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บทสรุปผูบริหาร
ความนํา
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล เพื่ อเป นกลไกสํ าคั ญในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาประเทศที่ยั่งยืน โดยใช เทคโนโลยีดิ จิทัล และใหทุก
กระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานของรัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ นํามาชวย
ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ ให ทั ด เที ย มประเทศในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ประเทศสมาชิกจะมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ
ร ว มกั น อย า งเป น เอกภาพ อี ก ทั้ งป จ จุ บั น เทคโนโลยี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว มี ก ารใช เครื อ ข า ย
อิน เทอรเน็ ต อย างแพรห ลาย ครอบคลุ มและเชื่อมโยงทุกภาคสว นเขาดวยกัน เสมือนเปน หนึ่งเดียว สงผล
กระทบตอการรับรูและการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลต อ
ความเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตและสังคมที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร และการใช
บริการตางๆ ซึ่งรวมถึงรูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย
กรมทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญาในฐานะหน วยงานภาครัฐ ที่มีบ ทบาทสําคัญ ในการสงเสริม พั ฒ นา และ
คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยการสรางกลไกการบริการเพื่อการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
ตลอดจนปกป องพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ แ ละสร างความเชื่ อ มั่ น ให เกิ ด ความคิ ด ริเริ่ม สรางสรรค ผ ลงานใหม ๆ อย างมี
ประสิทธิภาพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่อใหสอดคลองและรองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น จึงตองจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐานหรือดําเนินการรวมกับกระทรวงพาณิชย ทั้งในดานระบบเครือขาย
ระบบคอมพิวเตอร โปรแกรมหรือ Application ที่ทันสมัย สําหรับใชเปนชองทางการใหบริการ การบริหาร
จัดการ และการดําเนินงานตามพันธกิจของกรม โดยจําเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรควบคูกันไปดวย เพื่อให
เกิดการใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล เชน การรักษา
ความลับขอมูล เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของได
อยางมีเอกภาพ
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้
วิสัยทัศน
องคกรดิจิทัลเพื่อการเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยและคุมครองทรัพยสินทางปญญาระดับสากล
พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สนับสนุนการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ที่ทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี
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4. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
5. เพิ่ มสมรรถนะการพั ฒ นาและการใช เทคโนโลยี ดิจิทั ล ในการบริห ารและการปฏิบั ติงานของ
บุคลากร
6. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
ไดมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization)
สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพยสิน
ทางปญญา

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา
แนวทางการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของกรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา มุ งเน น ประชาชนเป น
ศูนยกลาง (Citizen Centric) ซึ่งเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของผูประกอบการ
และประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการที่ทันสมัยหลากหลายชองทาง (Channel) โดย
สร า งความร ว มมื อ กั บ กระทรวงพาณิ ช ย ในการใช ข อ มู ล (Data Source) การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
(Supporting Infrastructure) การพั ฒ นาระบบให บ ริการ (Front Office) การพั ฒ นาระบบบริห ารจัดการ
ภายใน (Back Office) รวมทั้ งการนํ าเสนอและสงมอบขอมูล /บริการ (Delivery & Presentation) รวมกั น
ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา ใชสถาปตยกรรมที่สามารถ
จะเชื่อมโยงรวมกับกระทรวงพาณิชยได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง (Ministry Interface) ระดับ
กรม (Department Interface) หรื อ ระดั บ จั ง หวั ด (Provincial Interface) ตามลํ า ดั บ รวมทั้ ง มี ก ารใช
สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA) ซึ่งมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อใหการใชขอมูลภายในกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด สามารถที่
จะประมวลเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System, EIS) สงตอขอมูลไปยังระบบ
ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกรม (Department Operation Center, DOC) ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกระทรวง (Ministry
Operation Center, MOC) และศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (Prime Minister Operation Center,
PMOC) ตอไปไดอยางสะดวก รวมทั้งพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนดวยบริการแบบจุดเดียว
(Single Point Service) ระบบเว็บทาเพื่อประชาชน (Citizen Portal หรือ E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตร
ประชาชนอั จ ฉริ ย ะ (Citizen Smart Card) ผ า นระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ระบบเครื อ ข า ยไร ส าย
โทรศัพทเคลื่อนที่ และมีระบบ Call Center คอยใหความชวยเหลือ ซึ่งสามารถตอบสนองการพัฒนาระบบ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) สําหรับหนวยงานภาครัฐ ที่ตองการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวยงานระดับภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของไดอยางมีเอกภาพ ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 เทคนิคการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
การบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและกรมทรัพยสินทางปญญา จะใชหลักการเชื่อมโยงขอมูล
เฉพาะบางสวนที่มีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยสูง
ปราศจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน โดยที่หนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาที่บริหารจัดการ ปรับปรุง
แกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย
1. การบูรณาการเพื่อการใหบริการ (Front Office)
กรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา มุ งเน น การพั ฒ นาการให บ ริก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ก ป ระชาชน
ผูประกอบการ ดานการสรางกลไกการบริการเพื่อการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปกปอง
พิทักษสิทธิและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพื่ อให ส อดคลองและรองรับ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยมีมาตรฐานการ
ใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลทีก่ รมทรัพยสินทางปญญา
ได เ ป ดให บ ริ ก ารผ า นเว็ บ ไซต แ ละ Application มาทํ าการสอบทานความถู ก ต อ งข อ มู ล ร ว มกั น
(Data Cleansing) กอนนํ าเขาสู ระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิช ย ซึ่งสามารถที่ จะนําสงเขาสูระบบ
Open Data ของศู น ย ก ลางข อ มู ล แห ง ชาติ (National Data Pool) เพื่ อ การใช ป ระโยชน ข อ มู ล ร ว มกั น
(Share Data) ในระดับ ชาติ และเปน ประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย โดยใช
หลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒนาระบบ Enterprise Service Bus เพื่อการเชื่อมโยง
ขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management)
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2. การบูรณาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office)
กรมทรัพยสินทางปญญามุงเนนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการ
เชื่อมโยงขอมูล (ทั้งภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพื่อใชประโยชนจากขอมูลพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและ
สงผานไปสูการจัดทําสรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจน
ระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) หรือระดับกระทรวง (MOC) ไดโดยไมตองกรอกขอมูลซ้ําซอน
ขอเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา
1. การใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกส
ปจจุบันกรมทรัพยสินทางปญญาไดมีการใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสาน (Information) ผาน
ทางเว็บไซต เพื่อใหการบริการผูประกอบการและประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อใหบริการผูประกอบการและประชาชน ตามหลักการ “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา ทั่วถึงเทาเทียม และ
ธรรมาภิบาล” ซึ่งเปนแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard)
รวมทั้งเพิ่มชองทางการใหบริการการเขาถึงผานอุปกรณ เคลื่อนที่ (Smart Device) และการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส
2. การจัดทํามาตรฐานขอมูล
อ า งอิ ง จากกรอบแนวทางการเชื่ อ มโยงรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ห ง ชาติ หรื อ “Thailand
e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF)” ซึ่ งได จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสงเสริมการเชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมกันทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศ
ของหนวยงานภาครัฐหลายหนวยงานที่มีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพื่อนําไปสูการสรางระบบธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสที่สามารถใหบริการรวมกัน มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และบูรณาการเชื่อมโยงระบบ
ขอมูลของหนวยงานภาครัฐได ดวยการกําหนดมาตรฐานกลางและผลักดันใหหนวยงานภาครัฐมีแนวทางการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการเชื่อมโยงโดยมีเกณฑการเลือกใชเทคโนโลยีและมาตรฐานทางเทคนิคใหเปน
มาตรฐานกลางของประเทศ ซึ่งสามารถนํามาใชเปนหลักเกณฑการพิจารณาได ดังนี้
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานควรมีความหลากหลายและมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาอยางเทาเทียมกัน
มาตรฐานควรเปดกวางหรือไดรับการยอมรับจากองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ระบุสิทธิ์การใชอยางชัดเจนและไมเกิดปญหาการเรียกรองคาตอบแทนการใชสิทธิ์ในภายหลัง
มาตรฐานควรสงเสริมการแขงขันในตลาดโลกและสงเสริมเทคโนโลยีที่สามารถใชแทนกันได

3. การจัดทํา Open Data
อางอิงจากเว็บไซต Data.go.th ของสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (สรอ.) ในการจัดทํา Open
Data เพื่ อ สนั บ สนุ น ให เกิ ด การทํ างานร ว มกั น (Interoperability) อย างเป น รู ป ธรรม มี ห ลั ก การสํ าคั ญ 3
ประการ คือ
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1. Availability and Access คื อ ขอมูล ที่ เปด เผยตองสามารถใชงานได ทั้งหมดและกรณี ที่ มี
คาใชจายจะตองไมมากไปกวาการทําสําเนา สําหรับการเผยแพรจะตองอยูในรูปแบบที่งายตอ
การใชงานและสามารถแกไขได สามารถดาวนโหลดฟรีผานอินเทอรเน็ต
2. Re-use and Redistribution คื อ ข อ มู ล ที่ เ ผยแพร ต อ งถู ก จั ด เตรี ย มภายใต เ งื่ อ นไข
การอนุญาตใหนํามาใชใหมและเผยแพรได รวมถึงการใชชุดขอมูลรวมกับชุดขอมูลอื่น ๆ
3. Universal Participation คื อ ทุ ก คนสามารถที่ จ ะใช ข อ มู ล ได ไม ว า จะเป น การนํ า ไปใช
การใชซ้ํา การเผยแพร โดยไมติดเรื่องขอจํากัดใดๆ แตทั้งนี้จะตองเปนไปตามวัตถุประสงค
ของเจ า ของข อ มู ล นั้ น ๆ เช น ห ากเป นข อ มู ล ที่ ไม อ นุ ญ าตให ใช ง าน เชิ ง พ าณิ ช ย
(Non-Commercial) จะไมสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยได หรือขอมูลนั้นอาจมีขอจํากัดใน
การใชงานเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง เชน ใชในการศึกษาเทานั้น ก็จะไมสามารถนําขอมูลไป
ใชในการอื่นได
Data.go.th กําหนดระดับการเปดเผยขอมูล เพื่อใหสามารถพิจารณาถึงการนําไปใชงานไดสะดวก
มากยิ่งขึ้น โดยสามารถพิจารณารูปแบบการเผยแพรขอมูลเพื่อใหผูใชสามารถนําไปใชได เรียงลําดับจาก 1–5
ดาว ซึ่งระดับ 5 ดาวนั้นอยูในระดับการเปดเผยขอมูลแบบสูงสุด ดังนี้
ระดั บการเป ดเผย
★ (1 ดาว)
★★ (2 ดาว)

รายละเอี ยด
เผยแพรขอมูล ในทุ กรูป แบบบนเว็บ ไซต

เผยแพรขอมูล ในรู ปแบบ Structured data ที่
เครื่ องสามารถอานได (Machine-Readable)
เชน ข อมูล อยูในรูป แบบไฟล Excel
เผยแพรขอมูล ในรู ปแบบ Non-Proprietary
★★★ (3 ดาว)
Format เชน ขอมูล ในรู ปแบบ CSV แทนรูป แบบ
Excel
ใช URI (Uniform Resource Identifier) ใน
★★★★ (4 ดาว)
การระบุตัวตนของทรั พยากร (ขอมูล) และชี้ไปยัง
ตําแหนงของทรั พยากรนั้น
★★★★★ (5 ดาว) ข อมูล มีการเชื่ อมโยงไปสูแหลงขอมูล อื่น ๆ ใน
บริบ ทที่ เกี่ยวข องกัน ได

ประเภทข อมูล
PDF, DOC, TXT,
TIFF, JPEG
XLS
CSV, ODS, XML,
JSON, KML, SHP,
KMZ
RDF (URIs)
RDF (Linked Data)

*ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยายงานสั มมนา Open Government Data Conference 2015 วั นที่ 26 พฤษภาคม 2558
**ดู คํา อธิ บ ายชุ ดข อ มู ล ได ที่ data.go.th/Faq.aspx

การเผยแพรชุดขอมูลบน Data.go.th ควรจะกําหนดรูปแบบขอมูลที่จะเผยแพรอยางนอยระดับ
3 ดาว ซึ่งหมายถึง ขอมูลจะตองอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดของสัญญาอนุญาต Open License เครื่อง
สามารถอานได (Machine-Readable) และไมมีผู ใดถือครองกรรมสิทธิ์ (Non-Proprietary) นั่ นคือรูป แบบ
ของ Comma-Separated Value (CSV) หรือ Open Document Spreadsheet (ODS) เปนอยางนอย
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4. การพัฒนาบุคลากร
การพั ฒ นาบุ คลากรให มี ค วามรูค วามเข าใจในเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ตลอดจนบริห ารจัด การทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอตอการกํากับ ควบคุม และดูแลงานเทคโนโลยีดิจิทัลได ควรใชแนวทางการฝกอบรม
ดังนี้
1. การพัฒนาบุคลากรที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ควรอบรมตามหลักความจําเปนที่ตองรู (Needto-Know Training) ซึ่ ง จะมี ก ารวิ เ คราะห ห าความจํ า เป น ในการฝ ก อบรม (Training Needs Analysis)
สําหรับบุคลากรในแตละสวน เพื่อใหการฝกอบรมตรงกับความตองการและการนําไปใชปฏิบัติงานมากที่สุด
2. การฝกอบรมหรือสัมมนาดานการบริหารจัดการ การวางแผนและการกํากับดูแลเทคโนโลยี
ดิจิทัลสําหรับผูบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหสามารถบริหารจัดการและวางแผนดานเทคโนโลยีดิจิทัลได
อยางเหมาะสม และสามารถนํามาประยุกตใชกับหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. การฝกอบรมดานการบริการและการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีดิจิทัล ควรจัดสงบุคลากรเขา
ฝกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานที่มีการใหบริการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะใหเกิดความเชี่ยวชาญเชิงลึก มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อใหเกิดความรอบรูและกาวทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยีและกฎหมายที่
เกี่ยวของ ซึ่งมีการกําหนดเปนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อใหหนวยงานมีการดําเนินงานและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดและเปนไปตามมาตรฐาน โดยแบงออกเปนการฝกอบรมแตละสวน ดังนี้
3.1 การอบรมเทคนิคขั้นสูงสําหรับผูดูแลระบบ เปนการฝกอบรมเทคนิคขั้นสูงใหกับบุคลากร
ผูดูแลระบบ เพื่ อให มีความรู ความชํานาญในการกํากับ ดูแลและการบํ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดวย
- ดานเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและระบบเครือขาย
- ดานระบบฐานขอมูล
- ดานระบบรักษาความปลอดภัย
3.2 การฝกอบรมบุคลากรดานการพัฒนาระบบงาน เปนการฝกอบรมดานการพัฒนาระบบงาน
ทั้งในสวนของเทคนิคการพัฒ นาระบบงาน มาตรฐานของกระบวนการและขั้นตอนการ
พัฒนาระบบงาน ตลอดจนแนวทางและวิธีการในการทดสอบระบบงาน เพื่อใหบุคลากร
สามารถกํ า กั บ ดู แ ลและควบคุ ม การพั ฒ นาระบบงานสารสนเทศที่ ว า จ า งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
3.3 การอบรมบุคลากรผูใหการสนับสนุนผูใชระบบงาน เปนการเพิ่มทักษะและความชํานาญ
ให แก บุ คลากรผูให การสนับ สนุน ผูใชระบบงาน เพื่อใหสามารถใหบ ริการแกเจ าหนาที่
ผูเกี่ยวของไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทั้งในสวนของการสนับสนุนดานระบบงาน และ
การสนับสนุนดานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย โดยมุงเนนใหบุคลากรสามารถ
นําความรูและเทคโนโลยีที่มีความทัน สมัย มาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม คุมคา
และกาวทันการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
4. การสงเสริมบุคลากรตามสายงานใหมีความรูทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Multi-Disciplinary)
นอกเหนือจากการฝกอบรมเฉพาะสายงานที่จําเปน เพื่อใหบุคลากรสามารถใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลตางๆ ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรใหบุคลากรตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไมถูกตอง หรือผิดวัตถุประสงค ทั้งนี้โดยอาศัยบุคลากรทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลเปนผูใหคําแนะนําในเรื่องเฉพาะทางเทคนิคเปนดานๆ ไป
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

7

กรมทรัพยสินทางปญญา

5. หลักสูตรฝกอบรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล แบงออกเปน
4 ดาน ไดแก
5.1 ดานระบบเครือขายและระบบการรักษาความปลอดภัย สําหรับบุคลากรในกลุมงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
5.2 ดานระบบฐานขอมูล สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
กลุมงานพัฒนามาตรฐานขอมูลสารสนเทศ
5.3 ดานพัฒนาระบบงาน สําหรับบุคลากรในกลุมงานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
5.4 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับบุคลากรในกลุมงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ ผูบริหารของสํานักสารสนเทศฯ และผูบริหารของแตละกลุมงาน
5. การเสนอของบประมาณ
แผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่ อเศรษฐกิ จการพาณิ ชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสิ นทางป ญญา
มีการกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการตางๆ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
พ.ศ. 2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ดังนั้น การเสนอของบประมาณ
เพื่อดําเนินโครงการตางๆ ควรมีการอางอิงถึงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งเปนประเด็นที่
รัฐบาลใหความสําคัญ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบูรณาการระดับชาติไดอยางเปนรูปธรรม
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมไดรับงบประมาณตามที่กําหนดไว ควรพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
1. ทบทวนเหตุผลความจําเปนที่จะตองดําเนินการ เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตรระดับ ชาติ
และเสนอขออีกครั้งในปงบประมาณตอไป
2. กรณี ของกรม ใหพิ จ ารณาความเกี่ยวของกั บ การดํ าเนิ น โครงการในระดั บ กระทรวง หาก
โครงการมีลักษณะเดียวกัน ใหขอดําเนินงานรวมกับกระทรวงตอไป
แผนงานในภาพรวม
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ การพาณิ ช ย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
ไดวางแผนงานโครงการตางๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสรางพื้นฐานตามแนวทางการบูรณาการ
ข า งต น โดยมี เป าหมายการพั ฒ นาที่ ส อดคล อ งตามภารกิ จ และเป า หมายของกรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา
ซึ่งประกอบดวยแผนงานและโครงการที่ใชในการขับเคลื่อน แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
• ระยะสั้น พ.ศ. 2560-2561
• ระยะกลาง พ.ศ. 2562-2563
• ระยะยาว พ.ศ. 2564
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ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพัฒนาขอมูลพื้นฐานดานการพาณิชย เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชน
ขอมูลรวมกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
• การสอบทานและปรับปรุงขอมูล (Data Cleansing) รวมกันระหวางหนวยงานในกรมทรัพยสิน
ทางปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• จัดทํามาตรฐานขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา ใหสอดคลองตามมาตรฐานขอมูลภาครัฐ และ
มาตรฐานขอมูลระดับสากล (ระยะสัน้ -ระยะยาว)
แผนงานที่ 2 การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณิชย ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
• การพั ฒ นา/ปรับ ปรุ งระบบเชื่ อมโยงแลกเปลี่ย นขอมู ลทางอิเล็ กทรอนิ กส (e-Exchange) เพื่ อ
แลกเปลี่ยนขอมูล ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พัฒนา/ปรับปรุงระบบ Trade Intelligence (ดําเนินการรวมกับ สนค.)
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการขอมูลดานการพาณิชยใน
ระดับประเทศ ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
• การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ระบบศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกรม (Department Operation Center : DOC)
กรมทรัพยสินทางปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• ศึกษาวิเคราะหขอมูลดานทรัพยสินปญญาเพื่อใชประโยชนเชิงยุทธศาสตร (ระยะสั้น)
ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization) มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบสนองการ
ใชงานในลักษณะ Customer Centric ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
• พัฒนาและปรับปรุงระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาใหสมบูรณอยางเต็มรูปแบบ
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พัฒ นาเว็บ ไซต ตลาดกลางทรัพยสิน ทางป ญญา (IP Mart) เพื่ อรองรับ การทํางานดวย Mobile
Application (ระยะสั้น)
• พัฒนาระบบบริการขอมูลทรัพยสินทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service)
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
แผนงานที่ 2 การพั ฒ นากระบวนการและระบบบริห ารจั ด การภายใน (Back Office) ดว ยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
• พัฒนาระบบคลังขอมูลสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พั ฒ นาระบบยื ม -คื น และรั ก ษาความปลอดภั ย แฟ ม คํ าขอเอกสารด า นทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญา
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
• บํารุงรักษาระบบงานและฐานขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น งานการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการตรวจสอบด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) (ระยะสั้น-ระยะยาว)
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
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• การพั ฒ นาระบบข อ มู ล เป ด (Open Data) เพื่ อ สนั บ สนุ น ระบบศู น ย ข อ มู ล กลางแห ง ชาติ
(National Data Center) (ระยะสั้น-ระยะยาว)
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
• การทบทวน ปรับปรุงและติดตามประเมินผล แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สอดคลองกับ
กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (ระยะสั้น-ระยะยาว)
ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล มีแผนงาน

