใช้เทคโนโลยี 
เพื่อสร้างนวตักรรม 

การทดสอบและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะดา้น 
               

1.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

จัดฝกึอบรมทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารระดับกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย ์
              

2.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

จัดฝกึอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย 
               

5.00  
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

จัดหานักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) ส าหรับสนับสนุนงานวิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวง 
และหน่วยงานระดับกรมในสังกดักระทรวงพาณิชย์ 

30.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส. 

- - - - 

จ้างที่ปรึกษาจัดท า
แผนพัฒนาดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์ของ
กระทรวงพาณิชย ์

12.00 
สป. คต. คน. จร. ทป. 
พค. สค. สนค. อคส 
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บทที่ 4 
การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 

4.1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ 
การพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้กรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที ่วางไว ้ นอกจากนั ้นเพื ่อให้ม ีการติดตาม  
และประเมินผลที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและผล
ของการประเมินสามารถวัดผลและวัดความสำเร็จของแผนเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแผน
ได้อย่างแท้จริง จึงต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลหรือคณะบุคคลขึ้นชุดหนึ่ง 
เพ่ือทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4.1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer: 
DCIO) กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จำนวนอย่างน้อย  
3 คน โดยต้องเป็นส่วนงานด้านนโยบายและแผนไม่น้อยกว่า 2 คน โดยมีอำนาจ ดังนี้ 

1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

2) ดำเนินการติดตามและประเมินผล 

3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู ้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี 

4) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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4.2 ระเบียบ กระบวนการและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดิจิทัล และโครงการตามแผนพัฒนาดิจ ิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 ได้กำหนดกระบวนการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลา และงบประมาณ  
ที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ โดยมีตัวชี้วัด
เป้าหมายทุกโครงการเท่ากับ 5 คะแนน สำหรับแนวทางและหลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
(Key Performance Index) ต้องมีผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ 20 
(ค่าเฉลี่ยต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 4) ดังนี้ 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 0-20 ค่าคะแนนเท่ากับ  1 คะแนน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 21-40 ค่าคะแนนเท่ากับ  2 คะแนน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 41-60 ค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 61-80 ค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
(เป้าหมาย) 

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ร้อยละ 81-100 ค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

 
รูปที่ 4-1 หลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index)  
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ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
พ.ศ. 2566 – 2570 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 
เป้าหมาย :  บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกกรมทรัพย์สิน 

ทางป ัญญา เพ ื ่อสน ับสน ุนการเสร ิมสร ้างข ีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการและประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการ
บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เป้าหมายที่ 1 :  ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ทั้งในด้านข้อมูล
และการทำธุรกรรม ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

เป้าหมายที่ 2 : ผู้ประกอบการหรือประชาชน สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกที่ ทุกเวลา 

เป้าหมายที่ 3 : ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจ ิท ัลของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับความเชื ่อมั ่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการพาณิชย์  
อย่างย่ังยืน 

เป้าหมายที่ 1 :  ผู้ประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
ทำธุรกรรมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น โดยมีการรักษา
ความลับของข้อมูลส่วนตัว (Privacy) 

เป้าหมายที่ 2 : เผยแพร่นโยบาย กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ 
ที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
เป้าหมาย :  เผยแพร่สื่อความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน Platform ต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและ
ปลอดภัย 

เป้าหมายที่ 1 :  ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี Hybrid  
เพ่ือเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ระบบคลาวด์สาธารณะในอนาคต 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและผ่านการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล 

  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

4-4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพิ ่มขีด
ความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 1 :  บรรจุสมรรถนะด้านการพัฒนาหรือการใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
ที่เหมาะสมต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากร โดยให้เป็นองค์ประกอบ
สำคัญของการปฏิบัติงานหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path) 

เป้าหมายที่ 2 : พัฒนานักวิเคราะห์ออกแบบ (System Analyst) เพื่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมต่อกระบวนงานต่าง ๆ เป็นประโยชน์
ต่อการประสานหรือสื่อความเข้าใจระหว่างผู้ใช้งานกับนักเทคนิค  
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน 

เป้าหมายที่ 3 : พัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อต่อยอดการใช้ข้อมูลให้เกิด
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4-5 
 

ตารางที ่4-1 แสดงข้อมูลโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ ระยะเวลาดำเนินการ ระดับคะแนนเป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Index) 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 1.1 จัดทำธรรมาภิบาลข้อมลู 
(Data Governance) และดำเนินงาน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ร้อยละความสำเรจ็ของกรมทรัพยส์ินทางปัญญา 
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบรหิารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัตคิุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

100      ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 1.2 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Exchange) เพื่อแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง
พาณิชย ์

ร้อยละของจำนวนชุดข้อมลูที่ให้บริการ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมลู (เชิงปริมาณ) 

ไม่น้อยกว่า 60 -     2571 1 ร้อยละ 40 5 ศท. 
2 ร้อยละ 45 
3 ร้อยละ 50 
4 ร้อยละ 55 
5 ร้อยละ 60 

โครงการที่ 1.3 การนำเทคโนโลยี Blockchain 
เพื่อคุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพยส์นิทางปัญญา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
เทคโนโลยี Blockchain 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

๑. 100 
๒. ไม่น้อยกว่า 5 

- -    2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 1.4 การพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
ศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department 
Operation Center: DOC)  
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

๑. ร้อยละของระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม 
(Department Operation Center: 
DOC) กรมทรัพยส์ินทางปัญญา  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

๑. 100 
๒. ไม่น้อยกว่า 5 

-     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 1.5 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
คลังข้อมูลสนับสนุนสารสนเทศเพือ่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

๑. ร้อยละของระบบคลังข้อมลูสนับสนุน
สารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. จำนวนโครงสร้างข้อมูลและรูปแบบ 
การบริหารจัดการ เพื่อการใช้ประโยชน์ 
ของกรมฯ ต่อปี (เชิงปริมาณ) 

100 -     2571 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 1.6 พัฒนานวัตกรรมทางดิจิทัล
เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

จำนวนโครงการวิจยั New Engine  
อย่างน้อย 1 โครงการ (เชิงปรมิาณ) 

อย่างน้อย 1 นวัตกรรม - -  - - 2569 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 - 
4 =1 
5 >=1 
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4-6 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 2.1 บำรุงรักษาระบบตรวจค้น
เครื่องหมายการค้าด้วยภาพ (Image Search) 
และเช่าโปรแกรมประมวลผลภาพ 

๑. ร้อยละของระบบตรวจค้นเครื่องหมาย
การค้าด้วยภาพ (Image Search)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา  

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

- -  - - 2569 1 ร้อยละ 60, 1 5 คม. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.2 บำรุงรักษาระบบการสืบค้น
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปญัญาประดิษฐ์ 
(AI) และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
ด้วยระบบใหค้ำปรึกษาทางไกล 

๑. ร้อยละของระบบการสืบค้นฐานขอ้มูล
สิทธิบัตรไทยด้วยปญัญาประดิษฐ์ (AI)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 สบ. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.3 บำรุงรักษาระบบสิทธิบัตร
ออกแบบ (e-Patent Design) 

๑. ร้อยละของระบบสิทธิบตัรออกแบบ  
(e-Patent Design) ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 สอ. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.4 บำรุงรักษาระบบ 
การขึ้นทะเบียนและฐานข้อมลูสิ่งบ่งช้ี 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

๑. ร้อยละของระบบการขึ้นทะเบียนและ
ฐานข้อมูลสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 สช. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.5 บำรุงรักษาการให้บริการ
ข้อมูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญาแกป่ระชาชน
ผ่านระบบตอบกลับอัตโนมตัิ (Chat Bot) 

๑. จำนวนชุดคำถามและคำตอบทีไ่ดร้ับ
การปรับปรุงต่อป ี

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. ไม่น้อยกว่า 1  
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     ทุกป ี 1 = 1, 1 5 สล. 
2 = 1, 2 
3 = 1, 3 
4 = 1, 4 
5 >= 1, 5 

โครงการที่ 2.6 บำรุงรักษาระบบประเมิน
ความพึงพอใจของการให้บริการประชาชน 
ด้านทรัพย์สินทางปญัญา 

๑. ร้อยละของระบบประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บริการประชาชนไดร้ับ 
การบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, 1 5 สล. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 2.7 การพัฒนา/ปรับปรุง 
ระบบการจดทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 
ให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ 

๑. ร้อยละของระบบการจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ไดร้ับ 
การบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. สบ. สอ. 
คม. ลส. 2 ร้อยละ 70, 2 

3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4-7 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่2.8 ระบบเว็บไซตต์ลาดกลาง
ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)  

๑. ร้อยละของเว็บไซตต์ลาดกลางทรพัย์สิน
ทางปัญญา (IP Mart) ที่ได้รับ 
การบำรุงรักษา 

๒. ร้อยละของระบบบน Mobile 
Application ไดร้ับการบำรุงรักษา 

1. 100 
2. 100 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 60 5 สพ. 
2 ร้อยละ 70, 70 
3 ร้อยละ 80, 80 
4 ร้อยละ 90, 90 
5 ร้อยละ 100, 100 

โครงการที ่2.9 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
บริการข้อมลูทรัพยส์ินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

๑. ร้อยละของระบบบริการข้อมูลทรพัย์สิน
ทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

- -  -  2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที ่2.10   บำรุงรักษาระบบการแจ้ง
และสบืค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดลีะเมิด 
เครื่องหมายการค้า 

๑. ร้อยละของระบบการแจ้งและสืบค้น
ข้อมูลตัวแทนดำเนินคดลีะเมิด 
เครื่องหมายการค้าทีไ่ด้รับ 
การบำรุงรักษา 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 ร้อยละ 60, 1 5 ปป. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที ่2.11   พัฒนาระบบ TM Advice ๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา 
ระบบ TM Advice (เชิงปริมาณ) 

๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-     2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. คม. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที ่2.12   บำรุงรักษาระบบจดทะเบยีน
ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Filing) ให้ครอบคลุมในแต่ละส่วนงาน 

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-  -  - 2569 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 2.13   จัดทำเหมืองข้อความ  
(Text Mining) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
เหมืองข้อความ (Text Mining) 

๒.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

     2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 สบ. ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.14   จัดทำเทคโนโลย ี
การประมวลผลภาพ (Image Processing) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ  
(Image Processing) (เชิงปริมาณ) 

๒.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

- -    2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 คม. สบ. สอ. 
ลส. ศท. 2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 

3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.15   พัฒนาระบบแสดงผลงาน
ลิขสิทธิ์ (Copyright Publish) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา 
ระบบแสดงผลงานลิขสิทธ์ิ (เชิงปรมิาณ) 

๒.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

 - - - - 2567 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ลส. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.16   พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลงด้วยเทคโนโลยี Audio 
Fingerprint 

๑. จัดทำระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม 
ในการรวบรวมข้อมลูลิขสิทธิ์เพลง 

๒. ปรับปรุงฐานข้อมูลเดมิของกรมฯ  
ให้มีความถูกต้องมากขึ้น 

๓. สร้าง Data Field เช่น ISRC, ISWC 
ตัวแทนเจ้าของสทิธ์ิอื่น ๆ เช่น 
Publisher, Content Aggregator, 
Distributor เป็นต้น 

๔. สร้าง Data Mining Software  
ที่สามารถดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูล
ออนไลน์อ่ืน ๆ เช่น JOOX, Spotify, 
Apple Music เป็นต้น เพื่อทำให้
ฐานข้อมูลเพลงของกรมฯ มคีวามทนัสมัย
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้ง 
กับฐานข้อมูลออนไลน์อ่ืน ๆ ได ้

๕. สร้างระบบที่สามารถย้อนกลับไป
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของได ้

๖. สร้างระบบที่ให้เจ้าของลิขสิทธ์ิเพลง
สามารถเพิ่มข้อมลูลงในฐานข้อมูล
ลิขสิทธิเ์พลงของกรมฯ ได้  

๗. จัดทำระบบทีส่ามารถนำเทคโนโลยี 
Audio Fingerprint มาตรวจสอบได ้

1. 1 ระบบ 
2. ร้อยละความถูกต้อง 

ของข้อมูล 
3. จำนวนชุดข้อมูล Data 

Field 
4. ร้อยละความสำเรจ็ 

ของการสร้าง Data 
Mining Software  

5. อย่างน้อย 1 โมดลู  
(ภายใต้ระบบฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลง) 

6. อย่างน้อย 1 โมดลู  
(ภายใต้ระบบฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลง) 

7. ร้อยละความสำเรจ็ 
ของการจัดทำเทคโนโลยี 
Audio Fingerprint 

- - -  - 2670 1 =1 ระบบ, 60, =1, 60, =1 โมดูล,  
=1 โมดูล, 60 

5 ลส. 

2 =1 ระบบ, 70, =1, 70, =1 โมดูล,  
=1 โมดูล, 70 

3 =1 ระบบ, 80, =1, 80, =1 โมดูล,  
=1 โมดูล, 80 

4 =1 ระบบ, 90, =1, 90, =1 โมดูล,  
=1 โมดูล, 90 

5 =1 ระบบ, 100, >=1, 100,   
>=1 โมดูล,  >=1 โมดลู, 100 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4-9 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่2.17   พัฒนา/บำรุงรักษา 
ศูนย์ข้อมูลกรมทรัพยส์ินทางปัญญา  
(IP Data Center) 

ร้อยละของศูนย์ข้อมลูกรมทรัพยส์นิ 
ทางปัญญา (IP Data Center)  
ที่รับการบำรุงรักษา 

100 -     ทุกปี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.18   พัฒนา/ปรับปรุงระบบ 
ยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอ
เอกสารทรัพย์สินทางปัญญา (RFID) 

ร้อยละของระบบยืม-คืนและรักษา 
ความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารฯ  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

100 
 

   - - 2569 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.19   บำรุงรักษาระบบงาน 
และฐานข้อมลูด้านทรัพย์สินทางปญัญา 

ร้อยละของจำนวนระบบงานและฐานข้อมูล
ที่ได้รับการบำรุงรักษา (เชิงปริมาณ) 

100      ทุกปี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.20   จัดหาและเช่าระบบ 
Automation Test Tool 

จำนวนเครื่องมือสำหรับทดสอบระบบ 
Automation Test Tool ของกรมฯ  
อย่างน้อย 1 เครื่องมือ (เชิงปริมาณ) 

อย่างน้อย 1 เครื่องมือ      ทุกปี 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 - 
4 = 1 
5 >= 1 

โครงการที ่2.21   เช่าระบบประชุมทางไกล  
(Web Conference/ Video Streaming) 

จำนวนระบบประชุมทางไกลผ่าน Web 
Conference/ Video Streaming  
1 ระบบ 

อย่างน้อย 1 ระบบงาน      ทุกปี 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 - 
4 = 1 
5 >= 1 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 2.22   พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Document) (เชิงปริมาณ) 

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

-  -  - 2570 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.23   เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
จัดเก็บเอกสาร (OCR) โดยใช้ Robotic 
Process Automation (RPA) 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสาร (OCR) สามารถจำแนก 
Filed หรือข้อมูลต่าง ๆ ได ้

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

 -  -  2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.24   พัฒนาโปรแกรมบริหาร
จัดการคำแปลรายการสินค้าและบริการ 
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
ระหว่างประเทศ 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา 
โปรแกรม 

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

 - - - - 2567 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 คม. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที่ 2.25   พัฒนาฐานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในประเทศไทย  
โดยจดัเก็บข้อมลูตามมาตรฐานสากล  
หรือมาตรฐานของ WIPO 

ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร 
ในประเทศไทย ท่ีจัดเก็บข้อมลูตาม
มาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของ WIPO 

100 - - -   2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด 5 สบ. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ 
4 อบรมการใช้งานฐานข้อมูล 
5 เริ่มใช้งานฐานข้อมูล 

โครงการที่ 2.26   พัฒนาระบบวิเคราะห์
ข้อมูลด้านทรัพยส์ินทางปัญญาเพือ่พัฒนา 
ต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

๒. จำนวนโครงสร้างข้อมูลและรูปแบบ 
การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ 
ของกรมฯ 

๓. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

๑. 100 
๒. ไม่น้อยกว่า 1 
๓. ไม่น้อยกว่า 5 

     2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด,  
ไม่น้อยกว่า 1, 1 

5 ศท. 