แผนงานที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานทรัพยสินทางปญญา ประกอบดวย
โครงการตอไปนี้
• พัฒนาระบบการเรียนรูทรัพยสินทางปญญาทางไกล (e-Learning) (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พั ฒ นาระบบวิเคราะห ขอ มู ล ทางสั งคมการพาณิ ช ยจ ากสื่อ สังคมออนไลน (Social Analytic)
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพั ฒ นาสมรรถนะ (Competency) ด านเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ทั้งในระดั บ บริห ารและ
ระดับปฏิบัติการ ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
• จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ให เหมาะสมต อ สมรรถนะด า นการใช งานหรื อ การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พั ฒ น าและประเมิ น ผ ลสมรรถน ะตามที่ ระบุ ไว ใ นแผ นพั ฒ นาบุ ค ลากร (Individual
Development Plan) (ระยะสั้น-ระยะยาว)
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ
ของกรมทรัพยสินทางปญญา มีแผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1 การพัฒนาศูนยขอมูลกลางดานทรัพยสินทางปญญา ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
• พัฒนา/บํารุงรักษาศูนยขอมูลกรมทรัพยสินทางปญญา (IP Data Center) (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พัฒนา/บํารุงรักษาศูนยขอมูลสํารองกรมทรัพยสินทางปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• จางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระยะสั้น-ระยะยาว)
แผนงานที่ 2 การพั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพโครงสร า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น
ประกอบดวยโครงการตอไปนี้
10
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• พัฒนาระบบเครือขายและเครื่องมืออุปกรณ รวมทั้งการบํารุงรักษา เพื่อรองรับการใชเทคโนโลยีที่
ปรับเปลี่ยน (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศภายในกรมทรัพยสินทาง
ปญญา (ระยะสั้น-ระยะยาว)
• จัดหาระบบคอมพิวเตอรเสมือน (VDI) สําหรับทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรชุดเดิม
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
• ค า บํ า รุ ง รั ก ษาระบบคอมพิ ว เตอร เสมื อ น (VDI) และระบบคอมพิ ว เตอร อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง
(ระยะสั้น-ระยะยาว)
• พัฒนาระบบสนับสนุนการใชเครือขายไรสายไดอยางตอเนื่อง (Wifi Roaming) (ระยะสั้น)
แผนการลงทุนและงบประมาณรายจาย
แผนการลงทุ น และงบประมาณรายจ ายเพื่ อดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ การ
พาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา จําแนกเปนงบประมาณการลงทุนตามยุทธศาสตร
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560–2564 สรุปดังนี้
รวม
ปงบประมาณ (ลานบาท)
ยุทธศาสตร
2560 2561 2562 2563 2564 (ลานบาท)
ยุทธศาสตรที่ 1
10.0 6.0
6.0
8.0
30.0
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 2
19.0 24.0 11.0 11.0 16.0
81.0
ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart
Organization)
ยุทธศาสตรที่ 3
4.0
4.0
4.0
4.0
16.0
สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
พาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 4
1.0
4.0
2.0
2.0
2.0
11.0
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 5
2.3
1.3
1.3
1.3
6.2
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6
42.2 31.0 36.5 26.2
135.9
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการ
บริหารจัดการ และการบริการ
ของกรมทรัพยสินทางปญญา
รวมงบดําเนินงาน 20.0 78.0 45.8 50.8 46.8
241.4
รวมคาบํารุงรักษา 8.5
9.5 10.0 10.7
38.7
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 20.0 86.5 55.3 60.8 57.5
280.1
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
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บทที่ 1
บทนํา
จากสภาพการณความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยี และการใชเครือขายอินเทอรเน็ตอยาง
แพรหลายที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงทุกภาคสวนเขาดวยกันเสมือนเปนหนึ่งเดียว สงผลกระทบตอการรับรูและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของแตละประเทศไดในเวลาอันสั้น นอกจากนี้ยังสงผลตอความเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
วิถีชีวิตและสังคมที่ตองการความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการใชบริการตางๆ ซึ่งรวมถึง
รูปแบบการใหบริการของภาครัฐดวย กรมทรัพยสินทางปญญาในฐานะหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญใน
การสงเสริม พัฒนา และคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา โดยการสรางกลไกการบริการเพื่อการคุมครอง
สิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปกปองพิทักษสิทธิและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
ผลงานใหมๆ อยางมีป ระสิทธิภ าพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่ อใหสอดคลองและรองรับการพัฒ นาระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเปนตองปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
กรมทรัพยสินทางป ญญาไดมีการพั ฒ นาและนําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใชเป น
เครื่องมือสําคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และการใหบริการ บุคลากรของหนวยงาน ผูประกอบการ
ประชาชน และหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ แตเนื่องจากเทคโนโลยีกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมมีความ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสงผลกระทบดังกลาวขางตน กรมทรัพยสินทางปญญาจึงจําเปนตองพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถตอบสนองการบริหารจัดการและการใหบริการไดอยาง
รวดเร็ว ทันสมัย และสงเสริมใหมีรูปแบบการใหบริการเชิงรุกไดอยางมีคุณภาพ
กรมทรัพยสินทางปญญา จึงมีการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เชน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน เชน โครงสรางหนวยงาน ภารกิจหลัก ยุทธศาสตร พันธกิจของแตละหนวยงาน เพื่อ
นําไปสูการกําหนดยุทธศาสตร และแผนงานโครงการที่สามารถบูรณาการและการใชงานรวมกันทั้งสวนของ
โครงสรางพื้นฐานและขอมูลไดอยางคุมคา มีความถูกตอง ปลอดภัย และเชื่อถือได
การนําเสนอแผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิ ชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทาง
ปญญา ฉบับนี้ แบงออกเปน 6 บท ซึ่งในแตละบทมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
นํ าเสนอวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร โครงสร า งองค ก ร และบทบาทหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ตลอดจนโครงสร างการนํ าเสนอแผนพั ฒ นาดิจิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิจ การพาณิ ช ย พ.ศ. 2560-2564 ของกรม
ทรัพยสินทางปญญา ในเบื้องตน
บทที่ 2 สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา
นําเสนอสถานภาพปจจุบันและผลการวิเคราะหดานเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งภายในและภายนอกของกรม
ทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคหรือขอจํากัด ซึ่งเปนปจจัย
ภายนอกดวย
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บทที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมทรัพยสินทางปญญา
นํ าเสนอวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า หมาย และยุท ธศาสตรการพั ฒ นาด านเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ของกรม
ทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนงานระดับชาติ
บทที่ 4 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกรมทรัพยสินทางปญญา
นําเสนอกรอบแนวคิ ดในการจัด ทําแผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ การพาณิ ชย เพื่อใหการพั ฒ นา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา สามารถใหบริการขอมูลดิจิทัล (Digital Content) หรือ
สรางนวัตกรรมการใหบริการแกภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานภาครัฐ โดยการมีพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและตอเนื่อง รองรับการบูรณาการและการใหบริการขอมูล ดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักวิชาการ สอดคลองตอระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ เปนประโยชนตอการนํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติ และการใชทรัพยากรอยางคุมคา
บทที่ 5 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
นําเสนอวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัด เปนรายแผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
รวมทั้งตารางสรุปงบประมาณเปนรายยุทธศาสตร
บทที่ 6 การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล
นํ า เสนอโครงสร า งการบริห ารจั ด การ กระบวนการบริ ห ารจั ด การ และการติ ด ตามประเมิ น ผลที่
เหมาะสมต อการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิจ การพาณิ ช ย พ.ศ. 2560-2564 ของกรม
ทรัพยสินทางปญญา
1.1 วิสัยทัศนของกรมทรัพยสินทางปญญา
เป น หน ว ยงานให บ ริ การด า นทรัพ ยสิน ทางปญ ญาที่ส ะดวกรวดเร็ว เป น มาตรฐานสากล เพื่ อเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.2 พันธกิจของกรมทรัพยสินทางปญญา
คุมครองและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งสงเสริมความรู
การสรางสรรค และการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย
1.3 ยุทธศาสตรของกรมทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาใหสะดวกรวดเร็ว และเปนมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความรูและสงเสริมการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
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1.4 โครงสรางหนวยงาน
กรมทรัพยสินทางปญญา มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคและใชประโยชนทรัพยสิน
ทางปญญาในเชิงพาณิชย รวมทั้งใหความคุมครองและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาเพื่อเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันทางการคา และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีโครงสรางดังรูปที่ 1-1

รูปที่ 1-1 โครงสรางการบริหารกรมทรัพยสินทางปญญา
1.5 หนาที่ความรับผิดชอบ
กรมทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ดํ าเนิ น การตามกฎหมายว าด ว ยการคุ ม ครองแบบผั งภู มิ ข องวงจรรวม กฎหมายว าด ว ยการ
คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กฎหมายวาดวยความลับทางการคา กฎหมายวาดวยเครื่องหมาย
การคา กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดี
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
(3) ดําเนิ นการเกี่ยวกับ การจดทะเบียนคุมครองสิทธิในทรัพยสิ นทางปญญาตามความตกลง หรือ
ความรวมมือระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี
(4) สงเสริมการปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ
(5) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหมีประสิทธิภาพ และสอดคลอง
กับสถานการณทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดเปลี่ยนแปลงไป
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(6) ดําเนินการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา สงเสริมการใชสิทธิอยางเปนธรรมและสราง
วินัยทางการคา
(7) สงเสริมใหเกิดการสรางสรรค การบริหารจัดการ และการใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย
(8) ดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทและการอนุญาโตตุลาการดานทรัพยสินทางปญญา
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
กรมทรัพยสินทางปญญา มีกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงาน
ภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
กรมทรัพยสินทางปญญา มีกลุมพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของ
กรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(ข) ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(ค) ประสานและดําเนิ น การเกี่ย วกับ การพั ฒ นาระบบราชการ รวมกับ หน วยงานกลางตางๆ และ
หนวยงานในสังกัดกรม
(ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
นอกจากนี้กรมทรัพยสินทางปญญา มีหนวยงานในสังกัดซึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. สํานักบริหารกลาง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การบริห ารงานทั่ ว ไป งานสารบรรณ งานช ว ยอํ านวยการ และงาน
เลขานุการของกรม
(ข) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี การงบประมาณ การพั ส ดุ อาคารสถานที่ และ
ยานพาหนะของกรม
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และผลการปฏิบัติงานของกรม
รวมทั้งวิเทศสัมพันธ
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน การจัดทําแผนยุทธศาสตร การวางระบบ การนําแผนไปสู
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกรม
(ฉ) ดําเนิ นการเกี่ยวกับ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม และพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอร รวมทั้งใหคําปรึกษาและแนะนําในสวนที่เกี่ยวของ
(ช) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการในกรม
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(ซ) ปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ งหรื อ ได รั บ
มอบหมาย
2. กองสิทธิบัตร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ให คํ าปรึ กษา แนะนํ า และบริการเกี่ ย วกับ การขอรับ ความคุม ครองตามกฎหมายวาด ว ย
สิทธิบัตร กฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม และกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุมครองสิทธิตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวา
ดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร กฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม และกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ง) ให บริการออกหนังสือรับรอง จัดทําสําเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งใหบ ริการตรวจคน
ขอมูลสิทธิบัตรและแบบผังภูมิของวงจรรวมแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
(จ) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแบบผังภูมิของวงจรรวม เพื่อนําไปใช
ประโยชนและใหบริการแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
(ฉ) พัฒนาระบบการจดทะเบียนคุมครองสิทธิในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และแบบผังภูมิของวงจร
รวมใหมีประสิทธิภาพ
(ช) พัฒนาระบบตัวแทนสิทธิบัตรและแบบผังภูมิของวงจรรวม เพื่อใหการจดทะเบียนคุมครอง
สิทธิมีประสิทธิภาพ
(ซ) ปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ งหรื อ ได รั บ
มอบหมาย
3. กองสิทธิบัตรออกแบบ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเกี่ยวกับการขอรับความคุมครองดานสิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑตามกฎหมายวาดวยสิทธิบัตร และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) ดําเนิ น การเกี่ ยวกับ การจดทะเบีย นสิ ทธิบั ตรการออกแบบผลิต ภัณ ฑ ตามกฎหมายวาด วย
สิทธิบัตร และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ง) พัฒนาระบบการจดทะเบียนและฐานขอมูลการออกแบบผลิตภัณฑและวิธีการตรวจคน
(จ) ศึ ก ษาและวิ เคราะห ข อ มู ล การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ร ายสาขาอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ส งเสริ ม
ผู ป ระกอบการ นั ก ออกแบบ และสถาบั น การศึ ก ษา นํ า ไปประยุ ก ต ใช ต ามนโยบายทาง
เศรษฐกิจของรัฐบาล
(ฉ) พัฒนาระบบตัวแทนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อใหการจดทะเบียนคุมครองสิทธิมี
ประสิทธิภาพ
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(ช) ศึกษาและติดตามระบบความคุมครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(ซ) ปฏิ บั ติงานรว มกั บ หรือสนั บ สนุ น การปฏิ บัติงานของหนว ยงานอื่ น ที่เกี่ย วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
4. สํานักกฎหมาย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแบบผังภูมิของวงจร
รวม กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร กฎหมายวาดวยความลับทางการคา
กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ กฎหมายวาดวยสิทธิบัตร รวมทั้ง
กฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดีและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพงและอาญา งาน
คดีทรัพยสินทางปญญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่กรม
(ค) ใหคําปรึกษาและแนะนํา ตลอดจนเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ และคําสั่ง ที่เกี่ยวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ง) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อยกรางและพัฒนากฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรม
(จ) ใหคําปรึกษาและแนะนําในการจัดทําอนุสัญญา สนธิสัญญา และความตกลงระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
(ฉ) ดํ าเนิ น การไกล เกลี่ ย ข อ พิ พ าทและการอนุ ญ าโตตุ ล าการด านทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ช) บริหารงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยความลับทางการคา
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ฌ) ปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่น ที่เกี่ยวของ หรือที่ ได รับ
มอบหมาย
5. สํานักเครื่องหมายการคา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ให คํา ปรึ กษา แนะนํ า และบริก ารเกี่ย วกั บ การขอรั บ ความคุ ม ครองตามกฎหมายวาด ว ย
เครื่ อ งหมายการค า กฎหมายว าด ว ยการคุ ม ครองสิ่ งบ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร และกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) ดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจดทะเบีย นคุมครองสิทธิตามกฎหมายวาดว ยเครื่องหมายการคา
กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นที่
เกี่ยวของ
(ค) ให บริการออกหนั งสือรับรอง จัดทําสําเนาเอกสารทางทะเบียน รวมทั้งใหบริการตรวจค น
ขอมูลเครื่องหมายการคาและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
(ง) ศึ ก ษาและวิ เคราะห ข อ มู ล เครื่อ งหมายการค า ชื่ อ ทางการค า ชื่อ โดเมน และสิ่ งบ งชี้ท าง
ภูมิศาสตร เพื่อพัฒนาดานการใหบริการแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
(จ) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบฐานขอมูลเครื่องหมายการคา เพื่อใหบริการแกหนวยงาน
ของรัฐและเอกชน
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(ฉ) พัฒนาระบบการจดทะเบียนคุมครองสิทธิในเครื่องหมายการคาและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพ
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายวาดวยเครื่องหมายการคา กฎหมายวาดวยการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ซ) ปฏิ บั ติงานรว มกั บ หรือสนั บ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ หรือที่ ไดรับ
มอบหมาย
6. สํานักปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญามีประสิทธิภาพ
(ข) ดําเนินการปกปองและประสานการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญาตามกฎหมาย
ทรัพยสินทางปญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ค) ดําเนินการตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวของกับการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญา
(ง) เสนอแนะและพัฒนาระบบการบังคับใชกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
(จ) ศึกษาและวิเคราะห ตลอดจนให คําปรึกษาและแนะนํ าเกี่ย วกั บ การป องปรามการละเมิ ด
ทรัพยสินทางปญญา
(ฉ) จัดฝกอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
(ช) ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหบริการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการผลิตผลิตภัณฑซีดี
(ซ) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับแจง การออกใบรับแจง และการบริหารงานตามกฎหมายวาดวย
การผลิตผลิตภัณฑซีดี
(ฌ) ปฏิ บั ติงานรว มกั บ หรือสนั บ สนุ น การปฏิ บัติงานของหนว ยงานอื่ น ที่เกี่ย วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
7. สํานักลิขสิทธิ์ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ใหคําปรึกษา แนะนํา และบริการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ข) บริหารงานตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับแจงขอมูลลิขสิทธิ์
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการรับแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์
(จ) ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบฐานขอมูลลิขสิทธิ์เพื่อใหบริหารแกหนวยงานของรัฐและ
เอกชน
(ฉ) พัฒนามาตรฐานการคุมครองลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาอื่นที่เกี่ยวของ
(ช) ปฏิ บั ติงานรวมกับหรือสนั บสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ย วของ หรือที่ ได รับ
มอบหมาย
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8. สํานักสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอเศรษฐกิจการคา
(ข) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทรัพยสินทางปญญา เพื่อพัฒนาระบบทรัพยสินทางปญญาของไทย
และสนับสนุนการสรางสรรคและใชประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย
(ค) เสริมสรางความรูความเขาใจดานทรัพยสินทางปญญา เพื่อใหเกิดการสรางสรรคทรัพยสิน
ทางปญญาใหม
(ง) สงเสริมและเผยแพรความรูและการบริห ารจัดการดานทรัพยสิน ทางป ญ ญา เพื่อนําไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชย
(จ) ฝกอบรมดานทรัพยสินทางปญญาใหแกภาครัฐและเอกชน
(ฉ) พัฒนาระบบฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญาและระบบคอมพิวเตอร เพื่อเปนศูนยกลางการ
บริ การข อมู ล ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาต อ เจ าหน าที่ ของกรม เจาของสิ ท ธิและประชาชน ให
สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ตลอดจนเปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขายใหบริการ
ตรวจคนขอมูลทรัพยสินทางปญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ
(ช) ใหคําปรึกษาและสนับสนุนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของไทยในตางประเทศและการ
แกไขปญหาการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของไทยในตางประเทศ
(ซ) ใหคําปรึกษา แนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตรระหวางประเทศตาม
สนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตรและความตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศดาน
ทรัพยสินทางปญญาอื่นที่ประเทศไทยเปนภาคี
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห กําหนดทาที และประชุมเจรจาจัดทําความตกลงหรือความรวมมือระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาทั้งในกรอบองคการการคาโลก องคการทรัพยสินทาง
ปญญาโลก และองคการระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อกําหนดทาทีและดําเนินการตามตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศ
(ญ) ปฏิ บั ติงานรวมกับ หรือสนั บสนุ นการปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่น ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย
9. สํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(ก) ดําเนินการเผยแพรความรูดานทรัพยสินทางปญญาไปสูกลุมเปาหมาย
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการและการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย
(ค) ดําเนินการสงเสริมการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาโดยจัดใหคําปรึกษา และบริการรับ
คําขอทรัพยสินทางปญญาเคลื่อนที่
(ง) ดําเนินการสงเสริมการศึกษา และการจัดหลักสูตรการเรียนทรัพยสินทางปญญา
(จ) ดําเนินการบริหารและจัดทําสื่อ เอกสารเผยแพรความรูดานทรัพยสินทางปญญา รวมทั้ง
จัดระบบใหบริการหองสมุด
(ฉ) ดําเนินการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
(ช) ปฏิบัติงานรวมกับหนวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย
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1.6 โครงสรางดานเทคโนโลยีดิจิทัล
โครงสร า งการบริ ห ารของศู น ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของกรมทรัพ ยสิน ทางป ญ ญา ดั งรูป ที่ 1-2
ประกอบดวย

รูปที่ 1-2 โครงสรางการบริหารของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนขาราชการ 1 คน
2. งานบริหารจัดการทั่วไป มีบุคลากรประกอบดวย ขาราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน และ
ลูกจางเหมา 1 คน
3. งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร มีบุคลากรประกอบดวย ขาราชการ 3 คน พนักงานราชการ 1 คน
4. งานคอมพิวเตอรและเครือขาย มีบุคลากรประกอบดวย ขาราชการ 2 คน พนักงานราชการ 1 คน
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บทที่ 2
สถานภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา
การวิเคราะห และจั ดทํ า แผนพั ฒ นาดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ การพาณิ ช ย พ.ศ. 2560-2564 ของกรม
ทรัพยสินทางปญญา จําเปนที่จะตองทราบสถานภาพปจจุบัน จึงไดทําการสํารวจดานระบบคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ ระบบเครือขาย ระบบงานและฐานขอมูล จากนั้นไดนําผลการสํารวจมาวิเคราะหรวมกับความตองการ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT) โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
2.1 สถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล
2.1.1 ระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ลําดับ

รายการ

1

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล ชนิด 2
จอภาพ
เครื่องพิมพแบบเลเซอรขาวดํา 33 หนา/นาที
เครื่องพิมพแบบเลเซอรสีแบบ Network
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
เครื่องสแกนเนอร
เครื่องสแกนเนอรความเร็วสูง (40 แผน/นาที)
เครื่องอานบารโคด (Barcode Reader)
เครื่องลูกขายแบบเสมือน
เครื่องแมขายของระบบ VDI
Access Control (Finger Scan)
KVM over IP

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2554
106

ปงบประมาณ /จํานวน
2555 2556 2557 2558 2559
100
2
58 10
-

-

-

8

-

-

-

24
3
3
18
-

20
15
-

23
7
6
19
2
7
-

4
-

10
-

1
5
230
5
6
3
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2.1.2 ระบบเครือขายและอุปกรณ