2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ,  
ไม่น้อยกว่า 1, 2 

3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 
ไม่น้อยกว่า 1, 3 

4 อบรมการใช้งานระบบ, 
ไม่น้อยกว่า 1, 4 

5 เริ่มใช้งานระบบ, ไม่น้อยกว่า 1, 5 
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โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่2.27   พัฒนาระบบบริหารงาน 
แบบรวมศูนย ์

๑.  มีระบบสารสนเทศท่ีมีข้อมลูสนับสนุน
การตัดสินใจเพื่อใช้บริหารจัดการองค์กร 
สามารถบูรณาการข้อมลูภายใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  ร้อยละของความสำเร็จตามแผน 
การดำเนินงาน 

๑. อย่างน้อย 1 ระบบงาน 
๒. 100 

 -    2571 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด 5 สล. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ  
4 =1, อบรมการใช้งานระบบ 
5 =1, เริม่ใช้งานระบบ 

โครงการที ่2.28   พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ด้านคุณภาพการตรวจสอบและยกระดับ 
การให้บริการประชาชน 

ร้อยละของระบบเครื่องหมายการค้า 
สามารถดำเนินการบริหารจดัการ 
ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานในกระบวนการ
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 
เพื่อตรวจสอบ รักษาและยกระดับคุณภาพ
การปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
ที่กำหนด 

100  - - - - 2567 1 ร้อยละ 60 5 คม. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.29   จ้างผู้เช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

ร้อยละของโครงการที่ประสบผลสำเร็จ  
จากการจ้างผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษา/เง่ือนไข 
(เง่ือนไข: ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา จะต้อง
ได้รับใบประกาศนยีบัตร ท่ีเกีย่วข้องกับ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 1 ใบ) 

100/เงื่อนไข 
 

     ทุกปี 1 ร้อยละ 60/ เงื่อนไข 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70/ เงื่อนไข 
3 ร้อยละ 80/ เงื่อนไข 
4 ร้อยละ 90/ เงื่อนไข 
5 ร้อยละ 100/ เงื่อนไข 

โครงการที ่2.30   จ้างผู้เช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ
ด้านยุทธศาสตร ์

ร้อยละของโครงการที่เป็นภาพรวม 
ของกรมฯ ที่ประสบผลสำเร็จ จากการ 
จ้างผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเฉพาะด้านยุทธศาสตร ์

100      ทุกปี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่2.31   จ้างท่ีปรึกษา 
ด้านการควบคมุคุณภาพระบบงาน  

ร้อยละความประสบผลสำเร็จของโครงการ 
มีที่ปรึกษาควบคุมคณุภาพด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล สำหรับควบคมุ ติดตาม  
บริษัทผู้รับจา้งพัฒนาระบบ 

100      ทุกปี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

4-12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 2.32   จัดหานักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทลัด้านการเขียนโปรแกรม 
(Programming)  

จำนวนนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจทิัล 
ด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) 
6 คน/เงื่อนไข(เงื่อนไข: ไดร้ับใบ
ประกาศนียบตัรเกี่ยวข้องกับการเขียน
โปรแกรม อย่างน้อย 1 ใบ (เชิงปริมาณ))  

ไม่น้อยกว่า 6 คน/ เงื่อนไข      2571 1 >= 3 คน/ เงื่อนไข 5 ศท. 
2 >= 4 คน/ เงื่อนไข 
3 >= 5 คน/ เงื่อนไข 
4 = 6 คน/ เงื่อนไข 
5 >= 6 คน/ เงื่อนไข 

โครงการที่ 2.33   จัดหานักวิทยาการ
เทคโนโลยีดิจิทลัด้าน IT Helpdesk  

จำนวนนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจทิัล 
ด้าน IT Helpdesk 5 คน (เชิงปริมาณ) 

ไม่น้อยกว่า 5 คน      2571 1 >= 2 คน 5 ศท. 
2 >= 3 คน 
3 >= 4 คน 
4 = 5 คน 
5 >= 5 คน 

โครงการที่ 3.1 เสนอขอรับรองมาตรฐาน 
สากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ร้อยละความสำเรจ็ของการเสนอขอรับรอง
มาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบงานหลัก  
และมมีาตรฐานสากล 

1 แผน -     2571 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 มีมาตรฐานสากลด้านการรักษา 

ความมั่นคงปลอดภัย 
4 ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานสากล

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภยั
ของระบบงานหลัก 

5 มีมาตรฐานสากลด้านการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยและได้รบั

มาตรฐานสากลด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัของระบบงานหลัก 

โครงการที่ 3.2 บำรุงรักษาระบบรักษา 
ความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร ์

ร้อยละของระบบรักษาความปลอดภัย
รองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

100 -     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 3.3 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สนับสนุนงานการตรวจสอบภายใน  
(Internal Audit) และการตรวจสอบ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Audit) 

ร้อยละของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ
ภายในและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ไดร้ับการบำรุงรักษา 

100 -  - -  ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 กตน. ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 3.4 บำรุงรักษาศูนยส์ำรองข้อมูล
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา 

ร้อยละของศูนยส์ำรองข้อมลู  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

100 
 

-     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4-13 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที ่3.5 จัดทำศูนย์ปฎิบตัิการ 
เฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศ 

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการจัดทำ 
ศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัย
สารสนเทศ 

๒. รายงานประเมินความเสี่ยงด้วยการ
ทดสอบเจาะระบบ อย่างน้อย  
1 รายงาน 

๑. 100 
๒. อย่างน้อย 1 รายงาน 

 -    ทุกปี 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 ศท. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 1 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 1 
4 อบรมการใช้งานระบบ, =1 
5 เริ่มใช้งานระบบ, >=1 

โครงการที ่3.6 จัดหาประกันภัยความเสี่ยง
ภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) 

จำนวนประกันภยัความเสี่ยงภยัไซเบอร์ 
(Cyber Insurance) จากบริษัททีม่ี 
ความมั่นคงและเช่ือถือได้ 1 ฉบับ  
(เชิงปริมาณ) 

1 ฉบับ 
 

-     ทุกปี 1 - 5 ศท. 
2 - 
3 - 
4 - 
5 = 1 

โครงการที ่4.1 พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณชิย์ 
จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) 

ร้อยละของระบบวิเคราะห์ข้อมลูทางสังคม
การพาณิชย์ (Social Analytic)  
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

100 -     ทุกปี 1 ร้อยละ 60 5 สล. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที ่4.2 จัดทำ Virtual Event 
Platform  

๑. ร้อยละความสำเรจ็ของการพัฒนา 
Virtual Event Platform   

๒. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน  
(เชิงคุณภาพ) 

๑. 100 
๒. ไม่น้อยกว่า 5 

     ทุกปี 1 สำรวจความต้องการโดยละเอียด, 1 5 สพ. 
2 ดำเนินการจัดหา/พัฒนาระบบ, 2 
3 พัฒนาและผ่านการทดสอบระบบ, 3 
4 อบรมการใช้งานระบบ, 4 
5 เริ่มใช้งานระบบ, 5 

โครงการที ่4.3 ปรับปรุงระบบการเรียนรู้
ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) 

ร้อยละของระบบการเรียนรู้ทรัพยส์ิน 
ทางปัญญา (e-Learning) ที่ได้รับ 
การบำรุงรักษา 

100 -     ทุกปี 1 ร้อยละ 60 5 สพ. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

 
 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

4-14 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 5.1  พัฒนาระบบเครอืข่าย 
และเครื่องมืออุปกรณร์วมทั้งการบำรุงรักษา 
เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน 

ร้อยละของจำนวนเครื่องแม่ข่ายและ
อุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับการใช้งาน IPv6 
(เชิงปริมาณ) 

100      ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 5.2  จดัหาระบบคอมพวิเตอรเ์สมือน 
(VDI) สำหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร ์
ชุดเดิม โดยสอดคล้องกับภารกิจงาน 

ร้อยละของจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
(VDI) เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจงาน 
(เชิงปริมาณ) 

100     - ทุกป ี 1 ร้อยละ 60 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70 
3 ร้อยละ 80 
4 ร้อยละ 90 
5 ร้อยละ 100 

โครงการที่ 5.3  บำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) รวมทั้งระบบ 
เครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมอืน 
(VDI) รวมทั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(เชิงคุณภาพ) 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 5 

     ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, 1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, 2 
3 ร้อยละ 80, 3 
4 ร้อยละ 90, 4 
5 ร้อยละ 100, 5 

โครงการที่ 5.4  จัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้ง 

๑. ร้อยละของจำนวนการทดแทนครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

๒. อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ : ผู้ใช้ 
=1:1 

1. 100 
2. ไม่น้อยกว่า 1 

  -  - ทุกป ี 1 ร้อยละ 60, =1 5 ศท. 
2 ร้อยละ 70, =1 
3 ร้อยละ 80, =1 
4 ร้อยละ 90, =1 
5 ร้อยละ 100, >=1 

โครงการที่ 5.5  จัดจา้งผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของสารสนเทศและการสื่อสาร 

จำนวนนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจทิัล 
ด้าน IT Security 5 คน/เงื่อนไข 
(เง่ือนไข: ได้รับใบประกาศนยีบัตรเกี่ยวข้อง
กับ IT Security อย่างน้อย 1 ใบ 
(เชิงปริมาณ))   

ไม่น้อยกว่า 5 คน/ เงื่อนไข      ทุกป ี 1 >= 2 คน/ เงื่อนไข 5 ศท. 
2 >= 3 คน/ เงื่อนไข 
3 >= 4 คน/ เงื่อนไข 
4 = 5 คน/ เงื่อนไข 
5 >= 5 คน/ เงื่อนไข 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 4-15 
 

โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย/ 

หน่วยนับ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ปีที ่

ประเมิน ระดับคะแนน 
ระดับคะแนน 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 2566 2567 2568 2569 2570 

โครงการที่ 6.1  แผนพัฒนาบุคลากร 
และประเมินผลสมรรถนะ  
ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร 
(Individual Development Plan) 

๑. จำนวนแผนพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการใช้งานดิจิทัลเบื้องต้น  
อย่างน้อย 1 แผน ต่อบุคลากร 1 คน  
(เชิงปริมาณ) 

๒. จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๑. ไม่น้อยกว่า 1 แผน 
๒. ไม่น้อยกว่า 80 

-     ทุกปี 1 - 5 สล. 
2 - 
3 = 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 70 
4 = 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 80 
5 >= 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 80 
โครงการที่ 6.2  จัดอบรมให้ความรู ้
และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
เฉพาะทางให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

๑. จำนวนแผนพัฒนาบุคลากรในด้าน 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัล 
เฉพาะทางที่สอดคล้องกับภารกิจงาน  
อย่างน้อย 1 แผน ต่อบุคลากร 1 คน 
(เชิงปริมาณ) 

๒. จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๑. ไม่น้อยกว่า 1 แผน 
๒. ไม่น้อยกว่า 80 

-     ทุกปี 1 - 5 สล. 
2 - 
3 = 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 70 
4 = 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 80 
5 >= 1 แผน,  

ได้รับการอบรมร้อยละ 80 
โครงการที่ 6.3  จัดหาเครื่องมือทางดิจิทัล 
เพื่อการออกแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) 

๑. จำนวนเครื่องมือออกแบบการวิจยั 
และพัฒนา (Research and 
Development) 

๒. จำนวนนวตักรรมใหม่ (New Innovations) 
ที่เหมาะสมกับกรมฯ 

๓. จำนวนหลักสตูรการอบรมใหเ้หมาะสม
กับบุคลากรในแตล่ะส่วนงาน  
อย่างน้อย 1 หลักสตูรต่อปี  
(เชิงปริมาณ) 

๑. ไม่น้อยกว่า 1 เครื่องมือ 
๒. อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
๓. อย่างน้อย 1 หลักสตูรต่อป ี

- -    2571 1 - 5 ศท. 
2 = 1, = 0, = 0 
3 = 1, = 0, = 1 
4 = 1, = 1, = 1 
5 >= 1, >= 1, >= 1 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แผนงาน/ โครงการ 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 

ปรับเปลี่ยนสูค่วามเป็นองค์กรแหง่นวตักรรมดิจิทัล 
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จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และดำเนินงาน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกาศ      
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหาร
จัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐอย่างธรรมาภิบาล 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัตินี ้ ได้กำหนดให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการ  
โดยมีหน้าที่และอำนาจ ส่วนหนึ่งได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนดำเนิน
กิจกรรมตามแผนแม่บท การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที ่เกี ่ยวข้อง และให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม  
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ ่งอยู ่ใน
ราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยนั้นได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องดำเนินการให้สอดรับกับพระราชบัญญัติ 
2 ฉบับนี ้ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องกำหนดวิธ ีการบริหารจัดการธรรมาภิบาลข้อมูล  
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน และมีการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูล (Master Data Set)  
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับกรอบการดำเนินการที ่กำหนด 
ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
และตามกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) และทั้งนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญ 
ในการพัฒนาระบบดิจิทัลที ่จะสามารถบูรณาการข้อมูล และการทำงานทั้งด้านการบริหารภายใน  
การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรมฯ มีภารกิจหลักในการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา              
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วย และการให้บริการในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก 
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้มีการจัดทำการ
ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดทำธรรมาภิบาล (Data Governance) และวิธีปฏิบัติในธรรมาธิบาลข้อมูล 
2.2 เพ่ือกำหนดชุดข้อมูลหลัก (Master Data Set) และจัดทำมาตรฐานบัญชีข้อมูล (Data 

Catalog) 
2.3 เพ่ือจัดทำนโยบายการใช้ข้อมูล (Data Policy) และนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพ

ข้อมูล (Data Quality Policy) 
2.4 เพ่ือจัดทำกระบวนการส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
2.5 เพ่ือจัดหาเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูล  
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3. เป้าหมายโครงการ 

เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1 ปรับเปลี่ยนสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกรม หน่วยงานด้านมาตรฐานข้อมูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อร่วมกันศึกษาและพิจารณา กำหนดนิยามความหมายของข้อมูล 
ที่จำเป็นต้องใช้งานกำหนดรูปแบบของข้อมูล และวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570   ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละความสำเร็จของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีการดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Exchange) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

กระทรวงพาณิชย์ 

1. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื ่องจากปัจจุบ ันกรมทรัพย์ส ินทางปัญญา มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด ิจ ิทัล  
เพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานตามภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ปัจจุบันจำนวนระบบงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมฯ 
มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวยังขาดความเชื่อมโยง
ข้อมูลในลักษณะการบูรณาการ ทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
ทำได้ยาก มีความซ้ำซ้อน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูลชนิดเดียวกันจากระบบที่ต่างกัน 
จึงไม่สามารถส่งต่อหรือใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน หน่วยงาน หรือระบบงานที่ต่างกันได้  
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน ลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งของข้อมูลสามารถ  
นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมั่นคงปลอดภัย จึงต้องปรับปรุงระบบเชื ่อมโยง
แลกเปลี ่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exchange) เพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ 

2. วัตถุประสงค์ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือการให้บริการระหว่างหน่วยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภายนอกกระทรวงพาณิชย์ที ่มีความจำเป็นต้องการใช้ข้อมูล  
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เป้าหมาย 

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์เป็นแบบ
อัตโนมัติและมีความปลอดภัยของข้อมูล 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความ
เป็นองค์แห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

จัดทำมาตรฐานการแลกเปลี ่ยนข้อมูลวางรูปแบบกฎเกณฑ์และการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลที่ทำการแลกเปลี่ยน รวมทั้งพัฒนา/ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมลูให้
มีความเป็นปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของจำนวนชุดข้อมูลที่ให้บริการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exchange) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย์ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การนำเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือคุ้มครอง ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปญัญา 
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันข้อมูลจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อขับเคลื่อนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนภารกิจ 
ประกอบกับนโยบายภาครัฐผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน 
แต่ในปัจจุบันยังประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาเชิงนโยบายและปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ำซ้อนของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูล คุณภาพของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรจัดทำ
ระบบตรวจสอบข้อม ูลทร ัพย ์ส ินทางป ัญญาและป ้องก ันการละเม ิดทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา  
ด้วยการเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได ้

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

3. เป้าหมาย 

เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถป้องกันการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
5.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
5.5 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
5.6 ออกแบบระบบ 
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S1P3-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

5.7 จัดทำระบบ 

5.8 ทดสอบระบบ 

5.9 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

5.10 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (หา้ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (ส่ีสิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการนำเทคโนโลยี 
Blockchain มาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถป้องกัน
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การพัฒนา/ปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม  
(Department Operation Center: DOC) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น เพื่อให้ระบบงานเดิมสอดรับกับภารกิจ และนโยบาย  
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในปัจจุบันให้ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั ่งยืน  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department 
Operation Center: DOC) ให้มีความทันสมัยและมีอุปกรณ์ที ่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลได้
หลากหลายสอดคล้องกับเทคโนโลยีที ่ท ันสมัยในปัจจุบันและใช้เป็นศูนย์กลางในการบริหาร 
ติดต่อสื ่อสาร ประชุมหารือ สั ่งการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื ่อง มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูล (Integrate) จากระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ ภายในกรมฯ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ได้ 

3. เป้าหมาย 

สามารถนำข้อมูลจากระบบมาใช้ในการวิเคราะห์ และสามารถจัดส่งข้อมูลไปยังระบบศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ได้อัตโนมัติ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษามาตรฐานข้อมูลมาจัดทำเป็นข้อมูลในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม  โดยจะต้อง
ประมวลผลข้อมูล (Integrate) ที่กรมฯ มีเข้าสู่ระบบได้ครบถ้วนทุกระบบ 

5.2 พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมจากความต้องการและมาตรฐานข้อมูลที่ได้เก็บข้อมูล 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม (Department Operation Center: DOC)  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที ่สามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูล ( Integrate)  
จากระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา S1P5-1 
 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลสนับสนุนสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยมีความจำเป็นต้องจัดทำคลังข้อมูลสนับสนุนสารสนเทศ  
เพื่อการตัดสินใจของผู ้บริหาร และให้กรมฯ สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในงาน 
ด้านข้อมูล และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงจำเป็นต้องนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาและปรับปร ุงคล ังข ้อมูล (Data Warehouse) เพื ่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน และสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อนำฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทและฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น 
ข้อมูลบุคลากร งบประมาณ มาจัดทำเป็นคลังข้อมูล (Data Warehouse) 

3. เป้าหมาย 

นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที ่หลากหลายเพื ่อใช้ในการตัดสินใจของผู ้บริหาร  และ
บริหารงานตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
5.2 พัฒนาระบบคลังข้อมูลโดยเน้นการ Integrate ข้อมูลจากระบบปัจจุบัน 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 
  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

S1P5-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบคลังข้อมูลสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่ได้รับ
การบำรุงรักษา 

7.2 จำนวนโครงสร้างข้อมูลและรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อการใช้ประโยชน์ของกรมฯ  
ต่อปี (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลสนับสนุนสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้บริหาร 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S1P6-1 
 

พัฒนานวัตกรรมทางดิจิทลัเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อใช้ในการ
สนับสนุนภารกิจงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ 
ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จึงควรมีการจัดทำโครงการวิจ ัย New Engine ร่วมกับบริษัทเอกชน เพื ่อนำไปสู ่นว ัตกรรม
ระดับประเทศและเข้าสู่เวทีโลกได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาวิจัย New Engine เพ่ือนำไปต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ 

3. เป้าหมาย 

เพ่ือศึกษาวิจัย New Engine เพ่ือนำไปต่อยอดนวัตกรรมต่าง ๆ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนสู่ความ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาโครงการวิจัย New Engine ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 

5.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 

5.5 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 

5.6 ออกแบบระบบ 

5.7 จัดทำระบบ 

5.8 ทดสอบระบบ 

5.9 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

5.10 ตรวจรับงานจ้าง 
 

  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S1P6-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

จำนวนโครงการวิจัย New Engine อย่างน้อย 1 โครงการ (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จากโครงการวิจัย 
New Engine  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 

พัฒนาโครงสร้างดา้นดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ 
และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P1-1 
 

บำรุงรักษาระบบตรวจค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ (Image Search) 
และเช่าโปรแกรมประมวลผลภาพ 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุน
ภารกิจงานในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
แก่ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก 
ให้ผู้ประกอบการหรือประชาชน ได้เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างสะดวกรวดเร็ว  
ในการค้นหาหรือตรวจสอบทรัพย์ส ินทางปัญญาด้วยร ูปภาพ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบตรวจค้นเครื ่องหมายการค้าด้วยภาพ ( Image Search) ให้ม ีความเสถียร 
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตรวจค้นเครื ่องหมายการค้าด ้วยภาพ ( Image Search)  
เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ 

3. เป้าหมาย 

บำรุงรักษาระบบตรวจค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ (Image Search) 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างด้าน
ดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ปรับปรุงระบบงานย่อยเพ่ือครอบคลุมการใช้งาน 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบตรวจค้นหาด้วยภาพ 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) 
  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P1-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบตรวจค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ ( Image Search) ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา  

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าด้วยภาพให้มีความเสถียรและครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองเครื่องหมายการค้า 

 

     

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P2-1 
 

บำรุงรักษาระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีความมุ ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมาสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ืออำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 
ในเชิงพาณิชย์อย่างสูงสุด 

ดังนั ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาระบบการสืบค้น
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบ 
ให้คำปรึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
คำปรึกษาทางไกลอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล 

3. เป้าหมาย 

บำรุงรักษาระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 บำรุงรักษาระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล 

  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P2-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บาท (สิบสีล่้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

บำรุงรักษาระบบการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์เพิ่มประสิทธิภาพ 
การให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองสิทธิบัตร 

 

     

 

 

     

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P3-1 
 

บำรุงรักษาระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการรับ
บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ
สิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) เพื ่อให้บริการเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายได้มากขึ ้นและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ทุกภาคส่วน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ลดความเสี่ยงและป้องกันความ
เสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบงานและข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) 

3. เป้าหมาย 

บำรุงรักษาระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ปรับปรุงระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 
 
 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P3-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

บำรุงรักษาระบบสิทธิบัตรออกแบบ (e-Patent Design) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ
ทำงานย่อยและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองสิทธิบัตรออกแบบ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P4-1 
 

บำรุงรักษาระบบการข้ึนทะเบียนและฐานข้อมูลสิง่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการรับ
บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบ
การขึ้นทะเบียนและฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิด
แก่ระบบงานและข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการขึ้นทะเบียนและฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

3. เป้าหมาย 

บำรุงรักษาระบบการขึ้นทะเบียนและฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างด้าน
ดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนและฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้ครอบคลุม 
มากขึ้น 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการข้ึนทะเบียนและฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 3,150,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,600,000 บาท (สิบสองล้านหกแสนบาทถ้วน) 
 

  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P4-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบการขึ้นทะเบียนและฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

บำรุงรักษาระบบการขึ้นทะเบียนและฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้ครอบคลุม                
ทุกกระบวนการทำงานย่อยและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

 

     

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P5-1 
 

บำรุงรักษาการให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
แก่ประชาชนผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chat Bot) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีความมุ ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว ในการรับบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาการ
ให้บริการข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่ประชาชนผ่านระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chat Bot)  
เพื่อให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้ง ปรับปรุงชุดคำถาม 
และคำตอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดภาระงานกับเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การตอบคำถามอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chat Bot) 

3. เป้าหมาย 

บำรุงรักษาระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chat Bot) 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

ปรับปร ุงประสิทธ ิภาพระบบตอบกลับอัตโนมัต ิ (Chat Bot) ในการเพิ ่มข ้อคำถาม 
และแนวคำตอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 
 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P5-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 จำนวนชุดคำถามและคำตอบที่ได้รับการปรับปรุงต่อปี 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chat Bot) ในการเพิ ่มข้อคำถามและ 
แนวคำตอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สำนักงานเลขานุการกรม 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P6-1 
 

บำรุงรักษาระบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการให้บริการประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล   
เพื่อมาสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการให้บริการแก่ผู ้ใช้บริการและประชาชน และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับกับแผนงานด้านเทศ
โนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศด้วยเช่นกัน  

ดังนั ้นจึงมีความจำเป็นต้องเพิ ่มประสิทธิภาพบำรุงรักษาระบบประเมินความพึงพอใจ 
ของการให้บริการประชาชนด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื ่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาไดม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

ปร ับปร ุงประส ิทธ ิภาพระบบประเม ินความพึงพอใจของการให ้บร ิการประชาชน 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เป้าหมาย 

บำรุงรักษาระบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการประชาชน 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาโครสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

บำรุงรักษาระบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการประชาชน โดยเลือกชุดคำถาม 
ให้เหมาะสมและครอบคลุม 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
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7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการประชาชน ได้รับการบำรุงรักษา 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการประชาชน ในการเพ่ิม
ข้อคำถามและแนวคำตอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สำนักงานเลขานุการกรม 
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การพัฒนา/ปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา 
ให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อมาสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัต ิงานของบุคลากร รวมทั ้งมี การบร ิหารจัดการ 
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับกับแผนงานด้านเทศโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศด้วย
เช่นกัน  

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้สามารถรองรับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ 
พ.ร.บ.หลักประกันธุรกิจ และการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภายใต้พิธีสาร
มาดริด) และสามารถให้บริการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงหรือป้องกัน 
ความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบงานและข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อรองรับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ร.บ. หลักประกันธุรกิจ และการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ (ภายใต้พิธีสารมาดริด) 

3. เป้าหมาย 

พัฒนาระบบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ระบบลิขสิทธิ์ ระบบเครื่องหมายการค้า และระบบ 
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ พ.ร.บ. ที่เก่ียวข้อง 

5.2 พัฒนาฟังก์ชันหรือระบบงานย่อยเพ่ือตอบสนองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

5.3 พัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานย่อยของระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ครบ 
ทุกกระบวนการปฏิบัติ 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 17,000,000 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการบำรุงรักษา 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ 
และพัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• กองสิทธิบัตร 

• กองสิทธิบัตรออกแบบ 

• กองเครื่องหมายการค้า 

• กองลิขสิทธิ์ 

• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ระบบเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart)  

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อมาสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัต ิงานของบุคลากร รวมทั ้งมี การบร ิหารจัดการ 
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลักดันไปสู่การผู้นำในด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน  
ทางปัญญาในระดับประเทศและเวทีโลก 

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สิน
ทางปัญญา (IP Mart) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพระบบและลดความเสี ่ยงหรือป้องกันความเสียหาย 
ที่อาจจะเกิดกับระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังเป็นการขยายช่องทางการตลาดและ 
จัดจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในระดับสากลอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ิมประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

3. เป้าหมาย 

ขยายช่องทางด้านการตลาดและจัดจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในระดับสากล 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการและประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป 

5.2 ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ให้ครอบคลุมและใช้งาน
ไดง้่าย 

5.3 ปรับปรุงระบบงานย่อยใน Mobile Application ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,800,000 บาท (ส่ีล้านแปดแสนบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 เว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7.2 มีระบบบน Mobile Application อย่างน้อย 1 ระบบ (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Mart) ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
และปรับปรุงระบบงานย่อยใน Mobile Application ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 
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พัฒนา/ปรับปรุงระบบบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อมาสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

บำรุงระบบบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) พัฒนาระบบ
สำหรับบริการข้อมูลสำหรับประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบและลดความเสี่ยงหรือป้องกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดกับระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร การแจ้งปัญหา การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การสำรวจความพึงพอใจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  

2. วัตถุประสงค์ 

พัฒนาระบบบริการข้อมูลสำหรับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร  
การแจ้งปัญหา การสอบถามข้อมูลต่าง ๆ การสำรวจความพึงพอใจผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น 
Contact Center และเว็บไซต์ เป็นต้น 

3. เป้าหมาย 

ประชาชนได้รับความสะดวกในการขอรับบริการมากข้ึน 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใหม่ ๆ ของผู้ประกอบการและประชาชน 

5.2 พัฒนาบริการตามช่องทางต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สีล่้านบาทถ้วน) 
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7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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บำรุงรักษาระบบการแจ้งและสืบค้น 
ข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจเกี ่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา  
ในเชิงพาณิชย์ ซึ ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ความตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิ 
ในทรัพย์ส ินทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นเจ้าของสิ ่งประดิษฐ์ที ่ เป ็นทรัพย์ส ินทางปัญญา  
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู ้ประกอบการและประชาชนผู้ใช้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ให้สามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยมีการปกป้องข้อมูลที่เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการตามกฎหมาย จึงเห็นควรให้มีการบำรุงรักษาระบบการแจ้ง 
และสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิด เครื่องหมายการค้า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการ
แจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิด เครื่องหมายการค้า ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
ทุกกระบวนการมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิด
เครื่องหมายการค้า 

3. เป้าหมาย 

บำรุงรักษาระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า 

4.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ปรับปรุงระบบงานย่อยระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมาย
การค้าให้ครบทุกกระบวนการ 

5.2 ค้นหาช่องโหว่งของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและปรับปรุงระบบงานให้ครอบคลุม 
มากยิ่งขึ้น 