รูปที่ 2-1 แผนผังเครือขาย (Network Diagram) ของกรมทรัพยสินทางปญญา
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ระบบเครือขายของกรมทรัพยสินทางปญญา (Department of Intellectual Property Networking) ประกอบดวย
การเชื่อมโยงจากภายนอก คือ
1. เครือขายอินเทอรเน็ตและผูใชงานของกระทรวงพาณิชย (หนวยงานอื่น) ผานสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) เชื่อมตอโดยตรงเขาอุปกรณ Internal Core
Switch (Cisco Catalyst 6500) ของเครือขาย
การเชื่อมโยงจากภายใน คือ
1. Internal Zone ประกอบดวยเครื่องแมขายที่ใชภายในองคกรเปนหลัก ผูใชงานภายนอกไมสามารถเขาถึงได ซึ่งมีการเชื่อมตอไปยังอุปกรณ Load Balance
(Brocade Foundry Network Serveriron GT) และเชื่ อ มผ า น Distribution Switch ต อ ผ า นอุ ป กรณ Firewall (Fortinet FortiGate 1000C) ที่ มี ก าร
ทํางานแบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link
2. DMZ Zone ประกอบดวยเครื่องแมขายที่มีการใชงานรวมจากผูใชทั้งภายในและภายนอก เพื่อเปดใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลและแสดงผลเปนหลัก โดย
เชื่ อ มต อผ าน Load Balance Server (ซึ่ งมี ลั ก ษณะเป น Redundancy) เชื่ อมผาน Distribution Switch (Juniper EX2200) ต อผ านอุ ป กรณ Firewall
(Fortinet FortiGate 1000C) ที่มีการทํางานแบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link
3. Application Zone (NEW) ประกอบดวยเครื่องแมขายที่ทําหนาที่จัดเก็บและประมวลผลโปรแกรมระบบงานตางๆตามภารกิจของกรม เชื่อมตอผาน Load
Balance Server (ซึ่ งมี ลักษณะเปน Redundancy) เชื่ อมผาน Distribution Switch (Juniper EX2200) ตอผานอุป กรณ Firewall (Fortinet FortiGate
1000C) ที่มีการทํางานแบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link
4. Content Zone (NEW) ประกอบดวยเครื่องแมขายที่ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลของระบบงาน รวมถึงระบบฐานขอมูลตางๆ ที่ใชประมวลผลรวมกับเครื่องแมขาย
ใน Application Zone เป น ต น เชื่ อ มผ า น Distribution Switch (Juniper EX2200) ต อ ผ า นอุ ป กรณ Firewall (Fortinet FortiGate 1000C) ที่ มี ก าร
ทํางานแบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link
5. Application Zone (OLD) เชื่ อมผาน Distribution Switch (Juniper EX2200) ตอผานอุป กรณ Firewall (Fortinet FortiGate 1000C) ที่ มีการทํ างาน
แบบ Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link
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6. Content Zone (OLD) เชื่ อมผาน Distribution Switch(Juniper EX2200) ต อผานอุป กรณ Firewall (Fortinet FortiGate 1000C) ที่ มีการทํ างานแบบ
Redundant และมีลักษณะ Active-Active เชื่อมตอมายัง Internal Core Switch แบบ Redundant Link
7. Backup Site (NEW) ประกอบด วยเครื่องแม ขายที่ ใชในการสําเนาระบบงาน ขอมู ล หรือระบบฐานข อมู ล ของแตล ะระบบงาน เชื่ อมผาน Distribution
Switch (Cisco SG200-18) ไปยัง Internal Core Switch
8. Firewall System (Fortinet Fortigate 1000C/FortiAuthen 400C/FortiAnalyzer 1000D) และ Wireless Controller (Wireless Controller 5508)
ประกอบดวยอุปกรณหรือเครื่องแมขายเฉพาะงาน ที่ทําหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงการอนุญาตและกําหนดสิทธิ์ในการใชงานของ
โครงขายเชื่อมตอไปยัง Internal Core Switch
9. ผูใชงานอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต ประกอบดวยกลุมผูใชงานภายในองคกรที่เชื่อมตอเขาเครือขายผานระบบสายและระบบไรสาย เชื่อมตอโดยตรงเขา
Distributed Switch ในแตละชั้นของอาคาร (Floor) และเชื่อมตอไปยัง Internal Core Switch
ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจาก Core Switch เปนอุปกรณเชื่อมตอไปยังอินเทอรเน็ต อุปกรณ Distributed Switch เปนอุปกรณเชื่อมตอผูใชงานซึ่งมีการใชงานอินเทอรเน็ตและ
อินทราเน็ต อุปกรณ FortiAuthen และ Wireless Controller ซึ่งเปนอุปกรณในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูใชงานและการเชื่อมตอแบบไรสาย นอกจาก
การ Backup ขอมูลแลว อุปกรณดังกลาวอาจมีความจําเปนตองติดตั้งอุปกรณแบบ Redundancy เพื่อใหเกิดเสถียรภาพในการใชงานที่มากขึ้น
2. อุปกรณนอกเหนือจากนั้น เชน Distributed Switch ซึ่งมีเพียงเครื่องเดียวในแตละ Zone ถึงแมวาจะมี Duplicate Link ไปยัง Firewall แตหากมีปญหาที่
ตัวอุปกรณ จะทําใหติดตอไปยัง Zone นั้นๆ ไมได เพราะมีลักษณะเปน Single point of Failure ของ Zone นั้นๆ
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2.1.3 ระบบงานและฐานขอมูล
ระบบปฏิบัติการ/
ฐานขอมูล
Application Server
ระบบเครื่องหมายการคา
เปนระบบงานหลักของกรม สําหรับบริการ Solaris/ WebLogic
Oracle 11g
ประชาชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการยื่น
จดทะเบียนเครื่องหมายการคา
ระบบสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เปนระบบงานหลักของกรม สําหรับบริการ Windows/ IIS
MS-SQL
ประชาชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการยื่น
Server 2012
จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ระบบบริหารงานแจงขอมูล
เปนระบบงานหลักของกรม สําหรับบริการ Windows/ JBoss
Oracle 11g
ลิขสิทธิ์
ประชาชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการรับ
จดแจงขอมูลลิขสิทธิ์
ระบบฐานขอมูลสิ่งบงชี้ทาง
บริหารจัดการและรวบรวมขอมูลสิ่งบงชี้
Windows/ IIS
MS-SQL
ภูมิศาสตร (GI)
ทางภูมิศาสตร
Server 2012
ระบบสิทธิบัตรการออกแบบ
บริหารจัดการและรวบรวมขอมูลสิทธิบัตร Windows/ IIS
MS-SQL
การออกแบบ
Server 2012
ระบบเชื่อมโยงขอมูลการ
เปนระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางศาล
Windows/ Glassfish MySQL
ปราบปรามการละเมิดทรัพยสิน ตํารวจ และกรมฯ ในการใชขอมูลรวมกัน
ทางปญญา
ระบบแจงการผลิตผลิตภัณฑซีดี ระบบฐานขอมูลสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล Windows/ IIS
Oracle
การแจงการผลิตผลิตภัณฑซีดี
เว็บไซตกรมทรัพยสินทางปญญา เผยแพรขาวสาร การประชาสัมพันธ และ Linux CentOS
MySQL
(ipthailand.go.th)
บริการของกรมฯ
ชื่อระบบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หนาที่หลัก
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Development ระดับของ
สถานะ
Tool/ Language การใชงาน
Java
ระบบงาน ใชงาน
หลัก
ASP.Net

ระบบงาน ใชงาน
หลัก

Java

ระบบงาน ใชงาน
หลัก

ASP.Net

ระบบงาน กําลัง
หลัก
พัฒนา
ระบบงาน กําลัง
หลัก
พัฒนา
ระบบงาน ใชงาน
รอง

ASP.Net
Java
ASP.net
PHP

ระบบงาน ใชงาน
รอง
ระบบงาน ใชงาน
รอง
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ชื่อระบบ
9. เว็บไซตการเรียนรูกรมทรัพยสิน
ทางปญญา (e-Learning)
10.เว็บไซตตลาดกลางทรัพยสินทาง
ปญญา (thaiipmart.com)
11.ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
(e-Ofﬁce)

12.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(E-Sarabun)

13.ระบบฐานขอมูลความรู (KM)
14.ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
(DPIS)
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ระบบปฏิบัติการ/
Development ระดับของ
ฐานขอมูล
Application Server
Tool/ Language การใชงาน
Linux CentOS
MySQL
PHP
ระบบงาน
รอง
Linux CentOS
MySQL
PHP
ระบบงาน
รอง
Windows
MS-SQL
ระบบงาน
สนับสนุน

ระบบ e-Learning เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับ
เรื่องทรัพยสินทางปญญา
เปนศูนยกลางการซื้อขายทรัพยสินทาง
ปญญา
บริหารจัดการขอมูลภายในกรม เชน
• งานงบประมาณ
• งานพัสดุ
• งานการเงิน
• งานบัญชี
บริหารจัดการงานสารบรรณและธุรการ เชน Windows
• สารบรรณอิเล็กทรอนิกส
• ตูเอกสารอิเล็กทรอนิกส
• กระดานขาวอิเล็กทรอนิกส
• หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส
• จองหองประชุม
บริหารจัดการขอมูลความรูเกี่ยวกับ
Linux CentOS
ทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งกฎหมายตางๆ
บริหารจัดการขอมูลทรัพยากรบุคคลของ Windows/Apache
กรมฯ โดยประยุกตใชระบบงานของ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (กพ.)

MS-SQL

สถานะ
ใชงาน
ใชงาน
ใชงาน

ระบบงาน ใชงาน
สนับสนุน

MySQL

PHP

Oracle

PHP

ระบบงาน ใชงาน
สนับสนุน
ระบบงาน ใชงาน
สนับสนุน
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ระบบปฏิบัติการ/
Development
ฐานขอมูล
Application Server
Tool/ Language
15.ระบบบริหารจัดการงบประมาณ สนับสนุนการบริหารจัดการงบประมาณ
Windows/IIS
MS-SQL
ASP.net
(BIS)
ของกรม
Express
16.ระบบวิเคราะหสถิติ (Cognos) สนับสนุนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ เพื่อ Windows
MS-SQL
การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตางๆ ใน
Express
แตละปงบประมาณ
17.ระบบบริหารจัดการพัสดุ
บริหารจัดการและรวบรวมขอมูลพัสดุของ Linux CentOS
MySQL
PHP
(E-Stock)
กรม
18.ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
ใหบริการสืบคนขอมูลความรูและ
Windows
MySQL
(e-Library)
สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
19.ระบบ Call Center 1368
ใหบริการติดตอสื่อสารกับประชาชน
Windows
ชื่อระบบ

หนาที่หลัก
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ระดับของ
สถานะ
การใชงาน
ระบบงาน ใชงาน
สนับสนุน
ระบบงาน ใชงาน
สนับสนุน
ระบบงาน ใชงาน
สนับสนุน
ระบบงาน ใชงาน
สนับสนุน
ระบบงาน ใชงาน
สนับสนุน
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2.2 ผลการวิเคราะหสถานภาพปจจุบันดานเทคโนโลยีดิจิทัล
2.2.1 ผลการประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตรแตละดาน
ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555–2559
ประเมินการดําเนินงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังไมไดรับงบประมาณตามยุทธศาสตรแตละ
ดานของแผนแมบ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยสิน ทางป ญญา พ.ศ. 2555–2559
ประกอบดวย
ยุทธศาสตรการดําเนินงานตาแผนแมบท ICT พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตรที่ 1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการ
และมีธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ
ทางดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางเสริมนวัตกรรมบริการและมุงสูภาคประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหมีความทันสมัย มั่นคงปลอดภัย ครอบคลุม
มีคุณภาพ ไรรอยตอ และอนุรักษพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางวัฒนธรรมการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมทั้งสงเสริมการจัดการทรัพยากรมนุษย
รวม

โครงการ
ทั้งหมด
5

โครงการที่ไมได
รับงบประมาณ
4

8
7

6
6

3

2

23

18

2.2.2 ผลการวิเคราะหความตองการดานเทคโนโลยีดิจิทัล
การวิ เคราะห ส ภาวะแวดล อ มภายนอก และสภาวะแวดล อมภายในดานเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ งได
ดําเนินการสํารวจขอมูลพื้นฐาน สัมภาษณผูบริหาร และบุคลากร ของกรมทรัพยสินทางปญญา ในเบื้องตนพอ
สรุปไดวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมาทีมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในทุกดาน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูใชงาน แตเนื่องจาก
การบริหารจัดการภายในและการใหบริการ มีสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสิน
ทางป ญ ญา จึ ง มี ค วามจํ า เป น ในการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง ระบบป จ จุ บั น ให เพิ่ ม มากขึ้ น สรุ ป ได 5 ด า น
ประกอบดวย
1. ความตองการดานนโยบาย
หมายถึง การกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง เพื่อเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใชระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอการบริหารจัดการของผูบริหารและการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ประกอบดวย
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1.1 ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการทํางานใหทันตอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อเอื้อ
ตอการคุมครองปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซึ่งปจจุบันมีความซับซอนมากกวาใน
อดีต เนื่องจากสังคมออนไลนนิยมที่จะสงตอ (Share) หรือเปดใหมีการดาวนโหลดผลงาน
ทรัพยสินทางปญญาไดอยางสะดวกรวดเร็ว เชน ภาพยนตร เพลง เปนตน
1.2 ปรับปรุงกฎระเบียบหรือกระบวนการทํางาน เพื่อการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital
Signature) ในการติดตอทําธุรกรรมผานระบบ e-Filing
2. ความตองการดานระบบคอมพิวเตอร
หมายถึง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ เพื่อการ
ใชงานดานบริหารจัดการภายใน และการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ประกอบดวย
2.1 จัดสรรการมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณตอพวงใหม ใหเพียงพอตอความ
ตองการใชงาน โดยอยางนอยใหสามารถรองรับระบบปฏิบัติการ Windows version 10 ขึ้น
ไป เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงเกา (ที่มีสภาพการใชงานเกิน 7 ป) ซึ่ง
ไมรองรับการประมวลผลของระบบงาน (Application) ที่พัฒนาใหม
2.2 ปจจุบันมีการนําระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ประยุกตใชงาน แตจํานวน
License ยังไม เพี ย งพอต อจํานวนผูใชงาน (Client) ดังนั้น อาจใชวิธีเพิ่มจํานวน License
แทนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายในขอ 2.1 ก็ได
2.3 จัดหาระบบ Desktop Management เพื่อชวยในการบริหารจัดการและบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรไดอยางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งจัดทําทะเบียนครุภัณฑคอมพิวเตอร (Inventory)
ของกรมดวย
3. ความตองการดานระบบเครือขายและความมั่นคงปลอดภัย
หมายถึง การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือขายใหมีความสะดวกรวดเร็ว ในการรับ-สง
ขอมูลดวยความมีเสถียรภาพและมั่นคงปลอดภัย ประกอบดวย
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการใชเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ใหครอบคลุมพื้นที่การใชงานไดอยางทั่วถึง
(ภายในกรม) ดวยระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีเสถียรภาพ
3.2 เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อสนับสนุนการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูใชงานและประชาชน
4. ความตองการดานระบบงานและฐานขอมูล
หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลที่มีความถูกตองทันสมัย (Update) สามารถ
ใช ป ระโยชน ขอมู ล ร วมกั น แบบบู รณาการ ลดความซ้ําซ อนในการจัดเก็บ และปรับ ปรุงขอมู ล
ประกอบดวย
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-Service, e-Filing, e-Payment หรือ e-Banking เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการติดตอทําธุรกรรมของประชาชน เปนประโยชนตอการบูรณาการภาพรวมการ
ให บ ริ การของกรมทรัพ ย สิ น ทางป ญ ญา ในการเอื้ อต อการเขาถึงข อมูล และบริการที่ เป น
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เอกภาพ (Service Platform) ของผูใชบริการภายในและหนวยงานภายนอก สงเสริมการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมการใหบริการขอมูล (Data Innovation) ไดอยางเปนรูปธรรม
4.2 พั ฒ นาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อบู รณาการระบบพั ส ดุ-ครุภัณ ฑ
ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน-บัญชี ระบบบุคลากร ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลรวมกันได
ทั้งในระดับหนวยงานของกรมทรัพยสินทางปญญา และระดับกระทรวงพาณิชย
4.3 บูรณาการระบบใหบริการประชาชน แบบเบ็ดเสร็จผานเว็บไซต ณ จุดเดียว (Single Point
Services) โดยปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใชเว็บไซตปจจุบันของกรมทรัพยสินทางปญญา
ให เป น แหล งรวบรวมบริ การทุก ประเภท ซึ่งอาจตอ งมีก ารกําหนดมาตรฐานขอมู ล กลาง
สําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล (Meta data) ที่สามารถนําไปประยุกตใชในระดับกระทรวงได
อยางมีเอกภาพ ตลอดจนเปนประโยชนตอการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก เชน
กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน
4.4 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบทะเบี ย นเครื่อ งหมายการค า เพื่ อ สนั บ สนุ น นายทะเบี ย นในการ
ตัดสินใจรับจดทะเบียน/คนหาเครื่องหมายการคา
4.5 เพิ่ มประสิ ทธิภ าพระบบจัด การความรู (Knowledge Management : KM) เพื่อรวบรวม
องคความรูของบุคลากรผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณในดานตางๆ ซึ่งจะเปนองคความรู
ของประเทศดวย
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
4.7 บูรณาการขอมูล/สารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
เชน ขอมูลเลขทะเบียนการคารวมกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนตน รวมทั้งเชื่อมโยงขอมูล
รวมกับหนวยงานภายนอก เชน การคนหาคดีดานทรัพยสินทางปญญารวมกับศาลยุติธรรม
เปนตน
5. ความตองการดานบุคลากรและการฝกอบรม
หมายถึง การพัฒ นาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเพิ่มทักษะความรูความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset) ใหเปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม มีความพรอมรองรับความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ประกอบดวย
5.1 จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะความรูใหแกบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจพิจารณา
เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ เพิ่มเติม ดังนี้
5.1.1 บุคลากรในกลุมงานบริหารจัดการทั่วไป อาจพิจารณาเขาอบรมหลักสูตร การบริหาร
จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Project Management)
5.1.2 บุคลากรในกลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร อาจพิจารณาเขาอบรมหลักสูตร การ
ออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) และการพัฒนา Mobile
Application
5.1.3 บุคลากรในกลุมงานคอมพิวเตอรและเครือขาย อาจพิจารณาเขาอบรมหลักสูตร การ
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud computing) การบริหารจัดการและการรักษา
ความมั่นคงในระบบเครือขาย (Network Administration and Security)
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2.2.3 ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก SWOT Analysis
ผลจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานในดานการบริหารจัดการ และสถานภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลปจจุบัน ที่ปรึกษาไดใชเทคนิคการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ที่
สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา สรุปไดดังนี้
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis)
ปจจัยดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
1. ผูบริหารใหความสําคัญตอการพัฒนาและใชงาน 1. เครื่องมืออุปกรณตางๆ เริ่มมีความลาสมัย (ตาม
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการบริหาร
อายุการใชงาน) จึงอาจไมเพียงพอตอการใชงานใน
และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ปจจุบัน
2. ทีมงานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสามารถ 2. กรมทรัพยสินทางปญญา ไมมีหนวยงานระดับ
และมีความมุงมั่นในการพัฒนาระบบงานและ
จังหวัด การจดทะเบียนที่ตางจังหวัดจึงทําไดเพียง
เครื่องมืออุปกรณที่จําเปน เพื่อรองรับการบริหาร
รับเรื่องไวแตไมสามารถออกเอกสารรับรองใหได
และการใหบริการไดอยางสะดวกรวดเร็ว
3. การพัฒนาระบบงานและฐานขอมูลใชเทคโนโลยี 3. บุคลากรดาน ICT มีจํากัด ไมเพียงพอรองรับการ
เปด (Open Source) เปนสวนใหญ ชวยใหเกิด
ใหบริการทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการ
จัดสรรตําแหนงบุคลากรเพิ่มเติมของศูนย
การประหยัดงบประมาณได
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําไดคอนขางยาก
4. การพัฒนาระบบงานและฐานขอมูล หลายสวนยัง
ไมสมบูรณเพียงพอ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและ
ความตองการของผูประกอบการและประชาชน
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่การจัดสรรงบประมาณ
มักไมเพียงพอ
ผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกองคกร (SWOT Analysis)
โอกาส (Opportunities)
ขอจํากัด (Threats)
1. รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. รูปแบบการละเมิดทรัพยสินทางปญญา มีแนวโนม
ดิจิทัล ซึ่งจะเอื้อตอการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
สูงขึ้นใน Social Network ซึ่งจะยากตอการบริหาร
และการใหความสําคัญตอทรัพยสินทางปญญา
จัดการ และการกํากับติดตาม
2. รัฐบาลกําลังจัดทํากฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่ง
อาจเอื้อตอการกํากับติดตามการละเมิดทรัพยสิน
ทางปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา ไดมีการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คานิยม และยุทธศาสตร ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
การพาณิชย พ.ศ. 2560–2564 ของกระทรวงพาณิชย และแผนยุทธศาสตรระดับชาติ เชน แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เปนตน เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.1 วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
3.1.1 วิสัยทัศน
“องคกรดิจิทัลเพื่อการเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชยและคุมครองทรัพยสินทางปญญาระดับสากล”
3.1.2 พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สนับสนุนการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ที่ทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
เพิ่ มสมรรถนะการพั ฒ นาและการใช เทคโนโลยี ดิจิทั ล ในการบริห ารและการปฏิบั ติงานของ
บุคลากร
6. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่
ไดมาตรฐานสากล
3.1.3 เปาหมาย
1. พัฒนาสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization)
2. ใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
3.1.4 คานิยม
“บริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”
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3.2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและอื่นๆที่เกี่ยวของ
เนื่ อ งจากคณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 มอบหมายให ก ระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แทนแผนแม บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศ และเห็ น ชอบให ย กเลิ กมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 เฉพาะในสวนที่มอบหมายใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดวย ดังนั้น จึงสมควรแสดงความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
ร ว มกั บ แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และแผนยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงพาณิ ช ย ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2559-2579) ดังนี้
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แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4
ปรับเปลีย่ นภาครัฐสูการเปน
รัฐบาลดิจิทัล

ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย
ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2559-2579)
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาระบบการคาใหมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการคาใหมี
ดิจิทัล
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4
การบูรณาการกับระบบการคาโลก
ยุทธศาสตรที่ 6
สรางความเชื่อมั่นในการใช
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 1
สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทา
การพัฒนาผูประกอบการแบบ
เทียมดวยเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 3
การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล
การพัฒนาระบบการคาใหมี
ประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่ว ประสิทธิภาพ
ประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค การพัฒนาผูประกอบการแบบครบ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
วงจร

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
การพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกระทรวงพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 1
ปรับเปลีย่ นสูความเปนองคกรดิจทิ ัล
ยุทธศาสตรที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดว ย
เทคโนโลยีดิจิทลั

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
กรมทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบคุมครองสิทธิในทรัพยสิน
ทางปญญาใหสะดวกรวดเร็วและเปน
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรที่ 3
สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 2
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชย
เสริมสรางความรูและสงเสริมการใช
อยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจทิ ัล ประโยชนทรัพยสินทางปญญาในเชิง
พาณิชย เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลให
ครอบคลุมการบริหารจัดการและ
บริการของกระทรวงพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุค
องคกรดิจิทัล
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
การพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกรมทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 2
ปรับเปลีย่ นสูความเปนองคกรดิจทิ ัล
ยุทธศาสตรที่ 1
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดว ย
เทคโนโลยีดิจิทลั
ยุทธศาสตรที่ 3
สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 4
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมี
คุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลให
ครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการ
กรมทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกร
ดิจิทัล
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3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : กระตุนเศรษฐกิจการพาณิชยของไทย ดวยการเตรียมขอมูลดิจิทัลในภาพรวมระดับประเทศ เพื่อนําไปสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและ
ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ
ตลอดจนพัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต
เปาหมาย
บูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในกรมทรัพยสนิ
ทางปญญา เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางขีด
ความสามารถของผูประกอบการและประชาชน

กลยุทธ
1. สรางความรวมมือหนวยงานภายในและ
ภายนอก ในการกําหนดแนวทางการบูรณาการ
ขอมูลรวมกัน
2. สอบทานขอมูล (Data Cleansing) รวมกัน
ระหวางหนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด
จํานวนระบบงานที่มีการบูรณาการขอมูลรวมกัน

ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization)
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการใหบริการแบบดิจิทัล (Front Office) แกผูประกอบการและประชาชน ใหสามารถเขาถึงบริการของกรม
ทรัพยสินทางปญญาไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหนวยงานในกรม
ทรัพยสินทางปญญา
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. เปลี่ยนกระบวนการทํางานและการทําธุรกรรม 1. พั ฒ นาระบบงานหรือ Application ที่ส ามารถ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู ใ ช บ ริ ก ารของกรม
เปน Digital
ตอบสนองความต อ งการใช ง านด ว ยความ ทรัพยสินทางปญญา
ทันสมัย
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เปาหมาย
กลยุทธ
2. ให บ ริ ก ารด า นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาแบบครบ 2. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office ให
วงจร (ทั้งในดานขอมูลและการทําธุรกรรม) ดวย
ครอบคลุมความตองการใชงานที่เพิ่มมากขึ้น
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย
สาระยุทธศาสตร : พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกติกาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา ใหเหมาะสมทันสมัย
สอดคลองกับหลักเกณฑสากล และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสงเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ผูป ระกอบการและประชาชน
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ผูประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใชเทคโนโลยี ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 1. จํานวนผูประกอบการหรือประชาชนที่ทํา
ดิ จิ ทั ล ในการทํ า ธุ ร กรรมกั บ กรมทรั พ ย สิ น ทาง ข อ มู ล ทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญ า ให ส อดคล อ งกั บ
ธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทางปญญาดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ป ญ ญาเพิ่ ม มากขึ้ น โดยมี การรั ก ษาความลั บ ของ กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
ขอมูลสวนตัว (Privacy) อยางมั่นคงปลอดภัย
2. ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวม ตลอดจนการใชประโยชนจากขอมูลองคความรูดานทรัพยสินทางปญญาอยางทั่วถึงและเทาเทียม ผานเทคโนโลยีดิจิทัลได
อยางสะดวกงายดาย เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการและประชาชนรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชทรัพยสินทางปญญาดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
สร างสั งคมออนไลน ที่ ส ามารถแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู พัฒนารูปแบบการเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญา มีระบบการเรียนรูทรัพยสินทางปญญา
ดานทรัพยสินทางปญญารวมกัน
ผาน Social Network
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : พัฒ นาศั กยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด ในการบริห ารจัดการและการปฏิ บัติ งานตามหน าที่
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. บรรจุสมรรถนะดานการพัฒนาหรือการใช
1. จัดทําสมรรถนะ (Competency) การใชงาน
1. มีสมรรถนะ (Competency) ดานการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมตอบทบาทหนาที่
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูใชงานในระดับ
และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของบุคลากร โดยใหเปนองคประกอบสําคัญของ
บริหารและระดับปฏิบัติการ
2. จํานวนนักวิเคราะหออกแบบ (System
การปฏิบัติงานหรือความกาวหนาในสายอาชีพ 2. จัดทําสมรรถนะ (Competency) การพัฒนา
Analyst) ทีไ่ ดรับการรับรองตามมาตรฐาน
(Career Path)
วิชาชีพ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับนักเทคนิค
3. จํานวนผูบริหารโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ทดสอบ ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของ
2. พัฒนานักวิเคราะหออกแบบ (System
บุคลากรใหเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบ
Analyst) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมตอกระบวนงานตางๆ เปนประโยชน
ตอการประสานหรือสื่อความเขาใจระหวาง
ผูใชงานกับนักเทคนิคในการบรรลุวัตถุประสงค
ของการพัฒนาโปรแกรมรวมกัน
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ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูบริหาร เจาหนาที่ ผูประกอบการ และประชาชน สามารถ
เขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็วแบบทุกที่ ทุกเวลา เพียงพอตอความตองการ
เปาหมาย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
1. ผูป ระกอบการหรือประชาชนสามารถใช
1. เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบเครือขายของ ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบเครือขายของ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญาได
กรมทรัพยสินทางปญญา
กรมทรัพยสินทางปญญา
แบบทุกที่ ทุกเวลา
2. เชื่อมโยงการใชระบบ Wifi ไดอยางตอเนื่อง
ระหวางอาคารสถานที่ของหนวยงานสวนกลาง
2. ผูบริหารและเจาหนาที่สามารถใชเทคโนโลยี
(สนามบินน้ํา)
ดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญาไดแบบทุกที่
ทุกเวลา
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บทที่ 4
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
พ.ศ. 2560–2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
4.1 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด
การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและ
หนวยงานระดับกรมในสังกัด มีการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก
ตลอดจนการสั มภาษณ ผู บ ริห าร การจัด ประชุมระดมความคิดเห็นในลักษณะของการจัดประชุมกลุ มยอย
(Focus Group) และการประชาพิ จ ารณ ข องกระทรวงพาณิ ช ย แ ละหน ว ยงานระดั บ กรมในสั ง กั ด ตาม
ขอกําหนดเบื้องตน ดังรูปที่ 4-1

รูปที่ 4-1 ขอกําหนดในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด
นอกจากนี้ ยั งใช แนวทางการวิ เคราะห เบื้ อ งต น ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อภาพรวมการพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ใหมีทิศทางหรือเปาหมายการพัฒนาที่
จะมุงสูการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนองคกร ดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภั ย ยกกระดับการ
บริการและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูมาตรฐานสากล เพื่อความคุมคาในการลงทุน และ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 4-2 ประกอบดวย
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รูปที่ 4-2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564
ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด
1. วิเคราะหน โยบายเรงดวน 4 เรื่องเดิมของกระทรวงพาณิ ชย ที่ไดดําเนินการขับเคลื่อนและ
สงผลตอเนื่องในทางที่ดีตอภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย
1.1 ประเด็นการแกปญหาคาครองชีพ ดวยการชวยลดตนทุนของผูประกอบการและผูบริโภค โดย
เพิ่มประสิทธิภาพบริการในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว
1.2 ประเด็นการสรางรายไดใหเกษตรกรและผูมีรายไดนอย และพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น (Local
Economy) ให มีความเติ บ โตอยางมั่น คง ยั่งยืน โดยปฏิรูป ระบบฐานขอมูล การเกษตรใน
ลักษณะการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองการใชขอมูลเชิง Product Base
และ Service Base ควบคูกัน
1.3 ประเด็นการเรงผลักดันการสงออก โดยการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
ระหว างหน ว ยงานภายในกระทรวงพาณิ ช ย ตลอดจนหน ว ยงานภายนอกทั้ งภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อตอบสนองรูปแบบการกรอกขอมูลเพียงแหงเดียว (จากหนวยงานที่เปนจุด
กําเนิดขอมูล) และระบบบูรณาการจะชวยสงผานขอมูลไปยังหนวยงานผูใชไดอยางรวดเร็ว
ลดภาระ/ขั้นตอนการกรอกขอมูลซ้ําซอน
1.4 ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย
• การอํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการดวยระบบ Single Window เพื่อใหบริการ
ทางการคาและการดําเนินธุรกิจภายใตนโยบาย One Roof โดยติดตอผานเว็บไซตหรือ
Application เพียงจุดเดียว ก็สามารถเขาถึงขอมูลและบริการทุกประเภทของกระทรวง
พาณิชยไดทันที
• ส ง เสริ ม การนํ า Digital Technology มาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการให บ ริ ก าร เช น
การพัฒนา Application ใหมๆ เพื่อตอบสนองเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย เปนตน
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2. ยกระดั บ แผนงาน/โครงการปจ จุบั น (ที่ กํา ลังดํา เนิ น การ) ให เขามาเป น สว นประกอบของ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรม
ในสั งกั ด เพื่ อ ความต อ เนื่ อ งในการดํ าเนิ น งานของแต ล ะฝ า ย โดยไม จํ าเป น ต อ งยกเลิ ก โครงการป จ จุ บั น
นอกจากนี้ ยั งมี การพิ จ ารณาความจํ า เป น ของบางโครงการ ที่ ไม ไดดํ าเนิ น การตามแผนแมบ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อนําเขามาสูแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยดวย
3. วิเคราะหและสรางสรรคแผนงาน/โครงการใหม ที่เปนประโยชนเหมาะสมตอการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยใชมุมมองแบบบูรณาการขอมูล
สารสนเทศรวมกันทุกฝาย ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เชน การจัดทํามาตรฐานขอมูลกลาง การจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture : EA) เปนตน
4. ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การให บ ริก ารข อมู ล สารสนเทศด า นการพาณิ ช ย (Front Office) ให แ ก
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอยางครบวงจร โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่เปนประโยชนตอ
การพั ฒ นาเศรษฐกิจดิ จิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล และการบูรณาการระบบบริห าร
จัดการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย (Back Office) ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนตางประเทศ
5. สงเสริม สนั บ สนุ น การรักษาความมั่ น คงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล ตามหลักทาง
วิชาการ โดยมีความสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนกฎหมาย/
ระเบียบของกระทรวงพาณิชย เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสรางความเชื่อมั่นในการใชบริการของทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ
ประเด็ น สํ าคั ญ คื อ มี ก ารใช ส ถาป ต ยกรรมองค ก ร (Enterprise Architecture, EA) เป น เครื่ อ งมื อ
กําหนดแนวทางการบูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเขากับภารกิจของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด ตั้งแตการวิเคราะหภารกิจในมุมมองสถาปตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) เพื่อจะ
ออกแบบการประยุ กต ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ให เชื่อมโยงกับ การดําเนิ น งานไดอยางเหมาะสมและมี เอกภาพ
สามารถที่ จ ะผลั กดัน ให ดําเนิ น การตามนโยบายและวิสัยทั ศนที่ กําหนดไวได โดยอางอิ งรูป แบบการจั ดทํ า
สถาปตยกรรมองคกรของ The Open Group Architecture Framework (TOGAF) ประกอบดวย
1. Business Architecture เพื่ อ อธิ บ ายกรอบทิ ศ ทางเชิ ง นโยบายและวิ สั ย ทั ศ น ข องกระทรวง
พาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด รวมทั้งมีการวิเคราะหและนําเสนอแนวทางของขั้นตอน
การทําธุรกรรม จนถึงการใหบริการตอผูใชบริการ โดยขามขอจํากัดดานสังกัดหรือสายการบังคับ
บัญชาของแตละหนวยงาน
2. Information/Data Architecture เพื่ อ อธิบ ายเกี่ ย วกับ กลุม ของขอ มู ล โครงสรางข อมู ล และ
ลักษณะขอมูล ซึ่งชวยใหเกิดการใชขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน และสามารถนําเอาขอมูลที่มี
รูปแบบแตกตางกันไปใชในการพัฒนาระบบงานได
3. Application Architecture เพื่ อ อธิ บ ายองค ป ระกอบของระบบงานที่ ใ ห บ ริ ก าร และการ
เชื่ อมโยงระหวางระบบงาน ที่ กระทรวงพาณิ ช ยและหนวยงานระดั บ กรมในสังกัดตองบริห าร
จัดการและใชประโยชน เพื่อตอบสนองผูใชบริการในกลุมที่ใหญขึ้น และตอบสนองความตองการ
ใชงานไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
4. Technology Architecture เพื่ ออธิบ ายโครงสรางพื้น ฐานของระบบเทคโนโลยี ดิจิทัล ที่ นํ ามา
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ใช งาน เช น คุ ณ ลั กษณะเฉพาะทางเทคนิคดานเครือขาย เครื่องคอมพิว เตอรแมขาย-ลูกขา ย
อุปกรณและซอฟตแวรพื้นฐาน ที่เหมาะสมตามความตองการของกระทรวงพาณิชยและหนวยงาน
ระดับกรมในสังกัด
4.2 กรอบแนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยของกรมทรัพยสินทางปญญา
กรอบแนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กรมทรัพยสินทางป ญญา มีการพิ จารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับ กระทรวงพาณิ ชย ซึ่งมีผลตอการ
ดําเนินงานของหนวยงานระดับกรมในสังกัด และมีสาระสําคัญ สรุปดังนี้
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มีกรอบวิสัยทัศน คือ “จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลัง
ประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนํา และประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒ นาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนา ที่มุงสูการเปลี่ยนผาน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน
อยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ” ทั้งนี้ ทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มองบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศ
ไทยขอ 3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว คือ
“การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคา ที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเป น รูป แบบการคาที่ มีบ ทบาทมากขึ้น มีการยกระดับ กระบวนการผลิต แบบอัตโนมัติ ไปสูการใช
เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต
ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น
โดยหากภาคการผลิ ตที่ ปรับตั วตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง”
ดังนี้

โดยมีการกําหนดแนวทางการพัฒนา ขอ 5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิทัล

“พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของ
ของคนไทย และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคา และชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น
ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิทัล”
ภาพรวมการดําเนินยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จะเนน
“การพั ฒ นาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิ จัย และนวัตกรรม” เพื่อนํามาใชป ระโยชนในเชิงพาณิ ชย ซึ่งมีความ
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ตอเนื่องมายังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ในประเด็น “การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่รวดเร็ว” ที่ไดใหความสําคัญตอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการมีบทบาททางการคาเพิ่มมากขึ้น
2. ยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย “กลไกการขับเคลื่อน” 3 ประการ คือ
1. กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)
2. กลไกขับเคลื่อนที่คนสวนใหญมีสวนรวมอยางเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine)
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (Green Growth Engine)
โดยมีการเปลี่ยนจากโครงสรางเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรม “เพิ่มมูลคา” ไปสูโครงสรางเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม “สรางมูลคา” ซึ่งประกอบดวย 5 กลุมหลัก คือ
1.
2.
3.
4.
5.

กลุมอุตสาหกรรมทางชีวภาพ
กลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
กลุมอุตสาหกรรมดานวิศวกรรมและการออกแบบ
กลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต
กลุมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค

ทั้ง 5 กลุมอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยูบนฐานของความไดเปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความไดเปรียบ
เชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยูเดิม และตอยอดดวยการบริหารจัดการองคความรูสมัยใหม เทคโนโลยีทั้ง
5 กลุมอุตสาหกรรมใหมนี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กําลังคอยๆ เปลี่ยนผานจาก
ยุค ของสั งคมที่ เน น “องค ความรู” มาสู ยุ คของสั งคมที่ เน น การยกระดั บ “คุณ ภาพชีวิต” มากขึ้น ซึ่งจะมี
การปรับเปลี่ยนสูระบบเศรษฐกิจดิจิทัล และการบริหารจัดการฐานขอมูลขนาดใหญ เปนตน
3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สาระสําคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กําหนดวิสัยทัศนคือ “ปฏิรูปประเทศ
ไทยสูดิจิทัลไทยแลนด” มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืน สอดคลองกับการทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป แต
เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น จึงกําหนดภูมิทัศนดิจิทัลเปน 4 ระยะ ดังรูปที่
4-3 ซึ่งมียุทธศาสตรและสาระสําคัญ ดังนี้
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รูปที่ 4-3 ภูมิทัศนดิจิทัลของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ที่มา : แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
“โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพื่อรองรับการเปน
ดิจิทัลไทยแลนด เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสรางพื้นฐาน
ดิจิทัลที่สําคัญ ประกอบดวย โครงสรางพื้ นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพรภาพ
กระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง เพื่อรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ การคาและพาณิชย การ
บริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใชงานรูป แบบตางๆ อันเป นประโยชน ตอการสรางความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต”
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
“การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุน
การผลิตสินคาและบริการ พรอมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิง
ธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงจําเปนตองเรงสรางระบบนิเวศสําหรับ
ธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ ที่จะสงผลตอการ
ขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของไทยอยางยั่งยืนในอนาคต”
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
“การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเกษตรกร ผูที่อยูในชุมชน
หางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผาน
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เทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงขอมูล องคความรูของประเทศทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นให
อยูในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงและนําไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก โดยประชาชนมี
ความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคม”
ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
“การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบ จนพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดย
ลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูป แบบดิจิทัล ที่ขับ เคลื่อนโดยความตองการของ
ประชาชนหรือผูใชบริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และ
ภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะ
แปรเปลี่ยนไปเปนผูอํานวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกวา บริการ
ระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ประชาชนมีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบานเมือง และเสนอความคิดเห็นตอ
การดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ”
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
“การสรางและพัฒ นาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถ
และความเชี่ย วชาญตามระดั บ มาตรฐานสากล เพื่ อสรางใหเกิด การจางงานที่ มี คุณ คาสู งรองรับ การพัฒ นา
ประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน”
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
“มาตรฐาน กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และกติ ก าที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั น สมั ย และสอดคล อ งกั บ
หลักเกณฑสากลที่มาเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ตลอดจนการสรางความ
มั่นคงปลอดภัย การสรางความเชื่อมั่น และการคุมครองสิทธิ์ใหแกผูใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพื่อ
กอให เกิดการอํานวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่ มประสิทธิภ าพในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ
พรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการ เพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต”
4. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน คื อ “ใน 3 ป ขางหน า ภาครัฐไทยจะยกระดับสูการเป นรัฐบาลดิจิทัล ที่มี
การบูรณาการระหวางหนวยงาน มีการดําเนินงานแบบอัจฉริยะ ใหบริการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง” ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสูรัฐบาลดิจิทัล
“มุงเนนการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนําไปสูการยกระดับการใหบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว
และตรงกับความตองการของผูรับบริการรายบุคคลยิ่งขึ้น ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รวมถึง
การพัฒ นาระบบเพื่อเพิ่มการเขาถึงและเขาใจประชาชน ตั้งแตการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบถึงงาน
บริการภาครัฐตางๆ ผานจุดเดียวและสามารถขอรับบริการไดตามสิทธิ์ จนถึงการทําความเขาใจปญหาและ
ความต องการของประชาชน เพื่ อนําไปสูการแกไขเมื่ อมีการรองเรียนอยางเปน รูป ธรรม ที่มีโครงสรางการ
ทํางานและบุคลากรคอยรองรับตลอดการทํางาน”
ยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยใหความชวยเหลือที่เหมาะสมและตรงกับความตองการรายบุคคลของผูดอยโอกาส รวมทั้งพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพแรงงานของผูที่สามารถพึ่งพาตนเองได ใหมีคุณภาพและตอบสนองความตองการของตลาด”
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
“มุ งเน น การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศภาครัฐ เพื่ อยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการ
แขงขันของภาคธุรกิจในดานตางๆ ตั้งแตการเพิ่มศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ใหมีรายไดพอเพียง
ต อ การดํ ารงชี วิ ต และมี ม าตรฐานผลผลิ ตทางการเกษตรที่ ต รงกั บ ความตอ งการของตลาด การยกระดั บ
ประสบการณ ของนั กท อ งเที่ ย วในยุ คดิ จิ ทัล อยางครบวงจร เพื่อรักษามาตรฐานใหป ระเทศไทยเปน แหล ง
ทองเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลก รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ โดยสรางปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจในทุกขั้นตอน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ในขณะเดียวกัน
ยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดเก็บภาษีใหภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดครบถวน ถูกตอง และตรง
เวลามากขึ้น โดยไมเพิ่มภาระใหกับผูเสียภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้จะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยางยั่งยืน”
ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน
“มุงเนนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงในการรักษา
ความปลอดภัย จากทั้งภัยภายในประเทศ ภัยภายนอกประเทศ และภัยธรรมชาติ โดยเปลี่ยนจากการแกไข
สถานการณมาเปนการปองกันกอนเกิดเหตุมากขึ้น รวมถึงการแกไขสถานการณผานภาวะวิกฤติ ใหสามารถให
ความชวยเหลือแกผูประสบภัยและฟนฟูพื้นที่ประสบภัยใหกลับคืนสูสภาวะปกติอยางมีประสิทธิภาพภายใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ว
หมายเหตุ : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ไดกําหนดผูรับผิดชอบและแผนดําเนินการ
ของโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการ ดังรูปที่ 4-4
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รูปที่ 4-4 หนวยงานผูรับผิดชอบและแผนดําเนินโครงการดานบูรณาการขอมูลภาครัฐ
(ที่มา : แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
5. ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2559-2579
กระทรวงพาณิชยในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาของประเทศ มี
ภารกิจ สําคัญ ในการกําหนดทิ ศทางนโยบายและขั บเคลื่อนพัฒ นาเศรษฐกิ จการคาของประเทศให เขมแข็ ง
สามารถรองรั บ และใช ป ระโยชน จ ากความเปลี่ย นแปลงของเศรษฐกิจ ภู มิ ภ าคและโลกในอนาคต ช วยให
เศรษฐกิจไทยกาวพนจากภาวะกับดักรายไดปานกลาง สอดคลองกับยุทธศาสตรการเปนประเทศไทย 4.0 โดย
แบงเปน 4 ระยะในชวง 20 ปขางหนา ดังนี้
ระยะที่ 1 ป 2559-2564 ปฏิรูปการคา เนนปรับกฎหมายวางระบบการคา
ระยะที่ 2 ป 2565-2569 เป น หว งโซคุณ คาสําคัญ ของภูมิภ าค เนน พัฒ นาผูป ระกอบการให
สามารถเปนผูนําตลาดภูมิภาค
ระยะที่ 3 ป 2570-2574 เป น ห ว งโซ คุณ ค าสํ าคั ญ ของโลก เน น ยกระดั บ ความสามารถของ
ผูประกอบการไทยใหเปนผูคาสําคัญในตลาดโลก
ระยะที่ 4 ป 2575-2579 ก า วไปเป น ผู นํ า ในตลาดโลก เน น สร า งศั ก ยภาพของประเทศให
สามารถสงเสริมใหผูประกอบการไทยเปนผูคาหลักของโลก
กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรในระยะ 20 ปไว ดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร
• กระทรวงพาณิ ช ย ต อ งเพิ่ ม บทบาทการช ว ยเหลื อ เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการ
ประกอบการด านการคาแกผู ประกอบการไทย โดยเฉพาะผูป ระกอบการขนาดเล็ กและกลาง ซึ่งรวมไปถึ ง
เกษตรกรที่นอกจากจะเนนเรื่องประสิทธิภาพการผลิตแลว ยังตองมีความสามารถในการตัดสินใจทําการผลิต
และทําการคาผลผลิตของตนอยางชาญฉลาดดวย ทั้งนี้การประยุกตระบบ Internet of Things (IoT) และ
ระบบ Big Data จะชวยในการวิเคราะห (Analytics) จะชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
• ทิศทางการพัฒนาจะมุงไปที่การสรางผูประกอบการไทยเปนผูคาในระดับภูมิภาคและระดับ
โลกเนื่องจากการคาการลงทุนในอนาคตจะลดอุปสรรคการคาและการลงทุนขามแดนลงไปเรื่อยๆ จะจํากัด
ความคิดและแผนงานไวเพียงในประเทศไมไดอีกตอไป แตตองพรอมที่จะแขงขันกับตางชาติและรูจักออกไปคา
และลงทุ นในต างประเทศด วย การพั ฒนา Platform ที่ สนั บสนุ นการทํ า E-Commerce หรื อ Virtual Trade Fair
จะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
• ผูประกอบการตองไดรับการสนับสนุนใหสามารถจัดการกับทั้งอุปทานและอุปสงคอยางครบ
วงจรตั้งแตวัตถุดิบไปจนถึงผูบริโภค เพื่อให มั่นใจวาวัตถุดิบ มีคุณภาพ ตนทุ น ที่เหมาะสมและปริมาณตาม
ตองการ กระบวนการผลิต รูปแบบสินคา การขนสง และการเก็บรักษามีประสิทธิภาพ รวมทั้งผูบริโภคไดรับ
สินคาและบริการในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงตามความคาดหวัง จึงจะสามารถยืนหยัดอยูในตลาดไดอยาง
เขมแข็ง โดยการพัฒนาระบบฐานขอมูลทั้ง Supply Chain และ Logistics
• เปลี่ยนจากการบริหารจัดการโดยใชฐานขอมูลและเครื่องมือสื่อสาร ไปสูการบริหารจัดการที่
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจผานระบบการสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา เชน การใชบริการทางการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส (E-Payment) และการคาผานชองทางออนไลนตางๆ เปนตน ดวยการพัฒ นา
ระบบการให บ ริการ (Front Office) และการบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศต างๆของทุ กหน วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและลดคาใชจายในการพัฒนาระบบ
• การขับเคลื่อนไปสูไทยแลนด 4.0 ตองมีนวัตกรรมเปนของตนเอง ซึ่งการพัฒนาจากงานวิจัย
ไปเปนนวัตกรรม ตองการการสงเสริมและสนับสนุนในเชิงพาณิชยอีกมาก โดยจะเนนสนับสนุนผูประกอบการ
ที่มีความตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมอยางจริงจัง ทั้งนวัตกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งพลิกโฉมธุรกิจการคา
(Disruptive Innovation) และนวั ต กรรมพื้ น ฐานอย า งง า ย (Frugal Innovation) ด ว ยการเป ด โอกาสให
ผูประกอบการสามารถใชขอมูลและสารสนเทศของกระทรวง เพื่อประโยชนในการทําธุรกิจผานกระบวนการ
Open Data และการใชเทคโนโลยี Web Services
• การพัฒนาผูประกอบการไปสูภาคบริการ ซึ่งเปนความทาทายอยางยิ่ง จะตองมีการวางระบบ
ขอมูลสนับสนุนกลไกการสนับสนุนและสงเสริมศักยภาพ และลดความเสี่ยงทั้งทางการเงินและการคาควบคูกัน
เพื่อนําไปสูการคาบริการที่ใหมูลคาสูงและมีเอกลักษณ เทคโนโลยี Business Intelligence และการบูรณาการ
ใหความรูกับผูประกอบการเพื่อชวยพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการคาใหมีประสิทธิภาพ
• ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและการเปลี่ยนแปลงบริบทการคาการ
ลงทุนโลก ทําใหบทบาทในการควบคุมมีความจําเปนนอยลง ดังนั้น ภาครัฐจําเปนตองหันไปเนนการกํากับดูแล
และการอํานวยความสะดวกทางการคา ใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น โดยจะมี
การปรั บ ระบบการค าในหลายด า น การสรา งและพั ฒ นา Trade Digitization เพื่ อ การจั ด การที่ ทั น สมั ย
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การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการคาทั้ง Hardware และ Software การพัฒนากลไกการกํากับดูแลธุรกิจ
และสรางความนาเชื่อถือในรูปแบบธุรกิจสมัยใหม การพัฒนาระบบชั่งตวงวัดและการพัฒนาระบบการคา บริการ
• การค า ในระบบตลาดที่ มีก ารแขงขัน เสรี แม จ ะนํ าไปสู ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการค าและการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม แตยังมีจุดออนที่ทําใหการพัฒนาขาดความสมดุล โดยภาคชนบทและผูที่
ขาดโอกาสยังตองไดรับการดูแล ทําใหตองมีการปรับระบบการคาที่สามารถยกระดับภาคการคาในชนบท ให
สามารถเชื่อมโยงและไดประโยชนจากหวงโซการคาในภาคการผลิตและบริการที่กาวหนากวา โดยคํานึงถึง
บริบ ททางสั งคมวัฒ นธรรมและสิ่งแวดลอมไปพรอมๆกัน เพื่ อใหการพั ฒ นาเปน ไปอยางสมดุ ล ลดชองวาง
ระหวางเมืองและชนบท และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในที่สุด โดยอาศัยกลไกของสํานักงานพาณิชยจังหวัด
และการอํานวยความสะดวกทางธุ รกิจ และการค าดวยระบบ ICT เชน จดทะเบียนธุรกิจ NSW (National
Single Window), MOC-OSS (One Stop Service) เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางบทบาทผูบริโภค
ในอนาคตเศรษฐกิจการคาจะทวีความซับซอนมากขึ้น มีการแขงขันและเปดเสรีมากขึ้น ทําใหมี
ความจําเปนตองสงเสริมใหผูบริโภคมีความรอบรู มีเหตุผล มีภูมคิ ุมกัน มีความพอประมาณ และสามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและนวัตกรรมสมัยใหมไดอยางทันทวงที สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งตองมีการสงเสริมใหผูบริโภคมีความกระตือรือรนที่จะมีบทบาทในการดูแลตลาด และสามารถ
กําหนดพัฒนาการของตลาดโดยการรวมตัวกัน เพื่อสรางอํานาจตอรองกับผูคา โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เพื่ อให บ ริการกั บ ผูป ระกอบการ ประชาชน พั ฒ นาช องทางการรองเรียนใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ ง
สงเสริมการสรางเครือขายผูบริโภคโดยใชเครือขายสังคม (Social Network)
ยุทธศาสตรที่ 4 การบูรณาการกับระบบการคาโลก
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดปานกลาง และมีขอจํากัดในการเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจโดยการบริโภคและการลงทุนในประเทศแตเพียงลําพัง จําเปนตองอาศัยการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ดว ยการคาระหวางประเทศ ทั้ งการค ากั บ ประเทศเพื่ อนบานและการคากับ ประเทศในภู มิภ าคอื่น โดยใน
ภูมิภาคอาเซียนและเพื่อนบาน จะเนนการสรางมาตรฐานรวม เชื่อมโยงระบบขนสงและพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน ในขณะที่ภูมิภาคอื่นจะเนนการใชประโยชนจากกลไกความรวมมือทั้งระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิ
ภาคี สรางการรับรูและการยอมรับในสินคาและบริการของไทยในเวทีโลก เพื่อพัฒนาไทยเปนหวงโซคุณคาที่
สําคัญในภูมิภาคและโลก โดยการใชระบบ ICT เพื่อสรางภาพลักษณสินคา/ธุรกิจบริการของไทยใหเปนที่รูจัก
และยอมรับ ในต างประเทศ ผลั กดั น การส งออกโดยใชการตลาดนําการผลิต แสวงหาตลาดใหมและมีการ
กําหนดกลยุทธเชิ งลึกด วยระบบ Business Intelligence และ Big data ลงถึงในระดับ เมือง (City-Focus)
ดวยกลไกของนโยบาย One-Roof
6. นโยบายพาณิชย 4.0
ตามที่กระทรวงพาณิชยไดมอบนโยบาย “พาณิชย 4.0” เพื่อใหเกิดการบูรณาการเรงรัดผลักดัน
การสงออกของกระทรวงทั้งสวนกลางและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
กําหนดวิสัยทัศน “ฉับไว โปรงใส มองไกล ใกลประชาชน” โดยในระยะเริ่มแรกจะเนนการปฏิรูปการคา อาทิ
การแกไขป ญหาอุปสรรคการสงออก การสงเสริมภาคธุรกิจบริการ การใชช องทาง E-Commerce เป นต น
ตลอดจนไดปรับกลยุทธเรงรัดผลักดันการสงออกในแตละภูมิภาค ไดแก
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1. ผลักดันเปน รายคลัสเตอร เชื่อมโยงสินคาและบริการที่เกี่ยวของทั้งหวงโซอุป สงค (Supply
Chain) ใชโอกาสจากกิจกรรมในระดับโลก เชน ธุรกิจกอสราง สุขภาพและความงาม ธุรกิจ Digital Content
(Animation ภาพยนตร ) มุ งตลาดอาเซี ย น เอเชี ย ตะวั น ออก ยุ โรป ตะวั น ออกกลาง และเอเชี ย ใต การ
บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลทั้งภายในและภายนอกกระทรวง (MOC Data Pool) และการเชื่อมโยงกับ National
Data Pool จะเปนกลไกที่จะเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เขาดวยกัน
2. ขั บ เคลื่ อ นความสั ม พั น ธ ท างการค า การลงทุ น และการท อ งเที่ ย ว ผ านกลยุ ท ธ Strategic
Partnership เพื่อใหสามารถขยายลูทางไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อาทิ เมียนมา (อาเซียน) อินเดีย (เอเชีย
ใต) สหรัฐฯ (อเมริกาและลาติน) อังกฤษ (สหภาพยุโรป) รัสเซียและคาซักสถาน (ยุโรปตะวันออก) ญี่ปุนและ
จีน (เอเชียตะวันออก)
3. ใชกลยุทธ Less for More เนนสินคาที่มีผลตอบแทนสูง เจาะตลาดกลุมใหมที่มีกําลังซื้อสูง ซึ่ง
เปนทิศทางรวมที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค ผานชองทางการตลาดใหมๆ ที่ Customized อาทิ Metrosexual
LGBT กลุมผูสูงอายุ กลุมสัตวเลี้ยง กลุม Millennium (อิน เดีย จีน ประเทศเศรษฐกิจใหม) กลุม Hispanic
(สหรัฐฯ ลาติน) สินคาฮาลาล (ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ) กลุม Super rich (จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง)
4. ใช Digital Marketing ทั้ งของไทย (Thaitrade.com) และเชื่ อมโยงกับ Global และ Local
Platform ที่มีศักยภาพในตลาดนั้นๆ (ญี่ปุน สหรัฐฯ จีน ไตหวัน เกาหลีใต อินเดีย) ซึ่งเปนตลาดที่มียอดการ
บริโภคผาน E-Commerce มากที่สุด
5. ผลั ก ดั น การสร า งเครื อ ข า ยนั ก ธุ ร กิ จ รุ น ใหม (Innovation Based and Creativity Based
Start-Ups) เพื่อสรางฐานประเทศไทยสูการเปน Creative Thailand (สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ฮองกง สิงคโปร)
ซึ่งจําเปนที่จะตองมีระบบจัดการทรัพยสินทางปญญาที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มชองทางในการ
ใหบริการ
6. ขยายลูทางตลาดใหมใหกับสินคาศักยภาพดั้งเดิม ไดแก สินคาเกษตรและอาหาร เครื่องจักรกล
การเกษตร อาหาร แฟชั่น อัญมณีและเครื่องประดับ สินคาอุปโภคบริโภค ในทุกตลาดในทุกระดับ ดวยการ
พัฒนาระบบการบูรณาการการนําเขา-สงออก ที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ ไดอยางครบวงจร
การพิจารณายุทธศาสตรระดับชาติและระดับกระทรวงพาณิชยดังกลาวขางตน ไดนําไปสูแนวคิดใน
การกําหนดยุทธศาสตรสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กระทรวงพาณิชย และของกรมทรัพยสินทางปญญา สรุปดังนี้
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แผนยุทธศาสตร
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ประเทศไทย 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก
การสรางความสามารถในการแขงขัน
การพัฒนา
การสรางโอกาส
และเสริมสราง
ความเสมอภาคและ
ศักยภาพคน
เทาเทียมทางสังคม
กลไกขับเคลื่อนผานการสรางและยกระดับผลิตภาพ
กลไกขับเคลื่อนที่คนสวนใหญ
มีสวนรวมอยางเทาเทียมและทั่วถึง
แผนพัฒนาดิจิทัล
พัฒนาโครงสราง
ขับเคลื่อน
สรางความเชื่อมั่น พัฒนากําลังคนให สรางสังคมคุณภาพ
เพื่อเศรษฐกิจและ
พื้นฐานดิจิทัล
เศรษฐกิจดวย
ในการใช
พรอมเขาสูย ุค
ที่ทั่วถึงเทาเทียม
สังคม
ประสิทธิภาพสูงให
เทคโนโลยีดิจิทลั
เทคโนโลยีดิจิทลั
เศรษฐกิจและสังคม
ดวยเทคโนโลยี
ครอบคลุมทั่วประเทศ
ดิจิทัล
ดิจิทัล
แผนพัฒนา
การยกระดับขีด
รัฐบาลดิจิทัล
ความสามารถใน
การแขงขันของ
ภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบ
กระทรวงพาณิชย
การคาใหมี
ระยะ 20 ป
ประสิทธิภาพ
นโยบายพาณิชย • ผลักดันเปน
4.0
รายคลัสเตอรเชื่อมโยง
สินคาและบริการที่
เกี่ยวของทั้งหวงโซ
อุปสงค
• ใชกลยุทธ Less
for More เนนสินคาที่
มีผลตอบแทนสูง
• ขยายลูทางตลาด

การเสริมสราง
บทบาทผูบริโภค

การบูรณาการกับ
ระบบการคาโลก
• ขับเคลื่อน
ความสัมพันธ
ทางการคา การ
ลงทุนและการ
ทองเที่ยว
• ใช Digital
Marketing
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การพัฒนา
ผูประกอบการแบบ
ครบวงจร
ผลักดันการสราง
เครือขายนักธุรกิจ
รุนใหม

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ปรับเปลีย่ นภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

การพัฒนาและ
ยกระดับขีด
ความสามารถ
รองรับการไปสู
รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และ
ประสิทธิภาพ
ประชาชน

การยกระดับ
ความมั่นคง
และเพิ่มความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน
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แผนยุทธศาสตร

ใหมใหกับสินคา
ศักยภาพดั้งเดิม
แผนพัฒนาดิจิทัล
พัฒนาโครงสราง
เพื่อเศรษฐกิจการ
พื้นฐานดิจิทัลให
พาณิชย พ.ศ.
ครอบคลุมการบริหาร
2560-2564 ของ จัดการและบริการของ
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
ยุทธศาสตรของ
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา

แผนพัฒนาดิจิทัล
พัฒนาโครงสราง
เพื่อเศรษฐกิจการ
พื้นฐานดิจิทัลให
พาณิชย พ.ศ.
ครอบคลุมการบริหาร
2560-2564 ของ จัดการและบริการกรม
กรมทรัพยสินทาง ทรัพยสินทางปญญา
ปญญา

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/กลไก
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการ
พาณิชยดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการ
พาณิชยดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั

สรางความเชื่อมั่น
ในการใช
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการพาณิชย

สรางความเชื่อมั่น
ในการใช
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการพาณิชย

พัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูย ุค
องคกรดิจิทัล

พัฒนากําลังคนให
พรอมเขาสูย ุค
องคกรดิจิทัล

สรางสังคมเศรษฐกิจ
การพาณิชยอยางมี
คุณภาพ ดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั

ปรับเปลีย่ นสู
ความเปนองคกร
ดิจิทัล (Smart
Ministry)

เสริมสรางความรู
และสงเสริมการใช
ประโยชนทรัพยสิน
ทางปญญาในเชิง
พาณิชย เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แขงขัน
สรางสังคมเศรษฐกิจ
การพาณิชยอยางมี
คุณภาพดวย
เทคโนโลยีดิจิทลั

พัฒนาระบบ
คุมครองสิทธิใน
ทรัพยสินทาง
ปญญาใหสะดวก
รวดเร็วและเปน
มาตรฐานสากล
ปรับเปลีย่ นสู
ความเปนองคกร
ดิจิทัล

หมายเหตุ : สาระสําคัญตามยุทธศาสตรของกรมทรัพยสินทางปญญา อางอิงจากขอ 1.3 ของบทที่ 1 จึงไมขอกลาวซ้ําอีกในที่นี้อีก
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4.3 กรอบแนวคิดพื้นฐานในประเด็นที่เกี่ยวของ
การจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
ไดมีการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความครอบคลุม นโยบายและกฎหมายดาน
ดิจิทัล รวมทั้งแผนแมบทระดับอาเซียน ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. นโยบายของรัฐบาล
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งเปนนโยบายสําคัญในการนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชเปนกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การคา
การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผนดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่
จะสงผลตอการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ การพัฒ นาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และพัฒ นาประเทศไทยอยาง
ยั่งยืน โดยมี 4 เปาหมายหลัก คือ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล โดยการพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ที่มีมาตรฐานสากล
สามารถรองรั บ ปริ มาณข อมู ล จากเทคโนโลยีดิจิทัล ของทุ กหน ว ยงานในกระทรวงฯ และ
รองรับการใชงานทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้งรองรับความตองการของผูใชบริการทั้ง
ภายในประเทศและจากตางประเทศ
2. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเนนการพัฒนา Digital Content แบบบูรณาการดังนี้
• บูรณาการเนื้อหา/สาระที่แปลงเขาสูระบบดิจิทัล
• พั ฒ นา Digital Platform Technology ที่ ภ าคธุรกิ จ อุต สาหกรรมและบริก ารด าน ICT
สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันไดในระดับสากล
• เกิดแพลตฟอรมดาน E-Commerce
3. การพัฒนาบุคลากร โดยการเพิ่มศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการ ดังนี้
• พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะใหมๆ ดาน ICT เพื่อสรางใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม
• พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนใหไดรับการพัฒนาทักษะ และการประยุกต ICT
4. การบริหารจัดการ เนนบริห ารจัดการเพื่ อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางยั่งยืน
ดังนี้
• มีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอยางบูรณาการ เกิดหนวยงานกลาง
สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
• เกิดโครงการตนแบบที่ประสบความสําเร็จ
2. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
(ICT 2020)
กรอบนโยบายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT
2020) มีวิสัยทัศน คือ “ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทยสู
การเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค” เพื่อมุงสูการเปน Smart Thailand 2020 โดยกําหนดแนว
ทางการพัฒนารวมทั้งสิ้น 7 ขอ โดยเฉพาะในขอ 7 มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
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“ขอ 7 การแขงขันระหวางประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว ปญหาเรื่องกฎระเบียบ
การคาโลก เปนโอกาสของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย รวมถึงปญหาเรื่องพลังงานที่
เปนชองทางใหภาคธุรกิจหันมาใช ICT เพื่อลดตันทุน การผลิต นอกจากนี้การคาระหวางประเทศในสภาวะ
โลกาภิวัตนและการคาเสรี เปนการเปดโอกาสในการเขาสูตลาดในประเทศอื่นๆ แตในทางตรงขามก็เปนการ
เปดโอกาสใหผูประกอบการตางชาติเขามาแขงขันในตลาดในประเทศงายขึ้น”
นอกจากนี้ยังมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสิ้น 7 ประการ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
หนวยงานภาครัฐทั้งทางตรงและทางออมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สรุปดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒ นาทุนมนุ ษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
คําอธิบาย “มี กํ า ลั งคนที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามสามารถในการพั ฒ นาและใช ICT อย า งมี
ประสิทธิภาพ ในปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจ
ฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค ทั้งบุคลากร ICT และบุคลากรในทุก
สาขาอาชีพ”
ตัวชี้วัดการพัฒนา
“มี แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและ National ICT Competency Framework เพื่ อ
เปนแนวทางในการพัฒ นาความรูและทักษะทางดาน ICT ใหกับกลุมคนตางๆ
อยางเปนองครวม”
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ
การเปดการคาเสรีและประชาคมอาเซียน
คําอธิบาย “อุตสาหกรรม ICT ไทยเขมแข็งและเติบโตอยางตอเนื่อง สามารถกาวสูความ
เป น หนึ่ งในผู นําในภู มิภ าคอาเซีย น และเป น อุตสาหกรรมลําดับ ตน ๆ ที่ สราง
มูลคาทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ”
ตัวชี้วัดการพัฒนา
“มูลคาการสงออกสินคาและบริการ ICT ไทย มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
ในชวง 10 ป (พ.ศ. 2554-2563) ไมต่ํากวารอยละ 10 ตอป และมีตราสิน คา
ของผลิตภัณฑหรือบริการของไทยเปนที่รูจักในระดับสากล โดยเฉพาะในกลุม
ซอฟตแวร บริการดาน ICT และดิจิทัลคอนเทนต”
ยุทธศาสตรที่ 4 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐ ที่สามารถใหบริการประชาชน
และธุร กิ จ ทุ กภาคสว นไดอ ยางมี ป ระสิท ธิภ าพ มีค วามมั่ น คงปลอดภั ย และมี
ธรรมาภิบาล
คําอธิบาย “มุ งสู รั ฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ ฉ ลาดรอบรู (Intelligence) มี ก ารเชื่อ มโยงกั น
(Integration) และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทรวมในการกําหนด
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นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ หรือกําหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพื่อใหทุก
คนไดรวมรับประโยชนจากบริการอยางเทาเทียมกัน (Inclusion) ภายใตระบบ
บริหารที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance)”
ตัวชี้วัดการพัฒนา
“บริการอิ เล็ กทรอนิ กสของรัฐมี ความสั มฤทธิ์ผ ลภายใต ห ลักการของการเป น
รัฐ บาลเป ด หรื อ Open Government ที่ ตั้ งอยู บ นพื้ น ฐานของความโปรงใส
ตรวจสอบได การมี ส ว นร ว ม และการสร า งความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลของ
ภาครัฐตอสาธารณะในรูปแบบเปด (Open Government Data) และการสราง
สภาพแวดลอมและบริการที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Safe and Secure)”
“มีชองทางอิเล็กทรอนิกสหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปดโอกาสในการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน (E-Participation) ในกระบวนการดําเนินงานและการตัดสินใจ
ที่สําคัญทั้งที่เกี่ยวของกับการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ”
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒ นาและประยุกต ICT เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถ
พึ่งตนเองและแขงขันไดในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการและ
เศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม
คําอธิบาย “ICT เปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการสรางองคความรู ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมในสินคาและบริการที่ไทยมีศักยภาพ แปลงสภาพเศรษฐกิจจาก
ฐานการผลิต สูเศรษฐกิจฐานบริการ และฐานความคิดสรางสรรค”
ตัวชี้วัดการพัฒนา
“สัดสวนมูลคาของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส)
ตอ GDP เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 ภายในป พ.ศ. 2558 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ
20 ภายในป 2563”
3. กฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล
การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวย
• พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
• พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
• พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยการกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการทํ า ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549
• พระราชกฤษฎีกาวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2551
• พระราชกฤษฎีกาวาดวยวิธีการแบบปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553
• พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารราชการ พ.ศ. 2540
• รางกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
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4. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน
ASEAN ICT Master plan 2020 (AIM2020) มีสาระสําคัญ ดังนี้
เปาหมายการพัฒนา
• ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมทั่วถึง ในราคา
ที่เหมาะสม
• มีการนํา ICT สมัยใหมมาใชเปนเครื่องมือในการสรางความเจริญเติบโตของอาเซียน
• การพัฒนาที่ยั่งยืนดวยเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
• โอกาสดาน ICT ที่หลากหลายในตลาดภูมิภาคเดียว
• ตลาดดิจิทัลและชุมชนออนไลนที่มั่นคงปลอดภัย
โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ ประกอบดวย
• สงเสริมการคาผานสื่อดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การรวมตัวและการสรางพลังของประชาชนดวย ICT ประกอบดวย
• การจัดทํากรอบการใหบริการอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางนวัตกรรม ประกอบดวย
• การจั ด ทํ ามาตรฐานและแอปพลิ เคชั น สํ า หรั บ ข อ มู ล เป ด (Open Data) และข อ มู ล
ขนาดใหญ (Big Data)
• การสรางระบบนิเวศที่สนับสนุนธุรกิจเกิดใหมและสรางความมั่นคงแข็งแกรงใหกับธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทุนมนุษย ประกอบดวย
• พัฒนาทักษะดาน ICT
ยุทธศาสตรที่ 6 ICT ในตลาดเดียว ประกอบดวย
• สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
• สงเสริมการเปนตลาดเปดสําหรับธุรกิจ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 8 ความมั่ น คงปลอดภั ย ทางสารสนเทศและการรั บ รองความปลอดภั ย
ประกอบดวย
• เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในภูมิภาคอาเซียน
• เสริมสรางการเตรียมความพรอมดานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในอาเซียน
ดานการรับมือกับภัยคุกคามดานสารสนเทศฉุกเฉิน
ภาพรวมการพัฒนาตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียนอาจกลาวไดวา มี
ความต อ เนื่ อ งในการยกระดั บ คุ ณ ภาพการให บ ริก ารทางธุร กิ จ แก ผูป ระกอบการในภู มิ ภ าคอาเซีย น เป น
ประโยชนตอการสรางความคุมคาในการลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชยและของ
กรมทรัพยสินทางปญญา ไดอยางตอเนื่องเชนกัน
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4.4 กรอบแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา
กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และกรมทรัพยสินทางปญญา
จะนํ าไปสู “SMART Ministry” เพื่ อ ประโยชน ในการให บ ริก าร การบริห ารจัด การ และการตั ด สิ น ใจของ
ผูบริหาร โดยการใชขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินการตามพันธกิจของ
กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด โดยเนนการใหบริการขอมูลสารสนเทศตามภารกิจของแต
ละหนวยงานผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ครบวงจร โดยมีองคประกอบหลักดังรูปที่ 4-5