5.3 พัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า  

ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานย่อยระบบการแจ้งและสืบค้นข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิด
เครื่องหมายการค้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
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พัฒนาระบบ TM Advice 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อมาสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก เพื่ออ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการพัฒนาระบบ 
TM Advice เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการออกแบบ Logo สัญลักษณ์ ข้อความ  
ที่ต้องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ 
ผ่าน Application เดียว และสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบ Website และ Mobile Application 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการหรือประชาชน  

2. วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบ TM Advice เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการออกแบบ Logo
สัญลักษณ์ ข้อความ ที่ต้องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และสามารถ Interface กับระบบอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ ทั้งแบบ Website และ Mobile 
Application 

3. เป้าหมาย 

เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการออกแบบ Logo สัญลักษณ์ ข้อความ ที่ต้องการ 
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สามารถ Interface กับระบบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อสามารถ 
ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ ทั้งแบบ Website และ Mobile Application 

4.  ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ตามแผนพฒันาดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการด าเนินงาน 

5.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ Logo, สัญลักษณ์หรือข้อความต่างๆ รวมถึงการ 
Interface กับระบบอื่น ๆ ภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

5.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ TOR และก าหนดขอบเขตการด าเนินงาน TOR 

5.4 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญา 

5.5 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาออกแบบระบบ 
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5.6 ออกแบบระบบ 

5.7 จัดท าระบบ 

5.8 ทดสอบระบบ 

5.9 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

5.10 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

 ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สบิล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 26,000,000 บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวชี้วดั 

7.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบ TM Advice (เชงิปริมาณ) 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รบัเปน็แผนงาน/โครงการ 

มีระบบ TM Advice เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการออกแบบ Logo,
สัญลักษณ์ ข้อความ ที่ต้องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ผ่าน Application เดียว 

9. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กองเครื่องหมายการค้า 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P12-1 
 

บ ำรุงรักษำระบบจดทะเบียนทรัพย์สนิทำงปญัญำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 

1. หลักกำรและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อมาสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก เพื่ออ านวยความ
สะดวกเพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจ าเป็นต้องบ ารุงรักษาระบบจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้สมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแก่ระบบงาน
และข้อมูลสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค ์

เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น 

3. เป้ำหมำย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Filing)  
ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

4.  ควำมสอดคล้องกับยทุธศำสตร์ตำมแผนพฒันำดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

5.1 พัฒนาฟังก์ชันหรือระบบงานย่อยระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Filing) 

5.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานย่อยของระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ครบ 
ทุกกระบวนการปฎิบัติ 

5.3 พัฒนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
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S2P12-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

6. ประมำณกำรงบประมำณ 

 ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมำณรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บำท (หกลำ้นบำทถ้วน) 

7. ตัวชี้วดั  

7.1 ร้อยละความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Filing) ให้ครอบคลุมในแต่ละส่วนงาน 

7.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลทีค่ำดว่ำจะได้รบัเปน็แผนงำน/โครงกำร 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิ เล็กทรอนิกส์  ( e-Filing)  
ให้ครอบคลุมในแต่ละส่วนงาน รวมทั้งมีเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

9. หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P13-1 
 

จัดทำเหมืองข้อความ (Text Mining) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว  
ในการรับบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ผู้ประกอบการและประชาชนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 
ดังนั ้นจึงควรมีการจัดทำเหมืองข้อความ (Text Mining) เพื ่อนำข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษร 
มาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและค้นหาทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบตัวอักษรได้ 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อความป้องกันการจดสิทธิบัตรซ้ำซ้อนได้  

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อนำข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษรมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ สามารถตรวจสอบ/ค้นหา
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบตัวอักษรได้ 

3. เป้าหมาย 

เพื่อนำข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษรมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ สามารถตรวจสอบ/ค้นหา
ทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบตัวอักษรได้ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษามาตรฐานการจัดทำเหมืองข้อความ (Text Mining)  
5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
5.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
5.5 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
5.6 ออกแบบระบบ 
5.7 จัดทำระบบ 
5.8 ทดสอบระบบ 
5.9 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
5.10 ตรวจรับงานจ้าง 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (หา้ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (หา้ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (ส่ีสิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาเหมืองข้อความ (Text Mining) 
7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการจัดทำเหมือง
ข้อความ (Text Mining) เพื่อนำข้อมูลในรูปแบบของตัวอักษรมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ทำให้สามารถ
ตรวจสอบหรือค้นหาทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบตัวอักษรได้  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• กองสิทธิบัตร 
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P14-1 
 

จัดทำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันข้อมูลและรูปภาพจัดเป็นทรัพยากรที ่สำคัญต่อขับเคลื ่อนภารกิจงานของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญามีความตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลและ
รูปภาพเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนหรือผู้รับบริการและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลและรูปภาพไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในด้านที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา ดังนั ้นจึงควรมีการจัดทำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ( Image Processing) เพื ่อนำ
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) มาใช้วิเคราะห์รูปภาพให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัล เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณสมบัติตามความต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสามารถนำไป
ต่อยอดนวัตกรรมทางปัญญาได้ ทั้งในระดับประเทศและเวทีโลก 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ( Image Processing) มาใช้วิเคราะห์รูปภาพให้เป็น
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให้ได้ภาพที่มีคุณสมบัติตามความต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

3. เป้าหมาย 

เพื่อนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ( Image Processing) มาใช้วิเคราะห์รูปภาพให้เป็น
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให้ได้ภาพที่มีคุณสมบัติตามความต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้กับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
5.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
5.5 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
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S2P14-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

5.6 ออกแบบระบบ 

5.7 จัดทำระบบ 

5.8 ทดสอบระบบ 

5.9 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

5.10 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 49,000,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing)  
(เชิงปริมาณ) 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการนำเทคโนโลยีการ
ประมวลผลภาพ (Image Processing) มาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลภาพ ( Image Processing) 
และสามารถวิเคราะห์รูปภาพให้เป็นข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณสมบัติตามความ
ต้องการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• กองเครื่องหมายการค้า 
• กองสิทธิบัตร 
• กองสิทธิบัตรออกแบบ 
• กองลิขสิทธิ์ 
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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พัฒนาระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ (Copyright Publish) 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการที่รัฐบาลกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินการตามนโยบาย THAILAND 
4.0 ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง 
และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างเร็ว การปรับปรุงประสิทธิภาพบริการภาครัฐจึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่ง ลิขสิทธิ์ เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้แก่สินค้าและบริการจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ช่วยยกระดับ
และพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital Economy) ที่รัฐบาลมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยสินค้าและบริการด้านดิจิทัล 

การรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลลิขสิทธิ์ของประชาชน
และผู้ประกอบการ สำหรับใช้ในการรวบรวมผลงานลิขสิทธิ์ในฐานข้อมูล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ
สิทธิในลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การดำเนินการปรับปรุงระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ 
(Copyright Publish) จึงเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วนที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
(Service Reform) ในการให้บริการรับแจ้งข้อมูลล ิขสิทธิ ์ของกรมทรัพย์ส ินทางปัญญาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์ที่ กรมฯ ได้รับ
แจ้งไว้ในฐานข้อมูลทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการตระหนักถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน 
รวมถึงหากเกิดข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจส่งผลให้ประชาชนที่ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในกฎหมายถูกขู่กรรโชกเรียกค่ายอมความจากกลุ่มที่อ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ไปข่มขู่เรียกค่ายอมความโดยมิชอบ นอกจากนี้การมีฐานข้อมูลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ ้มครองสิทธิและการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดยสามารถนำข้อมูลลิขสิทธิ ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น      
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะดำเนินการปรับปรุงระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ 
(Copyright Publish) เพ่ือให้สามารถรองรับรูปแบบการใช้บริการฐานข้อมูลลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์และใช้ประโยชน์  
จากงานลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลกรมฯ ในเชิงพาณิชย์ 
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3. เป้าหมาย 

ระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์และใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลกรมฯ 
ในเชิงพาณิชย์ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 
5.1 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
5.4 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
5.5 ออกแบบระบบ 

5.6 จัดทำระบบ 

5.7 ทดสอบระบบ 

5.8 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

5.9 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบแสดงผลงานลิขสิทธิ์ (เชิงปริมาณ) 

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้บริการตรวจค้นผลงานลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์และใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์  
ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลกรมฯ ในเชิงพาณิชย์ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองลิขสิทธิ์ 
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พัฒนาระบบฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงด้วยเทคโนโลยี Audio Fingerprint 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุน
ภารกิจในการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลลิขสิทธิ ์เพลงด้วยเทคโนโลยี Audio Fingerprint เพื ่อสามารถนำมาตรวจสอบ 
ความเหมือน/คล้ายของเพลง รวมทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิความเป็นเจ้าของเพลงที่มีในฐานข้อมูล
ลิขสิทธิ์เพลงของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้  

2. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อสร้าง Data Mining Software ที ่สามารถดึงข ้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์อื ่น ๆ  
เช่น JOOX, Spotify, Apple Music เป็นต้น เพื่อทำให้ฐานข้อมูลเพลงของกรมฯ มีความทันสมัย 
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลออนไลน์อื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยี Audio Fingerprint 

3. เป้าหมาย 

ม ี  Mobile Apps (iOS และ Android) และ Web App (Desktop Version) ท ี ่สามารถ
ตรวจสอบความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ และเพลงที่มีปัญหาในการจัดเก็บ
ค่าลิขสิทธิ์ด้วยเทคโนโลยี Audio Fingerprint 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัล
ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาเทคโนโลยี Audio Fingerprint เพื ่อนำมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลลิขสิทธิ ์เพลงของ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
5.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
5.5 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
5.6 ออกแบบระบบ 
5.7 จัดทำระบบ 
5.8 ทดสอบระบบและมีผลการทำสอบเป็นผ่าน 
5.9 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 จัดทำระบบซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลลิขสิทธิ์เพลง 
7.2 ปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมของกรมฯ ให้มีความถูกต้องมากขึ้น 
7.3 สร้าง data field เช่น ISRC, ISWC ตัวแทนเจ้าของสิทธิ์อื่น ๆ เช่น Publisher, Content 

Aggregator, Distributor เป็นต้น 
7.4 สร ้าง Data Mining Software ที ่สามารถดึงข ้อมูลมาจากฐานข้อมูลออนไลน์อ ื ่น ๆ  

เช ่น JOOX, Spotify, Apple Music เป ็นต ้น เพ ื ่อทำให ้ฐานข ้อม ูลเพลงของกรมฯ  
มีความทันสมัยและสามารถตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลออนไลน์อ่ืน ๆ ได ้

7.5 สร้างระบบที่สามารถย้อนกลับไปตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้ 
7.6 สร้างระบบที่ให้เจ้าของลิขสิทธิ ์เพลงสามารถเพิ ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลลิขสิทธิ ์เพลง  

ของกรมฯ ได้ 
7.7 จัดทำระบบที่สามารถนำเทคโนโลยี Audio Fingerprint มาตรวจสอบได้ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

8.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลลิขสิทธิ์เพลงให้มีความแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
8.2 สามารถตรวจสอบความเหมือน/คล้ายของเพลง และสามารถตรวจสอบสิทธิความเป็น

เจ้าของได ้

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองลิขสิทธิ์ 

 

     

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P17-1 
 

พัฒนา/บำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปญัญา (IP Data Center) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุน
ภารกิจงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื ่อให้ผู ้ประกอบการ 
ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญในการบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีความ
จำเป็นต้องพัฒนาและบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Data Center) เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ และส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 

บำรุงรักษาการใช้งานศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความปลอดภัยและสามารถ
ให้บริการได้อย่างมีเสถียรภาพ 

3. เป้าหมาย 

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการระบบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นคลังข้อมูล   
(Data Warehouse) ของกรมฯ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างด้านดิจิทัล
ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

ศึกษาสำรวจสภาพอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ 
รวมทั้งบำรุงรักษาท้ังเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 
  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P17-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Data Center) ที่รับการบำรุงรักษา 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

บำรุงรักษาการใช้งานศูนย์ข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P18-1 
 

พัฒนา/ปรับปรุงระบบยืม-คืนและรักษาความปลอดภัย 
แฟ้มคำขอเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา (RFID) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุน
ภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวก เพื ่อให้
ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วย
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office  
โดยพัฒนา/ปรับปรุงระบบยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา 
(RFID) ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

พัฒนาระบบยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ด้วย RFID 

3. เป้าหมาย 

ติดตามสถานะของแฟ้มคำขอได้ทุกพ้ืนที่การใช้งานภายในกรมฯ 

4.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5.  แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 สำรวจจำนวนแฟ้มคำขอฯ 

5.2 ติดต้ัง RFID เพ่ิมเติม 

5.3 จ้างเหมาพนักงาน/ลูกจ้างดำเนินงานภายใต้ความควบคุมของบุคลากรของกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา 

6. ประมาณการงบประมาณ  

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P18-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของระบบยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารฯ ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบยืม-คืนและรักษาความปลอดภัยแฟ้มคำขอเอกสารด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญาด้วย RFID 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P19-1 
 

บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ ทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู ้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึง
บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 ดังนั้น เพื่อรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้สามารถทำงานได้
อย่างต่อเนื ่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้อง
บำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ลดความ
เสี่ยง และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ในอนาคต  
อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย   

2. วัตถุประสงค์ 

บำรุงรักษาระบบปัจจุบันให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

3. เป้าหมาย 

อำนวยความสะดวกในการบริหารและปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกรมฯ รวมทั้งการ
ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาน 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการบำรุงรักษาระบบต่าง  ๆ เช่น ระบบเครื ่องหมายการค้า  
ระบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ระบบบริหารข้อมูลลิขสิทธิ์ ฯลฯ 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P19-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของจำนวนระบบงานและฐานข้อมูลที่ได้รับการบำรุงรักษา (เชิงปริมาณ) 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานและฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P20-1 
 

จัดหาและเช่าระบบ Automation Test Tool 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ ่งเน้นการพัฒนาการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ืออำนวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ประกอบการ ประชาชน ได้เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้นจากนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงควรมีการจัดหาและเช่าระบบ Automation Test Tool เพ่ือให้มีเครื่องมือ
สำหรับทดสอบระบบของกรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกระบบ ทุก Platform รวมทั้ง Mobile 
Application เพื ่อป้องกันความผิดพลาดของระบบและป้องกันความเสียหายที ่อาจจะเกิดขึ้น  
ในอนาคตได ้

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีเครื่องมือสำหรับทดสอบระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุก Platform รวมทั้ง 
Mobile Application ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. เป้าหมาย 

มีเครื่องมือสำหรับทดสอบระบบของกรม ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 

4.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการและการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาข้อมูลที ่กับเครื ่อง Automation Test Tool ให้เหมาะสมกับระบบงานของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
5.4 ดำเนินการเช่าและทำสัญญา 
5.5 ผู้รับจ้างจัดทำและติดตั้งระบบ 
5.6 ทดสอบระบบ 
5.7 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
5.8 ตรวจรับงานจ้าง 

  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S2P20-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (หา้ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

จำนวนเครื ่องมือสำหรับทดสอบระบบ Automation Test Tool ของกรมฯ อย่างน้อย  
1 เครื่องมือ (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ลดความผิดพลาดของระบบ และสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P21-1 
 

เช่าระบบประชุมทางไกล (Web Conference/ Video Streaming) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ  
ตามภารกิจงานและสนับสนุนการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
ทันต่อความต้องการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ส่งผลให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีนโยบายให้ผู ้ปฏิบัติงาน
ทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการพบปะ การสัมผัส จึงมีความจำเป็นในการเช่าระบบ
ประชุมทางไกล (Web Conference/ Video Streaming) และเพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การประชุม            

กรมทรัพย ์ส ินทางปัญญา  จึงม ีความจำเป็นในการเช ่าระบบประชุมทางไกล (Web 
Conference/ Video Streaming) เพ่ือนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการประชุม ขับเคลื่อนภารกิจ
อย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 

สนับสนุนการประชุมทางไกลระหว่างหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ 

3. เป้าหมาย 

มีระบบประชุมทางไกล เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลาการเดินทางของบุคลากรในการเข้าร่วม
ประชุมวาระต่าง ๆ 

4.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 

5.3 ดำเนินการเช่าระบบและทำสัญญา 

5.4 ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบ 

5.5 ผู้รับจ้างติดตั้งระบบ 

5.6 ทดสอบระบบ 

5.7 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

5.8 ตรวจรับงานจ้าง 
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S2P21-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

จำนวนระบบประชุมทางไกลผ่าน Web Conference/ Video Streaming 1 ระบบ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

กรมทร ัพย ์ส ินทางป ัญญา ม ีระบบประช ุมทางไกลผ ่าน Web Conference/ Video 
Streaming ที ่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายผู ้ปฏิบ ัต ิงานในการเดินทาง ลดความเสี ่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 และมีเครื่องมือสนับสนุนการประชุม  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P22-1 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุน
ภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวก เพื ่อให้
ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วย
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั ้นจึงควรเพิ ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office  
โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ   
ให้สามารถจัดเก็บและสืบค้นเอกสารในระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อจัดการเอกสารกระดาษให้สามารถจัดเก็บ และสืบค้นเอกสารด้วยระบบดิจิท ัลได้  
ทุกหน่วยงาน โดยจำแนกตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 

3. เป้าหมาย 

เพื่อสามารถจัดเก็บและสามารถสืบค้นเอกสารได้ทุกหน่วยงาน โดยจำแนกตามสิทธิ์ของ
ผู้ใช้งาน 

4.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 

5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 

5.4 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 

5.5 ออกแบบระบบ 

5.6 จัดทำระบบ 

5.7 ทดสอบระบบ 

5.8 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

5.9 ตรวจรับงานจ้าง 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด  

7.1 ร ้อยละความสำเร ็จของการพัฒนาระบบบร ิหารจ ัดการเอกสารอ ิ เล ็กทรอน ิกส์   
(e-Document) (เชิงปริมาณ) 

7.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีระบบจัดเก็บเอกสารและสามารถสืบค้นเอกสารได้ทุกหน่วยงาน โดยจำแนกตามสิทธิ์  
ของผู้ใช้งาน 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P23-1 
 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจดัเก็บเอกสาร (OCR)  
โดยใช้ Robotic Process Automation (RPA) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติภารกิจกับบุคลากรและเจ้าหน้าที ่ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลด
ระยะเวลาในการปฎิบัติภารกิจ และเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชนเข้าถึง
บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ดังนั ้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
จึงต้องบำรุงรักษาระบบ Back Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บเอกสาร (OCR) โดยใช้  
Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยในการจำแนก Filed หรือบันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
ในเอกสารที่มีการบันทึกข้อมูลซ้ำ ๆ กัน เพ่ือลดระยะเวลาในการจำแนกข้อมูลของบุคลากร 

2. วัตถุประสงค์ 

เพิ ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บเอกสาร (OCR) โดยใช้ Robotic Process Automation 
(RPA) เข้ามาช่วยในการจำแนก Filed หรือข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสาร 

3. เป้าหมาย 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บเอกสาร (OCR) โดย Robotic Process Automation (RPA) 
เข้ามาช่วยจำแนก Filed หรือข้อมูลต่าง ๆ ในเอกสาร เพ่ือลดระยะเวลาในการจำแนกข้อมูล 

4.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Robotic Process Automation (RPA) ทีเ่หมาะสมและ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
5.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
5.5 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
5.6 ออกแบบระบบ 
5.7 จัดทำระบบ 
5.8 ทดสอบระบบ 
5.9 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
5.10 ตรวจรับงานจ้าง 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร (OCR) สามารถจำแนก Filed หรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

7.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ระบบจัดเก็บเอกสาร (OCR) สามารถจำแนก Filed หรือข้อมูลต่าง ๆ  ในเอกสาร เพื่อลดระยะเวลา
ในการจำแนกข้อมูลที่มีบันทึกซ้ำ ๆ   

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการคำแปลรายการสินค้าและบริการ 
คำขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างประเทศ 

1. หลักการและเหตุผล 

จากแนวคิดที่ต้องการ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี ่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” อันเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 ในการยกระดับขีดความสามารถ
เชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นั ้น ต้องอยู่บนพื้นฐาน  
การดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงาน
แบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 
Services) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 
เพื่อการพัฒนาสู่เป้าหมายดังกล่าว  กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาโปรแกรม
เกี่ยวกับการจัดทำคำแปลรายการสินค้าและบริการจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบอัจฉริยะ  
(Intelligent Registration International Trademark) เนื่องจากปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ในฐานะหน่วยงานผู้กำกับดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริด และมีผลผูกพันภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคำขอจากประเทศไทยขอรับความคุ้มครองไปยังประเทศ
ปลายทางจำนวนทั้งสิ้น 550 คำขอ แต่คำขอจากต่างประเทศที่ขอรับความคุ้มครองมายังประเทศไทย
มีจำนวนทั้งสิ้น 41,494 คำขอ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564) โดยในแต่ละปีประเทศไทย 
ได้รับค่าธรรมเนียมจากการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมายังประเทศไทย
มากกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน หรือ มากกว่า 250 ล้านบาทต่อปี ซึ ่งกรมฯ ได้นำส่งเป็นรายได้
แผ่นดินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้าเป็นภาคี แต่อย่างไรก็ดี จากการปฏิบัติงานมากว่า 3 ปี พบว่าคำขอ
จดทะเบียนเครื ่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีการระบุรายการสินค้าและบริการที ่จะขอรับ  
การคุ้มครองเป็นจำนวนมาก การพิจารณาคำขอจดทะเบียนใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากเนื่องจาก
รายการสินค้าและบริการเป็นภาษาอังกฤษ ซึ ่งมีความจำเป็นต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย  
ก่อนทำการพิจารณา จึงเป็นปัญหาในการพิจารณาการรับจดทะเบียนรวมถึงการดำเนินการสั่งแก้ไข
รายการสินค้าและบริการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และส่งผลให้ใช้เวลาในการพิจารณานาน โดยหากได้นำโปรแกรมการจัดทำคำแปลรายการ
สินค้าและบริการจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแบบอัจฉริยะ มาใช้ร ่วมกับการพิจารณา 
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจะส่งผลให้การพิจารณาสามารถดำเนินการได้  
อย่างสะดวก มีความรวดเร็ว เพิ ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี  
การทำงานของโปรแกรมต ้องอาศ ัยข ้อม ูลในการประมวลผล ฉะน ั ้นการดำเน ินโครงการ  
จะประกอบด้วยการพัฒนาโปรแกรมควบคู่กับการจัดระบบฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการสำหรับ
คำขอจดทะเบ ียนระหว ่างประเทศ เพ ื ่อนำมาใช ้ประมวลผลสำหร ับการจ ัดทำคำแปล ได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้
พิธีสารมาดริด 

2.2 เพิ่มมาตรฐานการพิจารณารายการสินค้าและบริการของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. เป้าหมาย 

ลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื ่อนำรายการสินค้าและบริการที ่ได ้ร ับจากคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับการแปลให้เป็นภาษาไทยแล้ว มาใช้เพื่อการ
ประมวลในการจัดทำคำแปล 

5.2 จัดทำคำแปลสำหรับรายการสินค้าและบริการของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระหว่างประเทศเพ่ิมเติม โดยมีคณะทำงานในการตรวจรับการแปลรายการสินค้าและ
บริการจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยเพ่ือให้มีมาตรฐานในการแปลได้อย่างถูกต้องและ
เพ่ิมจำนวนข้อมูลที่จะใช้ในการประมวลผล 

5.3 พัฒนาโปรแกรม Intelligent Registration International Trademark สำหรับตรวจสอบ
และจัดคำแปลรายการสินค้าและบริการของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ ที่รองรับการจัดกลุ่มรายการสินค้าและบริการตามที่กำหนดและให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับรายการสินค้า/บริการ ที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาแก้ไข  
และต้องทำงานร่วมกับระบบเครื่องหมายการค้าและระบบงานอ่ืนที่เก่ียวข้องของกรมฯ 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ  10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโปรแกรม 

7.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

8.1 ลดระยะเวลาการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศจาก 18 เดือน 
เหลือ 12 เดือน 

8.2 การพิจารณารายการสินค้าและบริการมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

8.3 ช่วยลดปริมาณงานค้างสะสมของคำขอจดทะเบียนในประเทศไทย 

8.4 ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานสากล 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองเครื่องหมายการค้า 
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พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในประเทศไทย โดยจัดเก็บข้อมลู 
ตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของ WIPO 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุน
ภารกิจงานในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา แก่ผู้ประกอบการ ประชาชน
ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินงานของกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงควรมีการจัดทำฐานข้อมูล 
ที ่เกี ่ยวข้องกับสิทธิบัตรในประเทศไทย โดยจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน 
ของ WIPO เพื่อเก็บข้อมูลการยื ่นขอสิทธิบัตรจากต่างประเทศ หรือการยื่นจดสิทธิบัตรในหลาย
ประเทศท่ีไม่ได้เริ่มต้นที่ประเทศไทย  

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเก็บข้อมูลการยื่นขอสิทธิบัตรจากต่างประเทศ หรือการยื่นจดสิทธิบัตรในหลายประเทศ 
ที่ไม่ได้เริ่มต้นที่ประเทศไทย 

3. เป้าหมาย 

พัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลการยื่นขอสิทธิบัตร
จากต่างประเทศ หรือการยื่นจดสิทธิบัตรในหลายประเทศที่ไม่ได้เริ่มต้นที่ประเทศไทย 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาการจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของ WIPO เพื ่อนำมา
ประยุกต์ใช้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5.2 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ TOR และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน TOR 
5.4 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญา 
5.5 ผู้รับจ้างจัดประชุมระดมความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาออกแบบระบบ 
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5.6 ออกแบบระบบ 
5.7 จัดทำระบบ 
5.8 ทดสอบระบบ 
5.9 อบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้อง 
5.10 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับสิทธิบ ัตรในประเทศไทย  
ที่จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของ WIPO 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรในประเทศไทย โดยจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากล  
หรือมาตรฐานของ WIPO 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองสิทธิบัตร 
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พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
เป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันพบว่า ข้อมูลที ่จัดเก็บเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  
ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับข้อมูล ทั ้งในเร ื ่องความซ้ำซ ้อนของข้อมูลและคุณภาพ จ ึงไม ่สามารถเอ้ือ 
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้  

ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สิน 
ทางปัญญา เพื ่อสามารถนำข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ต่อไปได ้

2. วัตถุประสงค์ 

พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

3. เป้าหมาย 

ออกแบบวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

สรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูลเพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สบิห้าล้านบาทถ้วน) 
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7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

7.2 จำนวนโครงสร้างข้อมูลและรูปแบบการบริหารจัดการ เพ่ือการใช้ประโยชน์ของกรม 

7.3 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนาต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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พัฒนาระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ 

1. หลักการและเหตุผล 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ที่รุนแรง 
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในทุกด้าน รวมทั้งการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ โดยเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่า 
ในการดำเนินงาน (Economy of Scale) หน่วยงานภาครัฐจึงมีความจำเป็นต้องยกระดับสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล (Smart Organization) ภายใต้ “ระบบราชการ 4.0” เพื่อรับมือกับ Digital Disruption 
และปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง สอดรับกับแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ  
สู่ “ประเทศไทย 4.0” 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยสำนักงานเลขานุการกรม ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2563 ในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไป งานเลขานุการของกรม การงบประมาณ การพัสดุ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล งานด้านประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ งานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์  
รวมทั ้งงานอื ่น ๆ ที ่ได ้ร ับมอบหมาย และงานอื ่นใดที ่ม ิได ้กำหนดให้เป็นหน้าที ่และอำนาจ 
ของส่วนราชการใดในกรมฯ จึงได้ให้ความสำคัญ ต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยพัฒนาระบบบริหารงาน
แบบรวมศูนย์ เพื่อให้ระบบงานของสำนักงานเลขานุการกรม ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบบริหารงานพัสดุ ระบบบริหารงานคลังและงบประมาณ และระบบบริหารจัดการแผนงาน  
และยุทธศาสตร์ ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Digitization) เพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงาน 
ของบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง ตอบสนองการทำงานเชิงรุก และเท่าทันต่อสถานการณ์ด้วยการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นส่วนหนึ่งของ “ระบบราชการ 4.0” เพื่อสร้างคุณค่า 
(Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื ่อบูรณาการข้อมูลภายในขององค์กร ได้แก่ ข้อมูลบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูล
บริหารงานพัสดุ ข้อมูลบริหารงานคลังและงบประมาณ และข้อมูลบริหารจัดการแผนงาน
และยุทธศาสตร์ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 

2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
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3. เป้าหมาย 

ระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ที่อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ
กรม สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สะดวกรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ 
สนับสนุนการตัดสินใจ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลา 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.๑ จัดทำแผนการดำเนินการ แผนการติดตั้ง แผนการฝึกอบรม 

5.๒ สำรวจความต้องการ (Requirement) ของระบบจากผู้ใช้งาน 

5.๓ จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) 

5.๔ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้งระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ 

5.๕ นำเข้าข้อมูลตั้งต้น (Data Migration) จากระบบหรือฐานข้อมูลเดิมที่เกี่ยวข้องมายังระบบ
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ 

5.๖ จัดฝึกอบรมการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 มีระบบสารสนเทศที่มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้บริหารจัดการองค์กร สามารถ
บูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 ร้อยละของความสำเร็จตามแผนการดำเนินงาน 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ระบบบริหารงานแบบรวมศูนย์ที่สามารถบริหารจัดการองค์กรทั้งในด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง การคุมทะเบียนพัสดุ    
รวมไปถึงการเบิกจ่ายด้านการเงินและบัญชีแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สำนักงานเลขานุการกรม 
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พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพการตรวจสอบ 
และยกระดับการให้บริการประชาชน 

1. หลักการและเหตุผล 

จากแนวคิดที่ต้องการ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน มีการทำงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง” อันเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ในการยกระดับขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นั ้น ต้องอยู่บนพื้นฐานการ
ดำเนินการ ๔ ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงาน
แบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric 
Services)และ การสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) 