รูปที่ 4-5 กรอบแนวคิด “MOC 4s to SMART”
หลักการเบื้องตนของกรอบแนวคิดดังกลาว จะเปนการบูรณาการขอมูลสารสนเทศตามกรอบแนวทาง
ภาครัฐ เช น TH e-GIF 2.0 เปน ตน สําหรับ การเชื่อมโยงขอมูล ของหนวยงานระดับ กรมในสังกัดกระทรวง
พาณิชย และการเชื่อมโยงขอมูลรวมกับหนวยงานภายนอก เชน กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร เปนตน
โดยมีการดําเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ดวยการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรที่ดี โปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบดวย
1. Service หมายถึง การใหบ ริการขอมูลสารสนเทศทั้งในสวนของการใหบ ริการและการบริหาร
จัดการภายใน (Front Office & Back Office) และการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อการใชประโยชนจาก
ขอมูลรวมกันและการสรางนวัตกรรมการใหบริการ สําหรับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
2. Security หมายถึ ง การรักษาความมั่น คงปลอดภั ย ในระบบเทคโนโลยีดิ จิทั ล การสรางความ
เชื่อมั่นในการใหบริการและธุรกรรมออนไลน มีมาตรฐานการใหบริการ มีมาตรฐานขอมูลที่เปน
สากลเพื่อรองรับการเชื่อมโยง รวมทั้งการผานการรับรองมาตรฐานสากลดานความปลอดภัย
3. Saving หมายถึ ง การใช ท รั พ ยากรอย างคุ ม ค า ลดงบประมาณค าใช จ าย ทั้ งในด านอุ ป กรณ
(Hardware) ระบบเครื อ ข า ย (Network) ระบบสารสนเทศและข อ มู ล (Software & Data)
ตลอดจนทรัพยากรบุ คคล (Peopleware) เน น การบูรณาการการใชทรัพยากรรว มกันในทุ กๆ
ดาน พรอมทั้งมีการกํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
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4. Sustainable หมายถึง การวางแผนการพัฒ นา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหมีความ
พรอมในการใหบ ริการได อย างรวดเร็ว ถูกตอง ปลอดภัย พรอมทั้ งการบํ ารุงรักษาโครงสราง
พื้นฐาน อุปกรณตางๆ เพื่อสนับสนุนการใหบริการไดอยางตอเนื่อง
หลักการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด มุงเนน
ประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) ซึ่งเปนมุมมองการใหบริการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของ
ผูประกอบการและประชาชนอยางรูใจ ดวยการนําเสนอรูปแบบและบริการที่ทัน สมัยหลากหลายช องทาง
(Channel) โดยสรางความรวมมือในการใชขอมูล (Data Source) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (Supporting
Infrastructure) การพั ฒ นาระบบบริห ารจั ด การภายใน (Back Office) การพั ฒ นาระบบใหบ ริการ (Front
Office) รวมทั้งการนําเสนอและสงมอบขอมูล/บริการ (Delivery & Presentation) รวมกันดังรูปที่ 4-6

รูปที่ 4-6 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
หนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลเพื่อใชงานรวมกัน
(Information Integration) ปรับกระบวนการทํางานดวยคอมพิวเตอรและการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ
ซึ่งจําเปนตองเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรและผลักดันใหทุกหนวยงานใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางคุมคา ดังรูปที่ 4-7
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รูปที่ 4-7 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ)
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ยังควรมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ขั บ เคลื่ อนองค กร ยกระดั บ การบริ การและการบริห ารจัด การดานเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เข าสูม าตรฐานสากล
ตลอดจนสร า งระบบโครงสร า งพื้ น ฐานกลาง เพื่ อ ความคุ ม ค า ในการลงทุ น และบริ ห ารจั ด การอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังรูปที่ 4-8

รูปที่ 4-8 ภาพรวมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด (ตอ)
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แนวคิดทางเทคนิคในการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด ใชสถาปตยกรรมที่สามารถจะเชื่อมโยงกันได โดยผานระบบเครือขายระดับกระทรวง (Ministry
Interface) ระดั บ กรม (Department Interface) หรื อ ระดั บ จั ง หวั ด (Provincial Interface) ตามลํ า ดั บ
รวมทั้ ง มี ก ารใช ส ถาป ต ยกรรมเชิ ง บริ ก าร (Service Oriented Architecture, SOA) ซึ่ ง เป น การใช XML
(Extendible Markup Language) และการจัดการกระบวนการทํางานที่จะทําใหเกิดการบูรณาการขอมูลกับ
ระบบการให บ ริการต า งๆ เช น ซอฟต แวร ป ระยุ กต ระบบ E-Mail ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปนตน ขอมูลทั้งหมดจะมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยการเขารหัส
และถอดรหั ส ด ว ยหลั ก การของลายมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (Digital Signature) ผ า นระบบ Certificate
Authority (CA) ที่ไดมาตรฐานสากล
การใช ขอมู ล ภายในกระทรวงพาณิ ช ยและหนว ยงานระดับ กรมในสังกั ด จะสามารถประมวลเป น
สารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information System, EIS) เพื่อที่จะสงไปยังระบบศูนยปฏิบัติการ
กรม (Department Operation Center, DOC) ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกระทรวง (Ministry Operation Center,
MOC) และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center, PMOC) ตอไป นอกจากนี้
ยังตองสามารถเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศของหนวยงานภายนอก เพื่อใหสามารถบูรณาการสารสนเทศกับ
หนวยงานอื่นได เชน ระบบบริหารงานบุคคลของ กพ. เปนตน
การใหบริการแกประชาชนมีแนวคิดการพัฒนาระบบการใหบริการจุดเดียว (Single Point Service)
ระบบเว็บทาเพื่อประชาชน (Citizen Portal หรือ E-Citizen) โดยใชควบคูกับบัตรประชาชนอัจฉริยะ (Citizen
Smart Card) รวมทั้งสามารถที่จะนําสารสนเทศมาให บริการแกประชาชนผานทางหนวยบริการภาครัฐได
(Counter Service) หรื อ ประชาชนสามารถที่ จ ะทํ า ธุ ร กรรมเองได โดยผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือระบบเครือขายไรสาย และมีระบบ Call Center คอยชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา ทั้งนี้
สถาป ตยกรรมดังกล าวจะเป นการพัฒ นาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส (E-Government) สํ าหรับ หน วยงาน
ภาครั ฐ ซึ่ งจะทํ าให เกิ ด การเชื่อมโยงแลกเปลี่ย นสารสนเทศระหว างหน วยงานสว นกลาง หน ว ยงานระดั บ
ภูมิภาค และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีเอกภาพ ดังรูปที่ 4-9
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รูปที่ 4-9 แนวคิดการออกแบบระบบดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
ภาพรวมการบูรณาการขอมูลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด จะใชหลักการ
เชื่อมโยงขอมูลเฉพาะบางสวนที่มีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานเจาของขอมูลเทานั้น เพื่อใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยสูง ปราศจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน โดยที่หนวยงานเจาของขอมูลยังคงทําหนาที่บริหารจัดการ
ปรับปรุงแกไข และใชประโยชนจากขอมูลของตนเองไดอยางอิสระ ประกอบดวย
1. การบูรณาการเพื่อการใหบริการ (Front Office)
กรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา มุ งเน น การพั ฒ นาการให บ ริก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ก ป ระชาชน
ผูประกอบการ ดานการสรางกลไกการบริการเพื่อการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนปกปอง
พิทักษสิทธิและสรางความเชื่อมั่นใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทัดเทียม
มาตรฐานสากล เพื่ อให ส อดคลองและรองรับ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยมีมาตรฐานการ
ใหบริการและรับประกันการใหบริการ (SLA) ดวยมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
การใหบริการขอมูลแกผูประกอบการและประชาชน จะมุงเนนการนําขอมูลที่หนวยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงพาณิชยที่ไดเปดใหบริการผานเว็บไซตและ Application มาทําการสอบทานความถูกตอง
ขอมูลรวมกัน (Data Cleansing) กอนนําเขาสูระบบบริการกลางของกระทรวงพาณิชย ซึ่งสามารถที่จะนําสง
เข าสู ระบบ Open Data ของศู น ยกลางขอมูล แห งชาติ (National Data Pool) เพื่อการใชป ระโยชนขอมู ล
รวมกัน (Share Data) ในระดับชาติ และเปนประโยชนตอการบริหารจัดการภายใน (Back Office) อีกดวย
โดยใชห ลักการตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 และการพัฒ นาระบบ Enterprise Service Bus เพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลหลัก (Master Data Management) เพื่อนํา Attributes ของ
ขอมูลที่จําเปนตองใชมารวมกันไวในที่เดียวเปน Master System ซึ่งจะทําหนาที่ Publish ขอมูลออกไปใหกับ
ระบบตางๆ ที่ตองการใชขอมูล โดยระบบปลายทางมีหนาที่ที่จะตองจัดการ Attributes อื่นๆเอง สวนในกรณี
ที่มีการสรางขอมูลใหม จะถูกกระทําที่ระบบปลายทางและหลังจากนั้นจะตองมีการ Synchronized ขอมูล
กลับมาที่ Master System เสมอ และขอมูลทั้งหมดจะตองสามารถอางอิงถึงกันไดทั้งหมด ดังรูปที่ 4-10
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รูปที่ 4-10 การบูรณาการขอมูลเพื่อใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน
ระบบ Enterprise Service Bus (ESB) จะทําหนาที่เปนซอฟตแวรตัวกลาง หรือถนนสายหลักที่
ใชในการเชื่อมตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการตางๆ ใหสามารถติดตอกันได โดยมีฟงกชันการทํางาน
อย างน อยประกอบด วย การเชื่อมต อ (Adapter) การตรวจสอบขอมูล (Data Validator) การแปลงข อมู ล
(Data Transformer) การประกั น คุ ณ ภาพ (QoS) และการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของบริ ก าร
(Authentication & Authorization) นอกจากนี้ ESB จะประกอบดวยซอฟตแวรตางๆ เพื่อทําหนาที่ดังนี้
1. Integration Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพื่อเชื่อมตอกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ
โดยเชื่ อมต อ ผ า น Adapter ที่ ต างกั น เช น เว็บ บริการ, HTTP, FTP, SMTP และ JDBC Adapters เป น ต น
รวมถึ ง Application Adapter ต า งๆ เช น Oracle Finance, SAP และ People Soft Adapters เป น ต น
ดังนั้น จะเห็นไดวาการเชื่อมตอกับ ESB ไมมีความจําเปนจะตองเปลี่ยน Application ที่มีอยูใหเปนเว็บบริการ
แตบางกรณีสามารถทําไดโดยเรียกผาน Adapter โดยตรง
2. Registry & Repository Server เปนซอฟตแวรตัวกลางเพื่อที่จะเก็บ SOA Service ตางๆ ที่มี
อยูรวมไปถึงการเก็บโปรแกรมหรือ Business Process ตางๆ ที่พัฒนาขึ้นมา
3. Messaging Server เป น ซอฟต แ วร ตั ว กลางเพื่ อ ที่ จ ะเป น ตั ว กลางในการส ง ผ า นข า วสาร
(Message) ระหวางบริการ (Service) ตางๆ ทั้งนี้เพื่อประกันไดวาขาวสารสามารถสงถึงบริการปลายทางได
อยางถูกตอง (Guarantee Message Delivery)
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2. การบูรณาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (Back Office)
กรมทรัพยสินทางปญญามุงเนนการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานปจจุบัน และระบบการ
เชื่อมโยงขอมูล (ทั้งภายในและภายนอก) ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF 2.0 เพื่อใชประโยชนจากขอมูลพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการ การกํากับ และการตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติงานประจําวัน ไปประมวลผลและ
สงผานไปสูการจัดทําสรุปรายงานตางๆ การวิเคราะหขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร ตลอดจน
ระบบศูนยปฏิบัติการระดับกรมหรือระดับกระทรวงได โดยไมตองกรอกขอมูลซ้ําซอน ดังรูปที่ 4-11

รูปที่ 4-11 การใชประโยชนจากขอมูลพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการภายใน
4.5 แนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด
สามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จได โดยพิจารณาจากแนวโนมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
นํามาประยุกตใชใหเหมาะสม ดังนี้
1. Internet of Things (IoT)
หมายถึ ง สภาพแวดล อมอั น ประกอบด ว ยสรรพสิ่ งที่ ส ามารถสื่อ สารและเชื่ อ มต อ กั น ได ผา น
Protocol การสื่ อ สารทั้ งแบบใช ส ายและไรส าย โดยสรรพสิ่งต างๆ มี วิธีก ารระบุ ตัว ตนได รับ รูบ ริบ ทของ
สภาพแวดลอมได มีปฏิสัมพันธโตตอบและทํางานรวมกัน ได ความสามารถในการสื่อสารของสรรพสิ่งนี้จะ
นําไปสูนวัตกรรมและบริการใหมอีกมากมาย ตัวอยางเชน เซ็นเซอรภายในบานตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู
อยูอาศัย และสงสัญญาณไปสั่งเปด/ปดสวิตซไฟตามหองตางๆ ที่มีคนหรือไมมีคนอยู อุปกรณวัดสัญญาณชีพ
ของผูปวย/ผูสูงอายุและสงขอมูลไปยังบุคลากรทางการแพทย หรือสงขอความเรียกหนวยกูชีพหรือรถฉุกเฉิน
เปนตน
นอกจากนี้ IoT จะเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไปสูยุคใหม หรือที่
เรียกวา Industry 4.0 ที่จะอาศัยการเชื่อมตอสื่อสารและทํางานรวมกันระหวางเครื่องจักร มนุษย และขอมูล
เพื่อเพิ่มอํานาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีความถูกตองแมนยําสูง โดยขอมูลทั้งหลายที่เก็บจากเซ็นเซอรที่
ใชตรวจวัดตัวอุปกรณและสภาพแวดลอมจะถูกนํามาวิเคราะหใหไดผลลัพธ เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตไดอยางทันที นอกจากการขามขีดจํากัดเรื่องเวลาแลว ระบบควบคุมหรือระบบวิเคราะหขอมูล อาจไมได
อยูในที่เดียวกันกับเครื่องจักร แตสามารถควบคุมสั่งการไดโดยไรขีดจํากัดเรื่องสถานที่
เทคโนโลยีที่ทําให IoT เกิดขึ้นไดจริงและสรางผลกระทบในวงกวางได แบงออกเปน 3 กลุมไดแก
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1) เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งรับรูขอมูลในบริบทที่เกี่ยวของ เชน เซ็นเซอร
2) เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งมีความสามารถในการสื่อสาร เชน ระบบสมองกลฝงตัว รวมถึงการ
สื่อสารแบบไรสายที่ใชพลังงานต่ํา อาทิ Zigbee, 6LowPAN, Low-power Bluetooth
3) เทคโนโลยีที่ชวยใหสรรพสิ่งประมวลผลขอมูลในบริบทของตน เชน เทคโนโลยีการประมวลผล
แบบคลาวด และเทคโนโลยีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หรือ Big Data Analytics
(ที่มา : http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-software/netpie.html)
2. การบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ (Cloud Computing)
แพลตฟอรมที่สามารถตอบสนองความตองการที่กลาวมาขางตน คือ การบริการขอมูล (Data-asa-Service, DaaS) เชน ระบบการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญสําหรับขอมูลเพื่อการพาณิชยหรือ ระบบการจัดเก็บ
ขอมูลขนาดใหญสําหรับเครือขายสังคม (DaaS for Social) เปนตน ซึ่งมีประโยชน ดังนี้
• ช ว ยให กระทรวงพาณิ ช ย แ ละหน ว ยงานระดั บ กรมในสั งกั ด มี ขอ มู ล ในการตั ด สิน ใจและ
สามารถใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ชวยใหผูประกอบการ/ประชาชน สามารถเขาถึงขอมูลปริมาณมหาศาลที่มาจากหลากหลาย
ช องทางทั้ งแบบออฟไลน ออนไลน และโทรศั พ ท เคลื่ อนที่ โดยข อมู ล เหล านี้ เป น ข อมู ล ที่ ร วบรวมมาจาก
แหลงขอมูลทีเ่ ชื่อถือและอางอิงได ทั้งนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของขอมูล
• ชวยในการจัดระเบียบและเพิ่มคุณคาใหกับขอมูลที่ยังไมไดรับการจัดระบบ ทั้งจากเครือขาย
สังคมและขอมูลขององคกร นํามาซึ่งความกาวล้ําของขอมูลสําหรับผูรับบริการและการบริหารจัดการ
• ผูใชสามารถเชื่อมตอและไดรับขอมูลที่เปนประโยชนในทางปฏิบัติจากแหลงขอมูลภายนอก
รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการพาณิชย ซึ่งเปนการผสมผสานของขอมูลจากภายนอกและภายในองคกร ไดแก
E-Mail เครือขายสังคม เปนตน เพื่อสรางขอมูลที่เปนศูนยกลางและสามารถใชไดจริงในทางปฏิบัติ สามารถ
ชวยใหการวิเคราะหและการออกแบบกลยุทธเปนไปในเชิงลึกและสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 4-12 แสดงการบริการขอมูลดวยเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ
(ที่มา : http://www.corporate360.us/blog/269-data-as-a-service-cloud-need-of-the-hour/)
4-26

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

จากรูปที่ 4-12 แสดงถึงสถาปตยกรรมการบริการขอมูล (DaaS) โดยระบบสามารถบูรณาการขอมูล
จากระบบสารสนเทศตางๆ ทั้งบนเครื่องแมขายและจากระบบ Cloud รวมทั้งขอมูลจากเครือขายสังคม เชน
Facebook เปนตน เมื่อขอมูลถูกจัดเก็บบนระบบ DaaS แลวจะสามารถนําไปประมวลผลในลักษณะตางๆ
เชน การใหบริการกับหนวยงานภายนอก การวิเคราะห หรือการทํา Big Data เปนตน โดยที่ผูใชขอมูลไมตองรู
วาขอมูลที่กําลังใชงานอยูนั้นมาจากที่ใด แตมีความมั่นใจไดวาเปนขอมูลที่ถูกตอง อางอิงได และมีความมั่นคง
ปลอดภัย

รูปที่ 4-13 แสดง Cloud Based Data Services
(ที่มา : หนังสือ Data as a Service.PushparkSarkar, IEEE 2015)
การพัฒนาระบบบริการขอมูล (DaaS) มี 3 ขั้นตอนสําคัญคือ
1) การรวบรวมข อ มู ล (Collect) จากแหล งข อ มู ล ต า งๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง ซึ่ งอาจจะมี รู ป แบบที่
หลากหลาย การรวบรวมขอมูลจะใชหลักการของ Master Data Management (MDM) และ สถาปตยกรรม
เชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA)
2) การจั ด เก็ บ ข อ มู ล (Store) เมื่ อ รวบรวมในฐานข อ มู ล กลาง ซึ่ ง จะทํ า หน า ที่ เชื่ อ มต อ กั บ
แหลงขอมูล
3) การวิ เ คราะห (Analyze) การวิ เ คราะห ข อ มู ล จะใช ห ลั ก การของระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ
(Business Intelligence) และ Big Data
3. สถาปตยกรรมเชิงบริการ (Service Oriented Architecture, SOA)
การบู ร ณาการสารสนเทศเข า ด ว ยกัน นั้ น จะตอ งมี การประยุ กต ใช ส ถาป ตยกรรมเชิ งบริก าร
(Service Oriented Architecture, SOA) กับระบบสารสนเทศขององคกร ดวยเหตุผลที่โครงสรางของระบบ
เทคโนโลยีขององคกรซึ่งเปนองคกรขนาดใหญ (IT Enterprise) จะประกอบไปดวยระบบที่หลากหลายทั้งใน
ดานระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต และระบบซอฟตแวร ซึ่งโปรแกรมประยุกตบางโปรแกรมอาจใชใน
การทํางานกับกระบวนการทํางาน (Process) บางอยาง ที่อาจทํางานภายใตระบบโครงสรางเทคโนโลยีเดิม
เชน พัฒนาโดยใชเครื่องเมนเฟรม เปนตน ดังนั้น เมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน จะ
ทําใหการเปลี่ยนแปลงโดยใชโครงสรางเทคโนโลยีเดิมทําไดยาก จนอาจมีความตองการที่จะยกเลิกระบบเดิม
และพึ่งพาเทคโนโลยีใหม ระบบ SOA จะชวยคุมครองการลงทุนขององคกรเพื่อใหสามารถนําระบบโครงสราง
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เทคโนโลยีเดิมมาใชตอไปได โดยการพัฒนาระบบโปรแกรมเดิมใหเปนลักษณะบริการแบบ SOA และสามารถ
พัฒนากระบวนการทํางานจากบริการตางๆ ที่มีอยู จึงทําใหองคกรสามารถเปลี่ยนกระบวนการทํางานไดอยาง
รวดเร็ว โดยใชโปรแกรมประยุกตเดิมและโครงสรางเทคโนโลยีเดิมที่มีอยู
การประยุกตใชสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA) สําหรับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด สมควรพัฒนาระบบจัดการขอมูลหลัก (Master Data Management System) เพื่อสรางศูนย
รวมขอมูลองคกรที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางถูกตอง มีความเที่ยงตรง โดยการประเมินและสํารวจการใชงาน
Core Information Object, Data Value Domain และ Business Rules ของ Application ที่ สําคัญ ของ
องคกร ตามแนวทางดังนี้
ระบุ Master Data โดยการเลือกเอา Business Process ที่สําคัญตอองคกรหลายๆตัวเปน
หลัก และพิจาณาวาสวนไหนที่ทําเปน Centralize แลวจะเกิดประโยชนสูงสุด
• ทํ า การร า งมาตรฐานข อ มู ล (Standard Model) โดยการหาส ว นที่ ซ้ํ า กั น ของข อ มู ล จาก
Business Process และ Application ที่เลือกไว ซึ่งในที่นี้คือ ขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ
• ขอมูลที่เปน Master Data จะตองถูกจัดการใหสามารถเขาถึงได จากทุกสวนขององคกรที่มี
ความจําเปนตองใชงาน และกําหนดใหเปนหนึ่งในเครื่องมือของการทํา Consolidation
• สรา งถั งเก็ บ ข อ มู ล กลาง (Master Data Management) โดยการทํ าการรวบรวมคุ ณ สมบั ติ
ของขอมูลและจัดทํามาตรฐานขอมูล
• บูรณาการขอมูลที่ ไดรับการจัดทํามาตรฐานขอมูลแลวรวมกับ Application เดิมที่ มีอยูหรือ
Application ใหมที่กําลังจะถูกสรางผานทาง Service Oriented Architecture (SOA)
• สร า งกฎและข อ บั ง คั บ ระดั บ องค ก รในเรื่ อ งของการใช ง าน Master Data เพื่ อ ให ทํ า หน า ที่
รักษาความถูกตองของขอมูลตอไปในอนาคต
•