เพ่ือการพัฒนาสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือนำมาใช้บริหารจัดการด้านคุณภาพสำหรับการพิจารณา 
รับจดทะเบียน เพื่อหาข้อบกพร่องในการพิจารณารับจดทะเบียน วิเคราะห์ข้อบกพร่องดังกล่าว  
หาวิธีแก้ไข และกำหนดแนวทางแก้ไขเพื ่อรักษาและพัฒนาคุณภาพการพิจารณารับจดทะเบียน  
ในระยะยาว ควบคู่กับการกำหนดมาตรการลดระยะเวลาการพิจารณารับจดทะเบียน พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบบัญชีรหัสเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นต่างประเทศสำหรับใช้อ้างอิงในคำขอจดทะเบียน  
และแสดงความเป็นเจ้าของเดียวกัน โดยจะบูรณาการเข้ากับระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะช่วยลดปัญหาการระบุชื่อเจ้าของต่างกันจากสาเหตุการใช้สำนวนการแปล
ต่างกัน ซึ ่งส่งผลให้ลดการออกคำสั ่งแก้ไขหรือคำสั ่งเหมือนคล้ายและช่วยให้มีโอกาสในการ  
ลดระยะเวลาการพิจารณารับจดทะเบียน และพัฒนาระบบบัญชีรหัสตัวแทน สำหรับจัดเก็บชุดข้อมูล
ตัวแทนที่จะใช้ระบุในคำขอจดทะเบียนเครื ่องหมายการค้า และนำไปบูรณาการร่วมกับระบบ  
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเลกทรอนิกส์ ซึ ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกตัวแทนในการระบุ
ข้อมูลตัวแทน รวมถึงช่วยให้นายทะเบียนทำการพิจารณาเกี่ยวกับตัวแทนได้สะดวกขึ้น และปรับปรุง
ให้การพิจารณาข้อมูลรายละเอียดคำขอจดทะเบียนและคำขออื่นๆ ได้โดยไม่ต้องอาศัยการอ่านข้อมูล
ไฟล์ PDF ประกอบการพิจารณา 

นอกจากนี ้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการให้บริการ  
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในด้านการติดต่อและสอบถาม โดยจะมีการใช้การประชุมทางไกล 
(Video Conference) มาปรับใช้เพื่อเปิดเป็นช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริการ และสามารถช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้ตรงจุดและสะดวกยิ่งขึ้น 

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการให้บริการเพ่ือให้การรับจดทะเบียน
เครื ่องหมายการค้าซึ ่งเป็นภารกิจสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญาทำงานได้อย่างมีคุณภาพ  
โดยให้บริการในลักษณะประชาชนเป็นศูนย์กลาง สนับสนุนการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื ่อให้มีระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพการปฏิบัติงานในกระบวนการพิจารณา 
รับจดทะเบียนเครื ่องหมายการค้าเพื ่อตรวจสอบ รักษาและยกระดับคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการพิจารณาข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออ่ืน ๆ
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเปิดเอกสาร PDF ประกอบการพิจารณา 

3. เป้าหมาย 

3.1 กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้สูงขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการทุกฝ่าย 

3.2 มีระบบสำหรับการพิจารณาข้อมูลคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขออื่น ๆ 
ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องเปิดเอกสาร PDF ประกอบการพิจารณา 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ปรับปรุงระบบเครื่องหมายการค้าให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการด้านคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้ 

5.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลชื่อเจ้าของต่างประเทศและชุดรหัสข้อมูลตัวแทนเพื่อสำหรับใช้  
ในการระบุในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า 

5.3 ปรับปรุงระบบเครื่องหมายการค้าให้รองรับการนำข้อมูลคำขอจดทะเบียนและคำขออ่ืน ๆ 
ที่ได้รับจากระบบ e-filing และ e-form มาใช้ในการพิจารณาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดไฟล์ 
PDF เพ่ือดูรายละเอียด 

5.4 จัดหาโปรแกรมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน
และบริการด้านอื่นๆที่จำเป็น 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)  
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7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของระบบเครื ่องหมายการค้าสามารถดำเนินการบริหารจัดการด้านคุณภาพ  
การปฏิบัติงานในกระบวนการพิจารณารับจดทะเบียนเครื ่องหมายการค้าเพื ่อตรวจสอบ รักษา  
และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

8.1 กรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพการปฏิบัติงานในกระบวนการ
พิจารณารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อตรวจสอบ รักษาและยกระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติงานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

8.2 กรมทรัพย์สินทางปัญญามีระบบรหัสประจำตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็นต่างประเทศ
รวมถึงสำนักงานตัวแทน ใช้งานระบบฐานข้อมูลชื่อเจ้าของต่างประเทศและชุดรหัสข้อมูล
ตัวแทนยื่นเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยได้อย่างสะดวก และบูรณาการร่วมกับระบบ 
e-Filing ของกรมได้ 

8.3 นายทะเบียนเครื ่องหมายการค้าสามารถพิจารณารายละเอียดคำขอจดทะเบ ียน
เครื่องหมายการค้าและคำขออื่นๆ ที่ยื ่นเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้  
อย่างสะดวกและไม่ต้องเปิดเอกสาร PDF เพ่ือประกอบการพิจารณา 

8.4 ประชาชนมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขอและนายทะเบียนให้สามารถติดต่อขอรับ
คำแนะนำ หรือสอบถามปัญหาได้สะดวกโดยผ่านระบบ Video Conference 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองเครื่องหมายการค้า 
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จ้างผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะ                       
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานและการให้บริการ ใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้คำปรึกษาในการพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที ่เหมาะสมและทันสมัย  
และแนะนำแนวทางในการเชื ่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศที ่มีความแตกต่างหลากหลายท าง
เทคโนโลยี (IT Complexity) จำเป็นต้องจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ บริหารจัดการ และพัฒนาการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการอย่างรอบคอบ และทันต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในด้านเทคนิค  
แก่เจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ และช่วยให้คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 
และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักในด้านต่าง ๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตลอดจนถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 จัดจ้างผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก 

2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกรมฯ ให้มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก 

2.3 เพื ่อกำกับติดตามการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยีดิจิทัล ประเมินผล  
การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง   

2.4 สนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพ่ือเป็นที่ปรึกษา และผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับกรม (DCIO) 

3. เป้าหมาย 

มีผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการให้ปรึกษาเฉพาะด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
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4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติ
งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับสนับสนุนงาน และกำหนดขอบเขต 
การดำเนินงานของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ตามกระบวนการจัดจ้าง และทำสัญญา 
5.1 ทีป่รึกษาสนับสนุน ให้คำแนะนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5.2 ตรวจรับงานจ้าง  

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของโครงการที ่ประสบผลสำเร็จ จากการจ้างผู้เชี ่ยวชาญหรือที ่ปรึกษา/เงื ่อนไข
(เงื่อนไข: ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา จะต้องได้รับใบประกาศนียบัตร ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างน้อย 1 ใบ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลของแต่ละโครงการประสบผลสำเร็จ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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จ้างผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เพื่อสนับสนุน  
การบริหารงานและการให้บริการ ใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ ่งอยู ่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการนี ้กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จำเป็นต้องจัดจ้างผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ บริหารจัดการ และพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตามหลักวิชาการอย่างรอบคอบ และทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลง  
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในด้านเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่ในด้านต่าง ๆ และช่วยให้
คำปรึกษาในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในด้านต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา
ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะด้านยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาด้านดิจิทัล 

2.2 เพื่อให้คำแนะนำและร่วมบริหารโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกรม เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2.3 เพื ่อกำกับติดตามการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู ้เทคโนโลยีดิจิทัล  ประเมินผล 

การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมอย่างต่อเนื่อง 

2.4 สนับสนุนการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของกรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 

มีผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส ื ่อสาร ในการให้ปร ึกษาเฉพาะ  
ด้านยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
รวมถึงการกำกับโครงการภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติ
งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื ่อสารเฉพาะด้านยุทธศาสตร์  สำหรับสนับสนุนงาน และกำหนดขอบเขตการ
ดำเนินงานของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ตามกระบวนการจัดจ้าง และทำสัญญา 

5.4 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของโครงการที ่เป็นภาพรวมของกรม ที ่ประสบผลสำเร็จจากการจ้างผู ้เชี ่ยวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาประสบผลสำเร็จ และ
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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จ้างที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพระบบงาน 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแผนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจ
งานของกรมทรัพย ์ส ินทางปัญญาทั ้งภายในและภายนอก เพื ่ออำนวยความสะดวก เพื ่อให้
ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วย
สนับสนุนและช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่  

แต่ระบบสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความหลากหลายและมีซับซ้อนแตกต่าง
กันไป บางระบบมีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบที่เพ่ิมเข้ามาใหม่เพ่ือให้ตอบสนอง
กับภารกิจของกรมได้มากยิ่งขึ ้น ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้าง 
ที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพระบบงาน เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการติดตามบริษัท 
ผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ให้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและ
ครบถ้วนตามขอบเขตงาน  

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือควบคุม ติดตาม บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ ให้ระบบมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
และครบถ้วนตามขอบเขตงาน 

3. เป้าหมาย 

มีที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับควบคุม ติดตาม บริษัทผู้รับจ้าง
พัฒนาระบบ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติ
งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดการจ้างที่ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพระบบงาน 
สำหรับสนับสนุนงาน และกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ ตามกระบวนการจัดจ้าง และทำสัญญา 
5.4 ที่ปรึกษาสนับสนุน ให้คำแนะนำ บริหารจัดการและดำเนินการควบคุมภาพการพัฒนา

ระบบงาน 
5.5 ตรวจรับงานจ้าง 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละความประสบผลสำเร็จของโครงการ มีที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำหรับควบคุม ติดตาม บริษัทผู้รับจ้างพัฒนาระบบ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลและโครงการบำรุงรักษาระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
แต่ละโครงการประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามความต้องการและขอบเขตงาน 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S2P32-1 
 

จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทลัด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแผนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจ
งานของกรมทรัพย ์ส ินทางปัญญาทั ้งภายในและภายนอก เพื ่ออำนวยความสะดวก เพื ่อให้
ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วย
สนับสนุนและช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่  

แต่ระบบสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความหลากหลายและมีซับซ้อนแตกต่าง
กันไป บางระบบมีการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบที่เพ่ิมเข้ามาใหม่เพ่ือให้ตอบสนอง
กับภารกิจของกรมได้มากขึ้น อีกทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สิ นทางปัญญา 
ยังมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาสนับสนุนภารกิจ โดยการจัดหานักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) สำหรับพัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบของกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ให้มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) สำหรับ
พัฒนาระบบและบำรุงรักษาระบบของกรม 

3. เป้าหมาย 

มีนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) สำหรับพัฒนา
ระบบและบำรุงรักษาระบบของกรม 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 
ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 

ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

จำนวนนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) 6 คน/เงื่อนไข 
(เงื่อนไข: ได้รับใบประกาศนียบัตรเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 1 ใบ (เชิงปริมาณ)) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเขียนโปรแกรม (Programming) สำหรับพัฒนา
ระบบและบำรุงรักษาระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทลัด้าน IT Helpdesk 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีแผนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนภารกิจ
งานของกรมทรัพย ์ส ินทางปัญญาทั ้งภายในและภายนอก เพื ่ออำนวยความสะดวก เพื ่อให้
ผู้ประกอบการ ประชาชน เข้าถึงบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วย
สนับสนุนและช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่  

แต่ระบบสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความหลากหลายและมีซับซ้อนแตกต่าง
กันไป บางระบบมีการปรับปรุงเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบที่เพ่ิมเข้ามาใหม่เพ่ือให้ตอบสนอง
กับภารกิจของกรมได้มากขึ้น อีกทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สิ นทางปัญญา 
ยังมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการให้ครอบคลุมทุกส่วนงาน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาสนับสนุนภารกิจ โดยการจัดหานักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้าน IT Helpdesk เพื ่อให้มีนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับแก้ไขปัญหาและตอบคำถาม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ใช้งานในลำดับแรกของกรม  

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัล  สำหรับแก้ไขปัญหาและตอบคำถามด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับแรกให้แก่ผู้ใช้งาน 

3. เป้าหมาย 

เพื่อให้มีนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัล  สำหรับแก้ไขปัญหาและตอบคำถามด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับแรกให้แก่ผู้ใช้งาน 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง 
ด้านดิจิทัลให้ครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

จัดหานักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน IT Helpdesk 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

นักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน IT Helpdesk  5 คน (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน IT Helpdesk เพื่อให้มีนักวิทยาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
สำหรับแก้ไขปัญหาและตอบคำถามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับแรกให้แกผู่้ใช้งาน 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ยกระดับความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 
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เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

1. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นพระราชบัญญัติ 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการประกาศให้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีเหตุผลในพระราชบัญญัติว่า เพื่อป้องกันหรือรับมือภัยคุกคามไซเบอร์  
ได้อย่างทันท่วงที สภานิติบัญญัติแห่งชาติออกเสียงเห็นชอบให้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 ประกอบกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน ซึ่งมีข้อมูลส าคัญ 
และอาจเป็นเป้าหมายการโจมตีหรือโจรกรรมข้อมูลจากผู้ไม่ประสงค์ดี ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง 
ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ และยกระดับความมั่นใจว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา มีการบริหารจัดการ 
ที่มีเสถียรภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระดับสากล จึงต้องมีการตรวจรับรอง
มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้ได้รับใบรับรองมาตรฐาน และส่งเสริมการใช้
สารสนเทศอย่างปลอดภัย 

2. วัตถุประสงค ์

สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลหลักของกรมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 

4. ความสอดคล้องกับยทุธศาสตรต์ามแผนพฒันาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณชิย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

5. แนวทางการด าเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิ เคราะห์ขอบข่ายการด าเนินงานรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001  
และจัดท าข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินการกิจกรรม  
และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อก าหนดการรับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัย 
และก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของข้อก าหนดฯ 

5.3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และท าสัญญากับผู้รับจ้าง 
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5.4 ผู้รับจ้างจัดท าแผนการบริหารโครงการ (Project Plan) เพื่อวางแผนในการทบทวน/
ปรับปรุงเอกสาร และเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจรับรอง 

5.5 ผู้รับจ้างทบทวนและให้ความเห็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง  

5.6 ผู้รับจ้างทบทวน/ช่วยปรับปรุง/ให้ข้อเสนอแนะ เอกสารขั้นตอนปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
Annex A ของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และเป็นไปตามขอบเขตการขอรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยส าหรับสารสนเทศ  

5.7 จัดหาผู้ตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลเพื่อด าเนินการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001  

5.8 ผู้รับจ้างให้ข้อเสนอแนะ/ค าปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารส าหรับการตรวจ
รับรองมาตรฐานและเข้าร่วมสนับสนุนการตรวจสอบเพื่อขอรับรองมาตรฐานจนกว่าจะ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ เพื่อให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเมินผลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
รับรองด้านความมั่นคงปลอดภัย 

5.9 จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 

5.10 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

 ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวชี้วดั 

ร้อยละความส าเร็จของการเสนอขอรับรองมาตรฐานสากลด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบงานหลัก และมีมาตรฐานสากล 
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8. ผลทีค่าดว่าจะได้รบัเปน็แผนงาน/โครงการ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ไดร้ับรองมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัย 

9. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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บำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ  
ในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา 
ในเชิงพาณิชย์ โดยให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
ตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร ปัจจุบันมีระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถ 
ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ป้องกันการโจมตีและคุกคามในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม
เพื ่อให้ระบบรักษาความปลอดภัยของกรมฯ สามารถป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาและเพิ่มระดับการรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษา 
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