เมื่ อ ผ า นการทํ า Master Data Management และมี ก ารตรวจสอบปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล (Data
Cleansing) แล ว ขั้ น ตอนถั ด ไปคื อ กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาระบบสถาป ต ยกรรมเชิ งบริก าร (Service
Oriented Architecture, SOA) ซึ่งมีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. SOA Service จะมีตัวเชื่อมตอ (Interface) ที่อธิบายบริการชื่อ Service, Input Parameter,
Output Parameter และขอมูลอื่นๆ ซึ่งเปนไฟล XML ที่ไมขึ้นกับแพลตฟอรมและเทคโนโลยี โดยมากมักจะ
ใชมาตรฐาน WSDL (Web Service Description Language) ในการอธิบายบริการ
2. SOA จะมี Registry ในการเก็บบริการตางๆ ที่ไดมีการลงทะเบียนไว และจะทําหนาที่เหมือน
ไดเร็กทอรี่ของบริการโปรแกรมหรือกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ตางๆ จะคนหาและเรียกใช
บริการจากการลงทะเบี ยนนี้ มาตรฐานที่ใชในการเก็บขอมูลการลงทะเบียนที่ นิยมใชคือ UDDI (Universal
Description Definition and Integration)
3. การสงขอมูล ระหวาง SOA Service จะใชเอกสารที่เปน XML ที่นิ ยามผานโครงสราง XML
Schema (ไฟล XSD) การสื่อสารระหวางบริการเหลานี้ สามารถทําไดในระบบที่หลากหลายโดยไมจําเปนตอง
ทราบรายละเอียดของแพลตฟอรมและเทคโนโลยีที่บริการนั้นใชอยู
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4. SOA สามารถพัฒนาโปรแกรมหรือ Business Process โดยการประกอบ SOA Service ที่มี
อยูดวยคําสั่งที่เปน XML ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใชคือ WS-BPEL (Web Service-Business Process Execution
Language)
5. SOA Service แตล ะตั วจะมีสวนการประกัน คุณ ภาพ QoS (Quality of Service) อาทิ การ
ควบคุมความมั่นคงในดานการตรวจสอบ สิทธิการใช และนโยบายดานความมั่นคงของระบบ
ขั้นตอนในการพัฒนาสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA)
การพัฒนา SOA จะใชการพัฒนาแบบขั้นบันได (Incremental Adoption) กลาวคือ เริ่มตนจาก
โครงการขนาดเล็กกอน เมื่อสําเร็จก็คอยตอยอดและขยายไปยังโครงการอื่นๆ ดังแสดงในรูปที่ 4-14 ซึ่งวิธีนี้แม
จะให ผ ลสํ าเร็จ ในภาพรวมช ากวาแบบทํ าโครงการขนาดใหญ (Big Bang) ซึ่งมีการพัฒ นาระบบทั้ งหมดใน
องคกร แตการพัฒนาแบบขั้นบันไดจะชวยใหเกิดการเรียนรู และเปนการพัฒนาองคความรูของหนวยงาน จาก
ขอผิดพลาดและความสําเร็จที่เกิดขึ้นระหวางการพัฒนา

รูปที่ 4-14 แสดงแนวคิดในการพัฒนา SOA แบบขั้นบันได
การพัฒนาแบบขั้นบันไดมีขั้นตอนดังตอไปนี้
• เลือกโครงการนํารอง (Pilot Project) ซึ่งควรเปนโครงการที่สําคัญและมีประโยชน ในที่นี้คือ
ระบบที่เกี่ยวของกับขอมูลผูประกอบการและขอมูลสินคา/บริการ
• จัดตั้งคณะทํางานบุกเบิกในการทําโครงการนํารอง (Pioneering Team) บุคลากรที่มารวม
ทํางานควรจะมีประสบการณมาพอสมควร และมีความตั้งใจที่จะผลักดันใหโครงการประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ควร
มีการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการ SOA (SOA Steering Committee)
• คณะทํางานเรียนรูประสบการณจากผูที่เคยพัฒนาระบบในลักษณะเดียวกัน
• พัฒนาในระบบยอยๆ และนํามาประกอบกันเปนระบบที่ใหญขึ้น
นอกจากนี้ ค วรใช วิ ธี SOA Entry Point ซึ่ ง มี อ งค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ คื อ บุ ค ลากร (People)
กระบวนการทํางาน (Process) และสารสนเทศ (Information) ดําเนินการรวมกับองคประกอบดานเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ ระบบเครือขายความเชื่อมโยง (Connectivity) และการนําฟงกชันที่พัฒนาขึ้นกลับมาใชใหม
(Reuse) ดังแสดงในรูปที่ 4-15
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รูปที่ 4-15 แสดงวิธีการ SOA Entry Point
• บุคลากร (People) การสรางปฏิสัมพันธและความเชื่อมโยงของบุคลากรในหนวยงานที่จะ
บูรณาการระบบสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอนในการทํางาน ทั้งนี้จะมีการระดม
ความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของหนวยงานที่จะมารวมกันทํางาน การพัฒนาระบบ
บริการที่ เน น ที่ ผูใช เป น หลัก (People-Focused Service) นั้ น ตองทํ าการออกแบบการปฏิ สัมพั น ธกับ ผูใช
(User Interface) ที่ เป นแบบกราฟกเป นหลัก (Graphical User Interface, GUI) ซึ่งในปจจุบัน มีผลิตภัณ ฑ
หลายอยางที่สนับสนุนการพัฒนารูปแบบดังกลาว เชน Java Server Pages (JSP), XML และ Active Server
Pages (ASP) เปนตน นอกจากนี้ การพัฒนาดวยระบบเว็บทา (Portal) และการใชเทคโนโลยีของ Web 2.0
ก็เปนแนวทางที่สามารถนํามาใชในการชวยบูรณาการการทํางานระหวางผูใชไดเชนกัน
• กระบวนการทํางาน (Process) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน โดยมีเปาหมายในการ
ลดขั้น ตอนการทํ างานหรือทํ าให งานมี ป ระสิทธิภ าพมากขึ้ น (Process-Focused Service) การประยุกตใช
ระบบการไหลของงาน (Workflow) ถือเปนเครื่องมือที่สามารถจะนํามาใชในการออกแบบกระบวนการทํางาน
ได เ ป น อย า งดี ระบบ Workflow ที่ นิ ย มใช ใ นป จ จุ บั น คื อ ภาษา BPEL (Business Process Execution
Language) ซึ่งเปนการนําแนวคิดของ XML มาใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนากระบวนการทํางาน
• สารสนเทศ (Information) การให บริการสารสนเทศเพื่อชวยลดความยุงยากซับ ซอนใน
การทํางานรวมกัน มีขอมูลเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจมากขึ้น และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ทํางาน การพัฒนาโดยใหสารสนเทศเปนบริการแบบหนึ่ง (Information-Focused Service) เปนการเชื่อมโยง
ฐานขอมูลตางๆ เขาดวยกัน ซึ่งจําเปนที่จะตองมีการกําหนดมาตรฐานของขอมูลรวมกัน
• การนํากลับมาใชใหม (Reuse) การนําระบบที่มีการพัฒนาไวแลวกลับมาใชใหม ชวยเพิ่ม
ความมั่นใจและความเร็วในการพัฒนาระบบ เนื่องจากมีการพัฒนาจะระบบที่ใชงานอยูแลว เชน การใช API
หรือ Component ที่มีอยูแลวสําหรับการประยุกตใชงานประเภทตางๆ การใชระบบเปด เชน WSDL (Web
Service Definition Language) และ SOAP (Service Oriented Application Protocol)
• เครือขายความเชื่อมโยง (Connectivity) การสรางความเชื่อมโยงดวยระบบเครือขายที่
เป น มาตรฐานเป ด (Open Standard) ทั้ งนี้ เพื่ อ ลดค าใช จ ายและมี ค วามยื ด หยุ น ในการเชื่ อ มโยงระบบที่
แตกตางกันเขาดวยกัน วิธีการเชื่อมโยงบริการที่เปนมาตรฐานเปดและนิยมใชกันในปจจุบันคือ Enterprise
Service Bus (ESB) และ Service Registry
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ขั้นตอนการพัฒนาระบบ SOA ในมุมมองดานการบริหารมีดังนี้
1. การกําหนดนโยบายและระเบียบที่สนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ
• กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่สนับสนุนการบูรณาการ
• จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทํางานแบบบูรณาการ
• กําหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการที่ดี
2. กําหนดโครงการนํารอง
3. ประเมินและวิเคราะหชองวาง (Gap Analysis) สถานะของหนวยงาน โดยพิจารณา
• ประสบการณของคณะทํางาน (Skills)
• การบวนการทํางาน (Processes)
• สถาปตยกรรมระบบ (Architecture)
• โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
• ซอฟตแวรประยุกต (Application)
4. พัฒนาระบบโดยใชวิธีการแบบขั้นบันได (Incremental Adoption)
5. ประเมินผล
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ตาม
แบบสถาปตยกรรม SOA อาจมีการปรับปรุงโครงสรางทางเทคโนโลยีโดยเพิ่มองคประกอบทางซอฟตแวรตาม
รูปที่ 4-16 ดังนี้

รูปที่ 4-16 แสดงโครงสรางของสถาปตยกรรมเชิงบริการ (SOA)
(ที่มา : www.ibm.com/software/solution/soa)
• ซอฟตแ วร Business Process Management (BPM) เป น Middleware หรือตัวกลาง
ในกระบวนการแบบอัตโนมั ติ ห รือกระบวนการภายในขององคกร เพื่อใหกระบวนการนั้น กระชับ รวดเร็ว
ถูกตอง ลดคาใชจาย และโปรงใส โดยซอฟตแวรนี้จะตองรองรับฟงกชันการทํางาน ดังนี้
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- การทําแม แบบของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Modeling) ในลักษณะ
กราฟก (Graphic User Interface) ซึ่งแมแบบนี้อาจประกอบดวยขั้นตอนของระบบงาน
ตางๆ ภายในองคกรที่ตองการบุคคลเขามาตัดสินใจ รวมถึงบริการตางๆ ที่อยูในระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ SOA
- การปรับเปลี่ยนและแกไขกระบวนการทางธุรกิจตามแมแบบของกระบวนการทางธุรกิจ
- การบริ ห ารจั ด การรวมทั้ ง แจ ง เตื อ นเมื่ อ เกิ ด ความผิ ด ปกติ ในกระบวนการทางธุ ร กิ จ
(Business Process)
- การติ ด ตาม (Track) การวิ เ คราะห แ ละปรั บ ปรุ ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ (Business
Process Improvement) และการทํารายงาน (Management Reporting)
• ซอฟต แ วร Service Governance เป น ซอฟต แ วร ที่ ใช สํ า หรั บ รองรั บ การทํ า งานของ
โครงสรางสถาปตยกรรม SOA โดยมีหนาที่หลักในการบริหารและจัดสรรการใชบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่
เกิดขึ้นในองคกร โดยมีฟงกชันหลักดังตอไปนี้
- Service Registry & Repository เป น ฟ งก ชั น ที่ ใช ใน ก า ร ล งท ะ เบี ย น บ ริ ก า ร
อิ เล็ กทรอนิ ก ส ตางๆ ที่ แต ล ะหน ว ยงานสร างขึ้น โดยจะสามารถค น หาไดงาย สะดวก
รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อลดความซ้ําซอนในการสรางบริการตางๆ ในองคกรดวย
- Expose Services เปนฟงกชันในการบริหารการนําเอาบริการอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสราง
ขึ้นมาไปใชงานจริงในระบบงานหลักของ SOA หลังจากที่ไดนํามาใหบริการของหนวยงาน
ใดๆ ไปแลว ก็จะสามารถถูกนําไปใชงานโดยหนวยงานอื่นๆ ไดทันที รวมถึงการเปลี่ยน
เวอรชันครั้งตอไปดวย
- Version Management เปนฟ งกชัน ในการจัดการเวอรชันตางๆ ของบริการที่ถูกสราง
ขึ้นมา โดยไมสงผลกระทบตอบริการที่เรียกใช
- Policy Management สามารถกําหนดใหบริการตางๆ มีกฎเกณฑในการทํางานอยางชัดเจน
• ซอฟตแวร Monitoring & Control เปนซอฟตแวรที่ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและ
ดู แ ลองค ป ระกอบต างๆของโครงสร างทาง SOA ทั้ งหมด เช น เมื่ อ มี ก ารรับ ส งข อ มู ล ระหว างผู ให บ ริก าร
ผูรับบริการผานทาง Enterprise Service Bus รวมทั้งมีการคนหาขอมูลผานทะเบียนการใหบริการ ซอฟตแวร
นี้จะสนับ สนุนการทํา Monitoring และ Service Levels Agreement (SLA) โดยสามารถบั นทึกขอมูลการ
ทํางานและเก็บคาตางๆ ของการรับสงขอมูลทั้งหมด เพื่อนําไปวิเคราะหและจัดทํารายงานได
• ซอฟต แ วร Business Event เป น ซอฟต แวร ที่ นํ ามาใช ในการจั บ เหตุ ก ารณ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการแบบ Real Time และสามารถสงตอขอมูลไปยังผูรับบริการไดทันทีเมื่อเหตุการณนั้นเกิดขึ้น เชน
หากตองการบันทึกเหตุการณท่ีขาราชการถูกรองเรียนทางวินัยเกิน 5 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน ทันทีที่
เกิ ด เหตุ การณ นั้ น ขึ้ น โมดู ล นี้ จ ะสามารถแจ งเตือนผู ที่เกี่ ย วข องเพื่ อดํ าเนิ น การต อไปไดทั น ที โดยไมต องใช
บุคลากรมาดูแล
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4. แผนปฏิ บัติการเพื่อผลักดั น สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561)
เนื่องจากปจจุบันการเติบโตของการใชงานเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลกมีจํานวนสูงขึ้น
อยางรวดเร็วระบบหมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ต (IP address) ที่ใชในปจจุบันเปนระบบ IP รุนที่ 4
(IPv4) ซึ่งจะเป น ระบบ 32 บิ ตหรือสามารถระบุเลขไอพีไดตั้ง 0.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 ทําใหจํานวน
หมายเลขติดตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดใชหมดไปแลวตั้งแตป พ.ศ. 2554 หลายประเทศจึงนําเทคโนโลยี
หมายเลขติ ด ต อ บนเครื อ ข ายอิ น เทอร เน็ ต รุ น ที่ 6 (IPv6) มาใช งานเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของเครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต และเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับบริการใหมๆ ในอนาคตไดอยางพอเพียง
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน สงเสริม เรงรัด และ
ติ ด ตามผลการดํ าเนิ น งาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) เมื่ อวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2558
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนําเสนอ และไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานหลักทํา
หน าที่ ในการกํ า กั บ ดู แ ล บริ ห ารจั ด การแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ผลั ก ดั น ส งเสริ ม เร งรั ด และติ ด ตามผลการ
ดําเนิน งาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) ตลอดจนรับ ผิดชอบการขอหมายเลข IPv6
จาก Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) ใหกับหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ยังมอบหมายใหหนวยงานตางๆ พิจารณาดําเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไวในแผนดังกลาวดวย
กระทรวงพาณิ ชยไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน
สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการดําเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2561) เพื่อรองรับ
การใหบริการหนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย รวมทั้งผูประกอบการ ประชาชน และหนวยงาน
ภายนอก โดยสามารถจําแนกไดดังนี้
ประเด็นการพัฒนา
1. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย

2. เครื่องแมขาย

สถานะในการรองรับ IPv6
คอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการ
Window 7 ขึ้นไปรองรับ IPv6
สวน Window XP ตองมีการติดตั้ง
ใหรองรับ IPv6

แนวทางการพัฒนา
ตรวจประเมินเครื่องคอมพิวเตอรทั้ง
ในส ว นของระบบปฏิ บั ติ ก ารและ
โปรแกรมประยุก ตที่ จําเป น ตองใช
งาน ดํ า เนิ น การปรั บ แต ง ห รื อ
ปรับปรุงระบบปฏิบตั ิการใหสามารถ
ใชงานรวมกับ IPv6 ได
เครื่องแมขายที่ใชระบบปฏิบัติการ ตรวจประเมิ น เครื่ อ งแม ข า ยทั้ ง ใน
ส ว นของระบ บ ป ฏิ บั ติ ก ารแล ะ
Window server 2008 ขึ้นไป
รองรับ IPv6 โดยอัตโนมัติ แต
โปรแกรมประยุก ตที่ จําเป น ตองใช
เครื่องที่ใช Window server 2003 งาน ดํ า เนิ น การปรั บ แต ง ห รื อ
ตองทําการติดตั้ง IPv6 สวนรุน กอน ปรับปรุงระบบปฏิบตั ิการใหสามารถ
Window server 2003 ไมรองรับ ใชงานรวมกับ IPv6 ได
IPv6 เครื่องแมขายที่ใช Linux ตอง
ทําการติดตั้ง IPv6
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ประเด็นการพัฒนา
3. ระบบเครือขาย

สถานะในการรองรับ IPv6
Core Switch, Firewall รองรับ
IPv6 แต Distribution Switch
บางสวนยังไมรองรับ
4. ระบบสารสนเทศที่ใหบริการ www.moc.go.th รองรับ IPv6
ผานอินเทอรเน็ต ไดแก
แตเว็บไซตของบางหนวยงาน
เว็บไซต อีเมล และโดเมนเนม ยังไมรองรับ IPv6
5. โปรแกรมประยุกต
ยังไมรองรับ IPv6
6. การทํางานแบบ Dual Stack
ยังไมไดดําเนินการ

แนวทางการพัฒนา
สํารวจและจัด สรรงบประมาณเพื่ อ
ซื้ออุปกรณดังกลาว
พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตของกรม
ใหรองรับ
ปรับปรุงระบบใหรองรับ IPv6
ติ ด ตั้ ง Dual Stack ให กั บ ระบ บ
เครือขาย

4.6 มาตรฐาน/เกณฑที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย และกรมทรัพยสินทางปญญา มีการ
ดําเนินการหรือพิจารณาตามมาตรฐาน/เกณฑที่เกี่ยวของ สรุปดังนี้
1. มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลตามกรอบแนวทางมาตรฐาน TH e-GIF 2.0
“กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กสแหงชาติหรือ “Thailand e-Government
Interoperability Framework : TH e-GIF” จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการ
เชื่อมโยงขอมูลและการปฏิบัติการรวมทางอิเล็กทรอนิกสระหวางระบบสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐหลาย
หนวยงานที่มีความแตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ เพื่อนําไปสูการสรางระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
ใหบริการรวม มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน และบูรณาการเชื่อมโยงระบบขอมูลของหนวยงานภาครัฐ”
“เปาหมายหลักของ TH e-GIF คือ การผลักดันการพัฒนาประเทศไปสูการสรางขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการรวมระหวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐและระหวางหนวยงานภาคอื่นๆ
เชน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคองคกรอิสระ และองคการระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้”
• สนั บสนุนและผลักดันการพัฒ นาระบบบริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐที่มี “ประชาชน
เปนศูนยกลางของการใหบริการ” (Citizen-Centric Services)
• สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให ห น ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนพั ฒ นาระบบบริ ก าร
อิเล็ กทรอนิ กส ที่ ส ามารถเชื่อมโยงเอกสารอิเล็กทรอนิกสระหวางหนว ยงานที่ มีระบบ
สารสนเทศที่แตกตางกันไดอยางอัตโนมัติ (Cross Platforms Interconnection)
• เลือกใช “มาตรฐานเปด” และเปนที่ยอมรับในระดับสากล (Open & International Standard)
• กําหนดกติการวม (Common Rules) ในการตั้งชื่ อรายการข อมูล (Data Elements) ที่
นํ า ไปสู ก ารกํ า หนดชื่ อ รายการข อ มู ล ที่ เ ป น มาตรฐานของประเทศ (National
Standardized Data Set) ที่หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําไปใชในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และการพัฒนาระบบใหบริการรวมแบบเบ็ดเสร็จ
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•

•

สรางความเขาใจในเนื้อหาของมาตรฐานรวมและสงเสริมการมีสวนรวมในการปรับปรุง
มาตรฐานตามเวลาที่ เหมาะสม เพื่ อให ส อดคล องกับ เทคโนโลยีใหม และลั กษณะความ
ตองการใชงานที่เปลี่ยนแปลงไป (Stakeholders Collaboration)
กําหนดและแตงตั้งหนวยงานเจาภาพสําหรับการประยุกตใชงานในแตละระดับ โดยใหมี
ทรัพยากรเพียงพอ พรอมทั้งสรางกลไกในการปรับปรุงชุดมาตรฐานอยางตอเนื่องและเปน
ระบบ (Systematic Change Management)