3. เป้าหมาย 

ระบบรักษาความปลอดภัยสามารถป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติ
งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย สำหรับ
สนับสนุนงาน และกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญากับผู้รับจ้าง 
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5.4 ผู้รับจ้างสนับสนุน/ให้คำแนะนำ/ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย 
ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

5.5 ตรวจรับงานจ้าง 
5.6 ประเมินผลและสรุปผล 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท (ยีสิ่บส่ีล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ได้รับ
การบำรุงรักษา 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

สามารถป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย 
ของข้อมูลและระบบเครือข่าย  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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พัฒนา/ปรับปรุงระบบสนับสนุนงานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)  
และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มตรวจสอบภายใน ต้องดำเนินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
และจริยธรรมของผู ้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับของ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ ่งส่งผลให้ภาระงานของกลุ ่มตรวจสอบภายในไม่สอดคล้องกับจำนวน 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน 
เพื ่อสนับสนุนในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการตรวจสอบประจำปีและเป็นไป 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบ 

2. วัตถุประสงค์ 

พัฒนาเครื่องมือสำหรับผู้ตรวจสอบและหน่วยงานเป้าหมายที่จะได้รับ 

3. เป้าหมายโครงการ 

อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 สำรวจและจัดเก็บความต้องของระบบของ ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
5.2 สำรวจความต้องการในการพัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และจัดทำ

ขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) 
5.3 ดำเนินการขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้าง

จะต้องดำเนินการ ดังนี้ 
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- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบบริหารงานตรวจสอบภายใน และระบบงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้สามารถรองรับฟังก์ชันงานต่าง ๆ ตามขอบเขตของงาน 
(TOR) และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารที่เกี ่ยวข้อง 
สำหรับใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานตามท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

- จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ซอฟต์แวร์ และพัฒนาระบบความมั ่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ให้เหมาะสมและเพียงพอรองรับการใช้งานระบบ (ถ้ามี) 

- จัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ที ่ได ้ออกแบบไว ้ และนำเสนอต่อ 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก่อนจะพัฒนาระบบงาน และดำเนินการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่พัฒนาใหม่กับระบบงานตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR)   

- ติดตั้งและทดสอบระบบระบบงาน ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียของระบบงาน (Stakeholders) 

- ทดสอบระบบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบงาน (เช่น การ
ตรวจหาช่องโหว่ (Vulnerability Testing: VA) และปิดช่องโหว่ดังกล่าว 
เพื ่อให้เป็นไปตามการบริหารจัดการระบบรักษาความมั ่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และมาตรฐานอื่น ๆ 
ตามท่ีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กำหนด 

- โอนย้ายฐานข้อมูล (Migrate) จากระบบงานเดิมไปยังฐานข้อมูลระบบงาน 
ที่พัฒนาใหม่ (ถ้ามี) 

- จัดทำสื่อการเรียนการสอนแนะนำวิธีการใช้งานระบบ สื่อประชาสัมพันธ์  
- จัดฝึกอบรมวิธีการใช้งานระบบที่พัฒนาใหม่แก่ผู ้ใช้งานระบบ (User)  

และการบริหารจัดการอุปกรณ์/ระบบที่พัฒนาใหม่แก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) 
5.4 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
5.5 ติดตามและตรวจสอบการทำงานของระบบงานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

และมีประสิทธิภาพ 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของระบบสนับสนุนงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ได้รับการบำรุงรักษา 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีระบบสนับสนุนงานตรวจสอบภายในและการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที ่มี
ประสิทธิภาพ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

• กลุ่มตรวจสอบภายใน  
• ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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บำรุงรักษาศูนยส์ำรองข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปญัญา 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
มากขึ้น ประกอบกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลจำนวนมากและมีการเพิ่มขึ้น 
ทุกปี ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับระบบงาน และการสูญหายของข้อมูลสำคัญ  
จึงจำเป็นต้องบำรุงรักษาศูนย์สำรองข้อมูล กรณีเกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นจนศูนย์ข้อมูลหลักไม่สามารถ 
ใช้ปฏิบัติงานและให้บริการได้ เช่น การเกิดเหตุเพลิงไหม ้หรืออุปกรณ์ระบบเครือข่ายชำรุด เป็นต้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์สำรองข้อมูล ให้สามารถ
ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพื่อบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เกิด
เหตุฉุกเฉิน 

3. เป้าหมายโครงการ 

มีระบบสำรองข้อมูลที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และป้องกันความ
เสียหายจากการหยุดชะงักของระบบสารสนเทศ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 จัดทำข้อมูลสนับสนุนการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติ
งบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำรองกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
และกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญากับผู้รับจ้าง 
5.4 ผู้รับจ้างวางแผนการติดตั้งระบบและติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้น 
5.5 ตรวจรับงานจ้าง 
5.6 ประเมินผล 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (ส่ีสิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของศูนย์สำรองข้อมูล ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ระบบสำรองข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื ่อง 
และมีประสิทธิภาพ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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จัดทำศูนย์ปฎิบัตกิารเฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศ 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้บริการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ ประชาชน และหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเครือข่ายภายใน 
การให้บริการใช้อินเทอร์เน็ต การให้บริการเว็บไซต์ การให้บริการเว็บเซอร์วิส รวมถึงการให้บริการ  
จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการบริการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่เกิดภัยคุกคาม
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล ระบบสารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมฯ ได้ หากไม่มีระบบตรวจสอบและป้องกันที่ดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้การบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีความมั่นคง
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถป้องกันและรับมือภัย
คุกคามเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถวิเคราะห์ เฝ้าระวัง  
แจ้งเตือน และแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

2.2 เพื่อวิเคราะห์ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และแก้ไขภัยคุกคามหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  
อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อข้อมูล ระบบสารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

3. เป้าหมาย 

3.1 ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีความ
มั่นคงปลอดภัยที่ได้ตามมาตรฐานสากล และมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

3.2 มีอุปกรณ์สำหรับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงความปลอดภัย ตรวจสอบและ 
เฝ้าระวังการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ
แบบรวมศูนย์ สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ แก้ปัญหาภัยคุกคามบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติ
งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั ้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดจัดทำศูนย์ปฎิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัย
สารสนเทศ และกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญากับผู้รับจ้าง 
5.4 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท (สามสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 มีศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยสารสนเทศที่สามารถวิเคราะห์ เฝ้าระวัง  
แจ้งเตือน และแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

7.2 ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามีความ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

สามารถเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือภัยคุกคาม
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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จัดหาประกันภัยความเสีย่งภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์สร้างความเสียหายที่รุนแรงมากขึ ้น  มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 
(Ransomware) ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
หากป้องกันไม่ดีอาจถูกขโมยหรือโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการป้องกันที่ดี 
ก็อาจเกิดช่องโหว่ให้โดนโจมตีได้ ดังนั้น การทำประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) 
จะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงิน ทั้งในส่วนบรรเทาค่าเสียหายและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
ในกรณีเกิดเหตุการณ์ถูกโจมตี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได ้

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือลดภาระความเสียหายทางการเงินจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

3. เป้าหมาย 

มี Cyber Insurance เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับความเชื่อมั่น
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพาณิชย์อย่างยั่งยืน 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติ
งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการร ่างข ้อกำหนดจ ัดหาประก ันภ ัยความเส ี ่ยงภ ัยไซเบอร์   
(Cyber Insurance) และกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญากับผู้รับจ้าง 
5.4 ตรวจรับงานจ้าง 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (ส่ีสิบบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

จำนวนประกันภัยความเสี่ยงภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance) จากบริษัทที่มีความมั่นคงและ
เชื่อถือได้ 1 ฉบับ (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ลดความเสี่ยงทางด้านการเงินจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 

ส่งเสริมคุณภาพสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 
ด้วยนวัตกรรมดิจิทลั 
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พัฒนา/ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์ 
จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวเข้าสู ่ยุคของการเปลี ่ยนผ่านเข้าสู ่สังคมดิจิทัล  
(Digital Transformation) อย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างทันท่วงที ประกอบกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทั ้งในแง่ของการใช้ชีวิต การทำงาน และการให้ข้อเสนอแนะ  
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงสามารถใช้เครื่องมือในการติดตาม
สถานการณ์ในประเด็นที่ต้องการ วางแนวทางการจัดการข้อมูลที่กล่าวถึงบริการและองค์กรเพื่อเป็ น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ครอบคลุมทุกประเด็น และควบคุมตอบโต้
ข่าวสารหรือติดตามข่าวสารเชิงลบขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคมออนไลน์ 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์ ที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) อันเป็นประโยชน์

ต่อการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางปรับปรุงการให้บริการ
ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เป้าหมายโครงการ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับทราบความคิดเห็นและการแสดงออกของประชาชนได้  
อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ หรือการให้บริการได้  
อย่างเหมาะสม 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพ
สังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
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5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
จากสื่อสังคมออนไลน์ จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ
กิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดการพัฒนา/ปรับปรุงระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคม 
การพาณิชย์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน 
ของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญากับผู้รับจ้าง 
5.4 ผู้รับจ้างศึกษา สำรวจความต้องการจากผู้เกี ่ยวข้อง และจัดประชุมระดมความคิดเห็น

ร่วมกับผู ้บร ิหารและเจ้าหน้าที ่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานภายนอก 
ที ่ เก ี ่ยวข ้อง และผู ้ม ีส ่วนได ้เส ีย พร ้อมทั ้งจ ัดทำข้อกำหนดความต้องการระบบ 
(Software Requirement Specification: SRS) และเอกสารอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้องกับ 
การดำเนินงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์และออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน  

5.5 ผู ้ร ับจ ้างออกแบบพัฒนาระบบ จ ัดทำข้อกำหนดการออกแบบระบบ (Software 
Design Specification: SDS) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และเสนอ
ต้นแบบ (Prototypes) แนวทาง/หลักการ/แผนการดำเนินงานหลังจากที ่ได้ศึกษา 
และสำรวจความต้องการในหัวข้อที่ 5.4  

5.6 ผู้รับจ้างดำเนินการพัฒนาระบบตามการออกแบบในหัวข้อที่ 5.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในหัวข้อที่ 5.4  

5.7 ผู้รับจ้างติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้น ถ่ายโอนข้อมูล ในสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ 
(Test Environment) 

5.8 ทดสอบพัฒนาระบบจนสมบูรณ์ เพื ่อให้ม ีเสถ ียรภาพในการนำขึ ้นใช ้งานได้จริง  
และ Deploy ระบบไปยังสภาพแวดล้อมจริง (Production Environment)  

5.9 ผู้รับจ้างอบรมการใช้งานระบบให้ผู ้เกี ่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการ  พัฒนาระบบ 
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ (User Manual 
Document) การดูแลรักษาระบบ (Maintenance System Document) และเอกสาร
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานและบำรุงรักษาระบบงาน 

5.10 ตรวจรับงานจ้าง 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์ (Social Analytic) ที่ได้รับการ
บำรุงรักษา 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์จากสื ่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic) 
สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สำนักงานเลขานุการกรม 
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จัดท ำ Virtual Event Platform 

1. หลักกำรและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุน
ภารกิจในการให้บริการประชาชน และมีการบริหารจัดการภายในด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 
แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้  
จึงต้องมุ่งเน้นความส าคัญของนวัตกรรมส าหรับใช้เป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
และเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น การจ าลองสภาพแวดล้อมของกิจกรรมทั้งหมด 
ให้มีความคล้ายคลึงกับสถานที่จริงบนโลกออนไลน์ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ 
และประชาชนที่มีความสนใจทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น  
และสัมผัสประสบการณ์ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกและเก็บรวบรวม
ข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปได ้

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

2.2 เพื่อน าเสนอความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความเสมือนจริงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

3. เป้ำหมำยโครงกำร 

มี Virtual Event Platform ที่น าเสนอความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ภาคประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 

4. ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ตำมแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกำรพำณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพ
สังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

5. แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการด าเนินงานจัดท า Virtual Event Platform เพื่อน าเสนอความรู้
ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดท าข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อก าหนดการจัดท า Virtual Event Platform เพื่อน าเสนอ
ความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและก าหนดขอบเขตการด าเนินงานของข้อก าหนดฯ 
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5.3 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และท าสัญญากบัผู้รับจ้าง 
5.4 ผู้รับจ้างศึกษา ส ารวจความต้องการจากผู้เกี่ยวข้อง และจัดประชุมระดมความคิดเห็น

ร่วมกับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานภายนอก 
ที่ เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ เสีย พร้อมทั้ งจัดท าข้อก าหนดความต้องการระบบ 
(Software Requirement Specification: SRS) และเอกสารอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์และออกแบบระบบให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน  

5.5 ผู้รับจ้างออกแบบพัฒนา Virtual Event Platform จัดท าข้อก าหนดการออกแบบระบบ 
(Software Design Specification: SDS) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
และเสนอต้นแบบ (Prototypes) แนวทาง/หลักการ/แผนการด าเนินงานหลังจาก 
ที่ได้ศึกษาและส ารวจความต้องการในหัวข้อที่ 5.4  

5.6 ผู้รับจ้างด าเนินการพัฒนา Virtual Event Platform ตามการออกแบบในหัวข้อที่ 5.5 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในหัวข้อที ่5.4  

5.7 ผู้รับจ้างติดตั้งระบบที่พัฒนาเสร็จสิ้น ถ่ายโอนข้อมูล ในสภาพแวดล้อมส าหรับการทดสอบ 
(Test Environment) 

5.8 ทดสอบพัฒนาระบบจนสมบูรณ์ เพื่อให้มีเสถยีรภาพในการน าขึ้นใช้งานได้จริง และ Deploy 
ระบบไปยังสภาพแวดล้อมจริง (Production Environment)  

5.9 ผู้รับจ้างอบรมการใช้งานระบบให้ผู้เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการ พัฒนาระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ (User Manual Document) 
การดูแลรักษาระบบ (Maintenance System Document) และเอกสารอื่น ๆ ที่จ าเป็น 
ต่อการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบงาน 

5.10 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมำณกำรงบประมำณ 

 ปี พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

งบประมำณรวมทั้งสิ้น 14,000,000 บำท (สิบสี่ล้ำนบำทถ้วน) 
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7. ตัวชี้วัด 

7.1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา Virtual Event Platform 
7.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับเป็นแผนงำน/โครงกำร 

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดงาน 

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 
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ปรับปรุงระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เปิดให้บริการเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนทางปัญญา เพื่อเป็น
ช่องทางในการเผยแพร่การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ผู ้สนใจสามารถเข้าถึง  
แหล่งความรู้ในเรื ่องทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยสะดวก ไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่  ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบและสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เพ่ิมมากขึ้น 
จึงควรปรับปรุงระบบการเรียนรู ้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล (e-Learning) ให้มีร ูปแบบใหม่ 
ที่มีความน่าสนใจเหมาะกับยุคดิจิทัล 

2. วัตถุประสงค์ 

พัฒนาระบบเว็บไซต์ e-Learning เดิมให้สามารถใช้งานได้เพิ่มขึ้น เช่น แบ่งกลุ่มผู้เรียน  
การจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน การส่งอีเมลอัตโนมัติ รวมทั้งจัดทำเนื้อหาสำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้  
ในระบบให้มีวิธีการนำเสนอท่ีทันสมัย สามารถเข้าใจได้ง่าย 

3. เป้าหมาย 

ให้บริการแก่ผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการเรียนรู้เรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพ
สังคมเศรษฐกิจการพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจในยุคดิจิทัล 

5.2 สำรวจความต้องการในการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางไกล 

5.3 ดำเนินการขออนุมัติและจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 
5.4 ออกแบบระบบและเสนอแผนการดำเนินงาน 

5.5 จัดทำเนื้อหา (Content) สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในระบบที่พัฒนาขึ้น 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญา (e-Learning) ที่ได้รับการบำรุงรักษา 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ผู้สนใจสามารถศึกษาผ่านระบบการเรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความทันสมัย และมีเนื้อหา
ที่น่าสนใจได้โดยง่าย 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 

ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง  
มีความม่ันคงและปลอดภัย 

 

 

  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S5P1-1 
 

พัฒนาระบบเครือข่ายและเครื่องมืออุปกรณ์ 
รวมทั้งการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับระบบเครือข่ายถือและโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงผู้ใช้งานให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเพ่ือรองรับความต้องการขยายการใช้งานทีเ่พ่ิมขึ้นในอนาคต  

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์ รวมทั้งการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน ให้มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการใช้งาน ครอบคลุมการใช้งาน รวมทั ้งรองรับ 
การเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามระบบ
เครือข่ายจากภายนอกมีเพ่ิมมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายของกรมฯ ให้รองรับการใช้งานเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไป 
เช่น IPv6, SDN และจัดให้มีลิขสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้องครบถ้วน 

3. เป้าหมาย 

รองรับจำนวนเจ้าหน้าที่และการใช้งานเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
รองรับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือน VDI ที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 สำรวจอุปกรณ์เครือข่าย และลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในการใช้งานให้เพียงพอ 

5.2 สำรวจและจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือรองรับการใช้ VDI 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 27,200,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน) 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S5P1-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของจำนวนเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายที่รองรับการใช้งาน IPv6 (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้รองรับการใช้งานเทคโนโลยี 
ที่ปรับเปลี่ยนไป 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S5P2-1 
 

จัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) ส าหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิม            
โดยสอดคลอ้งกับภารกิจงาน 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่ให้ความส าคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที ่

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจ าเป็นที่ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) 
ส าหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิม เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ชุดเดิมที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 7 ปี โดยพิจารณาถึงความเหมะสมตามภารกิจงานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติภารกิจ รวมทั้งรองรับการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามระบบเครือข่ายจากภายนอกมีเพิ่มมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์

เพื่อทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ป ี

3. เป้าหมาย 

จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) ให้เพียงต่อความต้องการใช้งาน และเหมาะสมกับ
ภารกิจงาน 

4. ความสอดคล้องกับยทุธศาสตรต์ามแผนพฒันาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณชิย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการด าเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 

5. แนวทางการด าเนินงาน 

ส ารวจและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งาน
เกิน 7 ปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภารกิจงาน 

6. ประมาณการงบประมาณ 

 ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,000,000 บาท (สบิเก้าล้านบาทถ้วน) 
 
 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S5P2-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวชี้วดั 

ร้อยละของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจงาน  
(เชิงปริมาณ) 

8. ผลทีค่าดว่าจะได้รบัเปน็แผนงาน/โครงการ 

มีระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี  
ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และมีความทันสมัย โดยสอดคล้องกับภารกิจงาน 

9. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S5P3-1 
 

บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI)  
รวมทั้งระบบเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และอำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ เนื่องจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เสมือน (VDI) เพ่ือสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

ดังนั ้น เพื ่อให้ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) รวมทั้งระบบเครื ่องคอมพิวเตอร์อื ่น ๆ  
ที่เกี ่ยวข้อง สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื ่องตลอดเวลา และสนับสนุนการทำงานของบุคลากร 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีความจำเป็น 
ที ่จะต้องบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) รวมทั ้งระบบเครื ่องคอมพิวเตอร์อื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ทุกปีงบประมาณ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ระบบงาน และเป็นการ
อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อให้การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื ่องและมี  
License ใช้งานถูกต้องครบถ้วน 

3. เป้าหมาย 

ระบบคอมพิวเตอร์เสมือนได้รับการบำรุงรักษาและมี  License ต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องในการ 
ใช้งานครบถ้วน 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีความ
ปลอดภัยของข้อมูล 
  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S5P3-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568  ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570  ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) รวมทั ้งระบบเครื ่องคอมพิวเตอร์อื ่น ๆ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

7.2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (เชิงคุณภาพ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S5P4-1 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  
ของเจ้าหน้าที่ และการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กจึงมีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประกอบกับปัจจุบันเกิดสถานการณ์
การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ต้องปฏิบัติราชการนอกสถานที ่ (Work From Home) ตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจำเป็น 
ต้องจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์และเครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก เพื ่อเป็นการสนับสนุนการทำงาน 
ของเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

2.2 เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับงานในปัจจุบันและงานที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคต 

3. เป้าหมาย 

3.1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใหม่และทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

3.2 เจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองรับ
การใช้งานในปัจจุบันและงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

สำรวจและจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์พกพา และอุปกรณ์ทดแทนมีอายุ  
การใช้งานเกิน 7 ปี  โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของภารกิจ 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566  ใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569  ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 
  



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S5P4-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 ร้อยละของจำนวนการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

7.2 อัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ : ผู้ใช้ = 1:1 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

จำนวนการทดแทนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์ เพียงพอ 
และเหมาะสมตามภารกิจงาน  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

     

 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา S5P5-1 
 

จัดจ้างผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการสื่อสาร 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิ  
ในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา  
ในเชิงพาณิชย์ โดยให้ความสำคัญต่อการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อลดภาระงานของบุคลากรภายในกรมฯ และอำนวยความสะดวก 
ให้ผู้ประกอบการ ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความรวดเร็วในรับบริการเพิ่มมากขึ้น  ปัจจุบันระบบ
สารสนเทศของกรมฯ มีความหลากหลายและมีซับซ้อนแตกต่างกันไป บางระบบมีการปรับปรุง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่เพื่อตอบสนองภารกิจของกรมฯ ซึ่งต้องใช้
บุคลากรดูแล รับผิดชอบจำนวนมาก ทั้งในส่วนอุปกรณ์ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และระบบงาน 
อีกทั ้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมฯ มีจำนวนไม่เพียงพอที ่จะสามารถดำเนินการ 
ให้ครอบคลุมทุกส่วนงานได ้ประกอบกับบุคลากรที่มีอยู่อาจขาดประสบการณ์และความชำนาญเชิงลึก 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการจากบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจ  
โดยการจัดจ้างผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดูแล บริหารจัดการและดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001  

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดจ้างผู้เชี ่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย ในการให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนวทาง 
การแก้ไข/พัฒนา ตลอดจนดูแล บริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 

3. เป้าหมาย 

มีผู ้เชี ่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านความมั ่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ระบบเครือข่าย ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ISO/IEC 27001) 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัลสมรรถนะสูง มีความมั่นคงและปลอดภัย 
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S5P5-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติ
งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดการจัดจ้างผู้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับ
สนับสนุนงาน และกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญากับผู้รับจ้าง 
5.4 ผู้รับจ้างสนับสนุน/ให้คำแนะนำ/บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
5.5 ตรวจรับงานจ้าง 
5.6 ประเมินผลและสรุปผล 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

จำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัย 5 คน/เงื่อนไข (เงื่อนไข: ได้รับใบประกาศนียบัตร
ด้านความมั่นคงปลอดภัย อย่างน้อย 1 ใบ (เชิงปริมาณ))   

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

ระบบบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 

พัฒนาบุคลากรใหม้ีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
และเพิ่มขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวตักรรม 
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กรมทรัพย์สินทางปัญญา S6P1-1 
 

แผนพัฒนาบุคลากรและประเมินผลสมรรถนะ  
ตามที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) 

1. หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีดิจิทัลเปรียบเสมือนกลไกสำคัญที่จะผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าในลักษณะ  
การก้าวกระโดด ซึ่งปัจจุบันปัญหาหลักของภาครัฐคือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีพื้นฐานเพียงพอ  
ของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้มีศักยภาพเฉพาะด้าน มีความรู้ความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างเหมาะสม 
ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาและประเมินผลสมรรถนะตามที่ระบุไว้
ในแผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan) รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบและรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อเพิ ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นรายบุคคลให้มีความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้งานดิจิทัลในเบื้องต้น (แล้วแต่กรณี)  
เป็นรายบุคคล 

3. เป้าหมาย 

3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถเท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล 
3.2 บรรจุสมรรถนะการใช้งานและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นองค์ประกอบในการ

พิจารณาความก้าวหน้าในการทำงาน (Career Path) 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม 
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5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากร 

5.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม 

5.3 ทบทวน/พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล (ข้อมูลจาก Website 
tdga.dga.or.th ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564) ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตรสำหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
- หลักส ูตรการสร ้างกระบวนการเปลี ่ยนผ ่านองค์กรส ู ่ร ัฐบาลดิจ ิท ัล (Digital 

Transformation Program) 
- หลักสูตรทักษะด้านดิจ ิท ัลสำหร ับข้าราชการและบุคลากรภาคร ัฐที ่ เป็น

ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) 
- หลักสูตรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data สำหรับข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ 
- ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในชีวิตประจำวันสำหรับบุคลากรภาครัฐ (Cyber security 

Awareness for Government Officer: Be More Secure in our Everyday Life) 
- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: เทคนิคและกลยุทธ์การทำงานข้อมูลภาครัฐ 

(PDPA Tips and Tricks for Data Driven Government) 
- โครงการฝึกอบรมเพื ่อสร้างผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล  

(Data Governance Framework) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
- โครงการอบรมเพื ่อสร ้างความตระหนักร ู ้และการอบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการ  

การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (DGF: 
Data Governance Framework) 

- โครงการฝ ึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด ้านเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลและการ
ประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลแก่ข้าราชการยุคใหม่ 

- โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop 
Service) 

- หลักสูตรวิศวกรด้านความมั ่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ (Security 
Engineer) 

- หลักสูตรอบรม Design Thinking & Design Service 
- หลักส ูตรการเร ียนร ู ้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาคร ัฐ (Data 

Governance Framework Introduction) 
- หลักสูตร Digital Literacy: รู้เท่าทันและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
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- หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture 
- โครงการอบรมเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการเตรียมความพร้อม  

สู่ไทยแลนด์ 4.0 
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Skill Workforce (Digital Citizen) 

5.4 ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรม หรือพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ผ่านหลักสูตร
อบรม/ สัมมนาของหน่วยงานภายนอก 

5.5 สนับสนุนบุคลากรพัฒนาทักษะเพิ ่มด้วยระบบเรียนรู ้ด ้วยตนเอง (Self-service  
e-Learning) จากหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านออนไลน์ 

5.6 ประเมินผลการอบรมและสรุปผล 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,200,000 บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 จำนวนแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการใช้งานดิจิทัลเบื้องต้น อย่างน้อย 1 แผน ต่อบุคลากร  
1 คน (เชิงปริมาณ) 

7.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการอบรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรสามารถการทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาชีพ และมีขีดความสามารถเพียงพอ  
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สำนักงานเลขานุการกรม 
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จัดอบรมให้ความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิิทัลเฉพาะทาง 
ให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก 
อีกทั ้งภารกิจของกรมให้บริการเกี ่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ เพื ่อต่อยอดนำไปสู่
นวัตกรรมใหม่ แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น 
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาบุคลากรโดยการ 
จัดอบรมให้ความรู้และทักษะทางด้านดิจิทัลเฉพาะทาง รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบวัดระดับความรู้  
ของบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ขีดความสามารถของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ผ่านการ
พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เฉพาะทางให้สอดคล้องกับภารกิจงาน 

3. เป้าหมาย 

บุคลากรของกรมทรัพยสินทางปัญญา ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเฉพาะทาง
และมีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสนับสนุนภารกิจและการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปัญญา ได ้

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 สำรวจ วิเคราะห์ และประเมินทักษะทางด้านดิจิทัลของบุคลากร 

5.2 วางแผนการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

5.3 ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 

5.4 จัดหาวิทยากรอบรม 

5.5 อบรมผู้ปฏิบัติงาน 

5.6 ประเมินผลการอบรมและสรุปผล 
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6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 จำนวนแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลเฉพาะทาง 
ที่สอดคล้องกับภารกิจงาน อย่างน้อย 1 แผน ต่อบุคลากร 1 คน (เชิงปริมาณ) 

7.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการอบรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรสามารถการทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาชีพ และมีขีดความสามารถเพียงพอ  
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรม 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สำนักงานเลขานุการกรม 
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จัดหาเคร่ืองมือทางดิจิทลัเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
(Research and Development) 

1. หลักการและเหตุผล 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเปรียบเสมือนกลไกสำคัญที่จะผลักดัน
องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการผลักดันองค์กรให้สามารถอยู่ในระดับแนวหน้า 
ของประเทศและสามารถก้าวเข้าสู่เวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ จะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

ดังนั้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือทางดิจิทัลสำหรับใช้ในการวิจัย 
และพัฒนา (Research and Development) เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ (New Innovations) ที่เหมาะสม
กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาบรรจุเป็นหลักสูตร  
การอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเป็นเป็นประโยชน์ในการยกระดับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื ่อจัดหาเครื ่องมือในการออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
ในการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ (New Innovations) ที่เหมาะสมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

3. เป้าหมาย 

3.1 มีเครื่องมือในการออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  
3.2 มีหลักสูตรการอบรมให้แกบุ่คลากรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่ 6 พัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเพ่ิมขีดความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างนวัตกรรม 



แผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจการพาณิชย์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2566 - 2570 
 

S6P3-2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 

5. แนวทางการดำเนินงาน 

5.1 ศึกษาวิเคราะห์ขอบข่ายการดำเนินงานในเบื้องต้น จัดทำข้อมูลสนับสนุนในการขออนุมัติ
งบประมาณในการดำเนินการกิจกรรม และขออนุมัติงบประมาณ 

5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดจัดหาเครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อการออกแบบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) และกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน 
ของข้อกำหนดฯ 

5.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญากับผู้รับจ้าง 
5.4 ตรวจรับงานจ้าง 

6. ประมาณการงบประมาณ 

• ปี พ.ศ. 2568 ใช้งบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2569 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
• ปี พ.ศ. 2570 ใช้งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

7. ตัวช้ีวัด 

7.1 จำนวนเครื่องมือออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
7.2 จำนวนนวัตกรรมใหม่ (New Innovations) ที่เหมาะสมกับกรม 
7.3 จำนวนหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับบุคลากรในแต่ละส่วนงาน อย่างน้อย  

1 หลักสูตรต่อปี (เชิงปริมาณ) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นแผนงาน/โครงการ 

มีนวัตกรรมใหม่ (New Innovations) ทีส่ามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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