“การสรางขีดความสามารถและขับเคลื่อนการปฏิบัติการรวมระหวางระบบสารสนเทศ ใหบรรลุ
เป า หมายด ว ยการกํ า หนดมาตรฐานกลาง และผลั ก ดั น ให ห น ว ยงานภาครั ฐ มี แ นวทางการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยง จะตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ ดังนี้”
• การนํ ากรอบแนวทางการเชื่ อ มโยงรัฐ บาลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ห งชาติ ไปประยุ ก ต ใช เพื่ อ
ตอบสนองนโยบายและแนวทางการเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐในการ
พัฒนาระบบบริการรวมทางอิเล็กทรอนิกส
• วิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ
• แนวทางการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ
• สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ที่อธิบายถึงองคประกอบของระบบใน
มุมมองหรือมิ ติตางๆ พรอมทั้ งมีการแสดงความสัมพั น ธที่ชัดเจน ทั้งในด านประโยชน
ทิศทางเชิ งยุ ทธศาสตร การดําเนิ น การตามกระบวนการของธุรกรรม ลั กษณะข อมูล ที่
ตองการแลกเปลี่ยนระบบงานที่รองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล และเทคโนโลยีที่
นํามาใชรองรับ ระบบงาน ข อมูลและธุรกรรมเหลานั้น และรวมถึงมาตรฐานกลางดาน
ขอมูลตางๆ เชน วิธีการกําหนดชื่อรายการขอมูลเพื่อการสรางความสอดคลองของเอกสาร
วิ ธี ก ารสร า งแบบจํ า ลองข อ มู ล กติ ก าการออกแบบโครงสร า งข อ มู ล ของเอกสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละมาตรฐานทางเทคนิ ค เพื่ อ การปฏิ บั ติ ก ารร ว ม โดยจั ด ทํ า เป น
สถาปตยกรรมพรอมภาพที่อธิบายองคประกอบดังกลาว ที่มีการใชงานจริงในปจจุบันและ
สถาปตยกรรมที่อธิบายองคประกอบที่ตองการในอนาคต เพื่อประโยชนในการวิเคราะห
งานที่ตองดําเนินการใหไดตามเปาหมายขององคกร
• การบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน
• การบริหารจัดการการปรับปรุงมาตรฐาน
“การดําเนินการตามองคประกอบขางตนและยึดถือเปนกฎกติกาในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
แตละหนวยงาน จะชวยสรางความชัดเจนของการพัฒนาระบบเชื่อมโยงบริการและแลกเปลี่ยนขอมูล ขจัด
อุปสรรคและลดความเสี่ยงในการเชื่อมโยงบริการหรือการแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยวิธีการอธิบาย
ในเชิ ง สถาป ต ยกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ทั้ งสถาป ต ยกรรมด า นธุ ร กรรม สถาป ต ยกรรมด า นข อ มู ล
สถาป ต ยกรรมด า นระบบงาน และสถาป ต ยกรรมด านเทคโนโลยี ซึ่ ง ครอบคลุ ม การใช ก ฎกติ ก าร ว มใน
การพัฒนาระบบใหสอดคลองกัน และลดปญหาของโครงสรางและรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ตองการ
แลกเปลี่ ย นกั น เมื่ อได รั บ การออกแบบตามหลักการที่แนะนํ า รวมทั้ งการใช มาตรฐานทางเทคนิ คเพื่ อการ
ปฏิบัติการรวมระหวางระบบที่ไมเหมือนกัน”
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2. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย (ISMS)
ระบบบริห ารจัดการความมั่ นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015
เปนระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ไดรับการยอมรับโดยสากลในปจจุบัน ซึ่งใชวิธีการ
บริหารจัดการในลักษณะเดียวกันกับระบบมาตรฐาน ISO อื่นๆ แตในรายละเอียดไดมีการนําเอาการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเขามาใชในการพิจารณาความจําเปนในการนําเอาระบบควบคุมตางๆ ที่ระบุไวในมาตรฐาน
มาใชในองคกร โดยมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ป 2015 สรุปประเด็นหลักไดดังนี้
2.1 นโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy)
2.2 โครงสรางองคกรดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Organization of Information Security)
2.3 การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร (Asset Management)
2.4 ความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวของกับบุคลากร (Human Resources Security)
2.5 การสรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม (Physical and Environmental Security)
2.6 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับระบบสารสนเทศ (Operations Security)
2.7 การควบคุมการเขาถึง (Access Control)
2.8 การจั ด หาการพั ฒ นาและการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบสารสนเทศ (System Acquisition,
Development and Maintenance)
2.9 การบริหารจัดการเหตุการณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร (Information
Security Incident Management)
2.10 มิติดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในการบริห ารความตอเนื่องทางธุรกิจ
(Information Security Aspects of Business Continuity Management)
2.11 การปฏิบัติตามขอกําหนด (Compliance)
2.12 การควบคุมการเขารหัส (Cryptography)
2.13 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการสื่อสาร (Communication Security)
2.14 ความสัมพันธกับผูจัดหาสินคาและบริการ (Supplier Relationships)
3. เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในดานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิทัล
“รัฐบาลได มุงพั ฒ นาระบบราชการเพื่อใหหน วยงานภาครัฐปรับ ปรุงการทํ างาน ยกระดั บการ
บริห ารจั ด การ และมี การประเมิ น ผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี โดยนํ า
แนวคิดและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมเขามาในภาคราชการ ภายใตการประยุกตใชจากหลักการ
บริหารของภาคธุรกิจ เชน การบริหารเชิงยุทธศาสตร การลดขั้นตอนการทํางาน การประเมินความพึงพอใจ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เปนตน”
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็ นชอบใหนําเกณฑ คุณ ภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (PMQA) มาเป น
เครื่องมือในการพั ฒ นาระบบราชการ โดยประยุกตใชจากระบบคุณ ภาพการบริหารภาครัฐและเอกชนของ
ตางประเทศ เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผาน
ระบบการประเมินใหรางวัลคุณภาพ ซึ่งมีสาระสําคัญแบงออกเปน 2 สวนหลัก โดยจะขยายความผานคําถามที่
กําหนดไวใหสวนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง ประกอบดวย
สวนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการอธิบายถึงภาพรวมของสวนราชการ สภาพแวดลอม
ในการปฏิบั ติงาน (ขอมูลพื้น ฐานหนวยงาน) ความสัมพั นธกับ ผูรับบริการและผูเกี่ ยวข อง (ประชาชน สวน
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ราชการ หนวยงานภายนอก) สิ่งสําคัญที่มีผลตอการทํางานของสวนราชการ ความทาทายเชิงยุทธศาสตรที่
กําลังเผชิญอยู รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของสวนราชการ
สวนที่ 2 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของสวน
ราชการที่เปนไปตามมาตรฐานที่ควรจะเปน เนนความสอดคลองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางเปนระบบ มี
วัตถุประสงคเพื่อตรวจประเมินการดําเนินการของสวนราชการในประเด็นตาง ๆ ตามหมวดของเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ทําใหเห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของสวนราชการ นําไปสูการยกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของสวนราชการตอไป ประกอบดวย 7 หมวด และเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิ ชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด คือหมวด 4 การวัด การวิเคราะห
และการจัดการความรู การดําเนิน การในหมวด 4 เป นสิ่งที่ สวนราชการไดดําเนินการ ทั้งการจัดการระบบ
สารสนเทศ และการจัดการความรูและเปนสวนที่เปนพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหองคกรสามารถบรรลุเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตรได
4. มาตรฐานทักษะวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอาเซียน
ตามที่ ก ระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได จั ด ทํ า มาตรฐานทั ก ษะวิ ช าชี พ ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับอาเซียน (ที่มา : www.mict.go.th) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
คําจํากัดความ มาตรฐาน และการรับรองความสามารถสําหรับบุคลากรกลุมทักษะดาน ICT และพัฒนาการ
รับ รองความสามารถที่ เกี่ ย วข อ งสํ าหรั บ ใช ในประเทศสมาชิ กอาเซี ย น ซึ่ งจะเป น ประโยชน ต อการพั ฒ นา
บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับกรมในสังกัด ทั้งในดานการกําหนด
หลั กสูต รฝ กอบรม และการจัดสรรงบประมาณเพื่ อการพั ฒ นาบุ คลากร โดยมาตรฐานสํ าหรับ อาเซี ย นจะ
ครอบคลุมกลุมทักษะหลัก 7 กลุมดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การพัฒนาซอฟตแวร (Software Development)
การบริหารจัดการโครงการดานไอซีที (ICT Project Management)
การออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture Design)
การบริหารเครือขายและระบบ (Network and System Administration)
ระบบสารสนเทศและความมั่นคงบนเครือขาย (Information System and Network Security)
การประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing)
การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing)

โดยที่แตละกลุมทักษะจะแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 : ระดับพื้นฐาน หมายถึง มีความรูพื้นฐานและทักษะซึ่งเพียงพอที่จะใชปฏิบัติงาน ซึ่ง
จะใชกับระดับปฏิบัติการ
ระดับที่ 2 : ระดับกลาง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะที่จะปฏิบัติงานไดและสามารถ
กํากับดูแลใหคําแนะนําผูอื่นได ซึ่งจะใชกับระดับหัวหนา
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ระดับที่ 3 : ระดับสูง หมายถึง มีความรูทางวิชาชีพและทักษะทางดานเทคนิคและการบริหาร
จัดการกลุมบุคคล ซึ่งจะใชกับระดับผูจัดการ

รูปที่ 4-17 แสดงระดับของกลุมบุคลากรของหนวยงานดานเทคโนโลยี
กลุมที่ 1 ระดับ ผูจัด การรวมถึง CIO (Chief Information Officer) คือ ผูบริหารองคกรในดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีหนาที่ในการตัดสินใจ กําหนดทิศทางนโยบายการบริหารดานเทคโนโลยีดิจิทัลขององคกร
รวมถึงการควบคุมดูแลบริหารหนวยงานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งควรจะมีความรูในดานตางๆ สรุปดังนี้
• เขาใจในศักยภาพและความเสี่ยงในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
• เขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลยุทธในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงาน
• แปลงแผนสูก
 ารปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
• เขาใจวิธีการจัดการกระบวนการทํางาน การติดตามและประเมินผลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
• เขาใจกฎหมายดานเทคโนโลยีดิจิทัล
• เขาใจกระบวนการวางแผนบริหารจัดการโครงการ (Outsourcing Management)
• เขาใจการเจรจาตอรอง และสามารถสื่อสารกับผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ มที่ 2 ระดั บ หั ว หน า คื อ กลุ มของผูบ ริห ารในองคกรที่ ทําหนาที่ ควบคุ มดูแ ล ตัด สิน ใจ ให
คําปรึกษาและแก ป ญ หาของโครงการต างๆ ในฝายหรือแผนกที่รับ ผิดชอบ รวมถึ งการจั ดสรรบุ คลากรให
เหมาะสมกับโครงการตางๆ
กลุมที่ 3 ระดับปฏิบัติการ ซึ่งอาจจะแบงไดตามลักษณะงาน คือ
• Application Owner คือ ผูรับผิดชอบโดยตรงของระบบสารสนเทศนั้นๆ มีหนาที่ในการ
ดูแล ใหคําปรึกษา ควบคุม และพัฒนาระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย ใหสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูใชงาน รวมถึงการรายงานสถานะของระบบสารสนเทศใหแก
ผูบริหารดวย
• ระดับ Application Support คือ ผูที่ใหคําแนะนํา สอนวิธีการใชงาน ตั้งคาขอมูลพื้นฐาน
รับแจงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นของระบบสารสนเทศ และติดตอกับกลุมผูใชงานโดยตรง
• ระดั บ System Administrator คื อ ผู ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลคอมพิ ว เตอร อุ ป กรณ เ สริ ม ต า งๆ
รวมถึงการติดตั้งโปรแกรม แกปญหาและปรับปรุงคอมพิวเตอรใหกับกลุมผูใชงาน
4-38

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
•

ระดั บ Network และ Infrastructure คือ ผูที่ ควบคุมดูแลเครือขายและเครื่องแมขาย
(Server) เพื่อใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตอง มั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กรอบแนวคิดพื้นฐานและหลักการดังกลาวขางตน สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของ
กรมทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา เพื่ อ ตอบสนองการบู ร ณาการสารสนเทศระดั บ กระทรวงพาณิ ช ย ซึ่ งกรมควร
ดําเนินการใหมีความสอดคลองกัน ประกอบดวย
1. การพั ฒ นาและดํ าเนิ น แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ การ
พาณิ ชย ของกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อตอบสนองภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริม พัฒ นา และ
คุ มครองสิ ท ธิ ในทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญา โดยการสรางกลไกการบริการเพื่ อ การคุ มครองสิท ธิ ใน
ทรัพ ยสิ น ทางป ญ ญา ตลอดจนปกปองพิ ทักษสิทธิและสรางความเชื่อมั่น ใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ผลงานใหมๆ อยางมีป ระสิทธิภ าพ ทัดเทียมมาตรฐานสากล เพื่ อใหสอดคลองและ
รองรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
2. การพัฒนาและดําเนินแผนงาน/โครงการบูรณาการระดับกระทรวง เพื่อสรางความเปนเอกภาพใน
การใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน (Front Office) ตลอดจนการบริหารจัดการขอมูล
ภายใน (Back Office) ทัง้ ในระดับกรมและระดับกระทรวง
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บทที่ 5
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
5.1 โครงการหลักของกรมทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : กระตุ น เศรษฐกิจ การพาณิ ช ยของไทย ดวยการเตรีย มขอมูล ดิจิทัล ในภาพรวมระดับ ประเทศ เพื่อนําไปสงเสริมสนั บ สนุน ใหผูป ระกอบการและ
ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจเชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจน
พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต
เปาหมาย :
บูรณาการขอมูลสารสนเทศภายในกรมทรัพยสินทางปญญา เพื่อสนับสนุนการเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการและประชาชน
กลยุทธที่ 1 :
สรางความรวมมือหนวยงานภายในและภายนอกในการกําหนดแนวทางการบูรณาการขอมูลรวมกัน
กลยุทธที่ 2 :
สอบทานขอมูล (Data Cleansing) รวมกันระหวางหนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

รวม
60 61 62 63 64
แผนงานที่ 1 การพัฒนาขอมูลพื้นฐานดานการพาณิชย เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชนขอมูลรวมกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย
1 การสอบทานและ
เพื่อปรับปรุงขอมูลที่ ขอมูลพื้นฐานของ 1. จัดทํากระบวนการ 1. จํานวนขอมูล
- 3.0 3.0 3.0 3.0 12.0 ศท.
ปรับปรุงขอมูล (Data มีสวนเหมือนกัน ที่ใช แตละระบบของ
ตรวจสอบขอมูลซึ่งมี
พื้นฐาน ที่มีความ
การจัดเก็บ/ใชงาน
ถูกตองตรงกันทุก
Cleansing) รวมกัน งานอยูในแตละระบบ หนวยงานในกรม
ในแตละระบบ เพื่อ
ระบบ
ระหวางหนวยงานใน ของหนวยงานในกรม ทรัพยสินทาง
ทรัพยสินทางปญญา ปญญามีความ
เปรียบเทียบขอมูล
กรมทรัพยสินทาง
ใหมีความถูกตอง
ถูกตองตรงกัน ลด
เบื้องตน
ปญญา
ตรงกัน
ความซ้ําซอนและ 2. นําผลตรวจสอบเขา
ความขัดแยงกัน
สูกระบวนการ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

5-1

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

พิจารณาปรับปรุง
แกไขขอมูลรวมกัน
2 จัดทํามาตรฐาน
กําหนดมาตรฐาน
1. สราง
จัดประชุมหนวยงานใน 1. มีมาตรฐานขอมูล
ขอมูลดานทรัพยสิน การพัฒนาระบบ
มาตรฐาน
สังกัดกรม หนวยงาน
พื้นฐานเพื่อการให
ทางปญญา ให
สารสนเทศและ
ขอมูลพื้นฐาน ดานมาตรฐาน และ
บริการ
สอดคลองตาม
ขอมูลของหนวยงาน
เพื่อการ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ 2. มีมาตรฐานขอมูล
พื้นฐานเพื่อการ
มาตรฐานขอมูล
ในสังกัดกระทรวง
บริการ
ทรัพยสินทางปญญา
บริหารจัดการภาย
ภาครัฐและ
พาณิชย ใหมีความ 2. สราง
ระดับสากล เพื่อรวมกัน
ในกรม
มาตรฐานขอมูล
เปนเอกภาพ
ศึกษาและพิจารณา
มาตรฐาน
ระดับสากล
ขอมูลพื้นฐาน กําหนดนิยาม
ความหมายของขอมูลที่
เพื่อการ
บริหารจัดการ จําเปนตองใชงาน
กําหนดรูปแบบของ
ภายในของ
ขอมูล และวิธี
กรม
การเชื่อมโยงขอมูล
3. สราง
รวมกัน
มาตรฐาน
ขอมูลรวมกับ
กระทรวง
พาณิชย
แผนงานที่ 2 การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณิชย
3 การพัฒนา/ปรับปรุง พัฒนา/ปรับปรุง
การเชื่อมโยง
จัดทํามาตรฐานการ
จํานวนชุดขอมูลที่
ระบบเชื่อมโยง
ระบบเชื่อมโยง
ขอมูลระหวาง
แลกเปลีย่ นขอมูล วาง ใหบริการในการ
แลกเปลีย่ นขอมูล
แลกเปลีย่ นขอมูล
หนวยงานทั้ง
รูปแบบ กฎเกณฑ และ แลกเปลีย่ นขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อการใหบริการ
ภายในและ
การรักษาความมั่นคง
(e- Exchange)เพื่อ ระหวางหนวยงาน
ภายนอกกระทรวง ปลอดภัยของขอมูลที่ทํา

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
62

63

64

60

61

-

1.0 1.0 1.0 1.0

4.0 ศท.

-

2.0 1.0 1.0 2.0

6.0 ศท.

ของขอมูล

5-2

รวม

หนวยงาน
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

4

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

แลกเปลีย่ นขอมูล
ระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
กระทรวงพาณิชย

ภายในกระทรวง
พาณิชย และ
หนวยงานภายนอก
กระทรวงพาณิชยที่มี
ความจําเปนตองการ
ใชขอมูลดาน
ทรัพยสินทางปญญา
พัฒนาระบบ
สนับสนุนการตลาด
เชิงรุก และอํานวย
ความสะดวกในการ
แสดงขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินทางปญญา
ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับ
บริหาร

พาณิชยเปนแบบ
อัตโนมัติและมี
ความปลอดภัย
ของขอมูล

การแลกเปลี่ยน รวมทั้ง
พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลีย่ น
ขอมูลใหมีความเปน
ปจจุบัน และสามารถใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. ศึกษาวิเคราะหแนว
ทางการพัฒนาการ
ตลาดที่ทันสมัย
2. พัฒนาระบบงานที่
เหมาะสมตาม
แนวทางการศึกษา
วิเคราะห (ขอ 1.)

พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบ Trade
Intelligence

ตัวชี้วัด

กรมฯ สามารถนํา
ระดับความพึงพอใจ
ขอมูลใชในการ
ของผูใชงาน
บริหารและ
กําหนดทิศทางได
รวมทั้งกระทรวง
พาณิชยสามารถ
นําขอมูล/
สารสนเทศดาน
การพาณิชยไปใช
งานได
แผนงานที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการขอมูลดานการพาณิชยในระดับประเทศ
5 การพัฒนา/ปรับปรุง พัฒนา/ปรับปรุง
สามารถนําขอมูล 1. ศึกษามาตรฐาน
ระดับความพึงพอใจ
ระบบศูนย
ระบบสารสนเทศที่ จากระบบมาใชใน
ขอมูลมาจัดทําเปน ของผูใชงาน
ปฏิบัติการกรม
สามารถรวบรวม
การวิเคราะห และ
ขอมูลในระบบศูนย
(Department
ประมวลผลขอมูล
สามารถจัดสง
ปฏิบัติการกรม โดย
ขอมูลไปยังระบบ
จะตองประมวลผล
Operation Center (Integrate) จาก
ศูนยปฏิบัติการ
ขอมูล (Integrate)
: DOC) กรม
ระบบสารสนเทศ
ทรัพยสินทางปญญา ตางๆภายใน ทป.
กระทรวง (MOC)
ขอมูลที่กรมมีเขาสู
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
60

61

62

63

64

-

-

-

-

-

-

2.0 1.0 1.0 2.0

รวม

หนวยงาน
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

สนค. สป. คต.คน.
จร.ทป.พค.สค.อคส.

6.0 ศท.

5-3

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการ
วิเคราะหได

6

5-4

ศึกษาวิเคราะห
ขอมูลดานทรัพยสิน
ปญญาเพื่อใช
ประโยชนเชิง
ยุทธศาสตร

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ระบบไดครบถวนทุก
ระบบ
2. พัฒนาระบบศูนย
ปฏิบัติการกรมจาก
ความตองการและ
มาตรฐานขอมูลที่ได
เก็บขอมูลและศึกษา
มา
วิเคราะหออกแบบ ออกแบบวิเคราะห สรรหาผูเ ชี่ยวชาญดาน
การบริหารจัดการ
การพัฒนาขอมูลที่ การวิเคราะหออกแบบ
และการใชประโยชน จําเปนตอการ
ขอมูลเพื่อการใช
จากขอมูลเชิง
บริหารจัดการและ ประโยชนเชิง
ยุทธศาสตร
การใหบริการของ ยุทธศาสตร
กรม

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

ตัวชี้วัด

รวม

60

61

62

63

64

1. มีนักวิเคราะหขอมูล
2. มีโครงสรางขอมูล
และรูปแบบการ
บริหารจัดการ เพื่อการ
ใชประโยชนของกรม

-

2.0

-

-

-

รวม

-

10.0 6.0 6.0 8.0 30.0

ไดอัตโนมัติ

หนวยงาน
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

2.0 ศท.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization)
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการใหบริการแบบดิจิทัล (Front Office) แกผูประกอบการและประชาชน ใหสามารถเขาถึงบริการของกรมทรัพยสิน
ทางปญญาไดอยางสะดวกรวดเร็ว พรอมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ของหนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา
เปาหมายที่ 1 : เปลี่ยนกระบวนการทํางานและการทําธุรกรรมเปน Digital
เปาหมายที่ 2 : ใหบริการดานทรัพยสินทางปญญาแบบครบวงจร (ทั้งในดานขอมูลและการทําธุรกรรม) ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
กลยุทธที่ 1 :
พัฒนาระบบงานหรือ Application ที่สามารถตอบสนองความตองการใชงานดวยความทันสมัย
กลยุทธที่ 2 :
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Back Office ใหครอบคลุมความตองการใชงานที่เพิ่มมากขึ้น
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

60 61
แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยตอบสนองการใชงานในลักษณะ Customer Centric
1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ เพื่อรองรับ พรบ.
พัฒนาระบบสิทธิบตั ร 1. ศึกษาวิเคราะห ระดับความพึง
15.0 2.0
การจดทะเบียนทรัพยสิน อํานวยความสะดวกฯ /อนุสิทธิบัตร ระบบ
พรบ. ที่เกี่ยวของ พอใจของผูใชงาน
ทางปญญาใหสมบูรณ พรบ.หลักประกัน
ลิขสิทธิ์ ระบบเครื่อง 2. พัฒนาฟงกชัน
หมายการคา และระบบ หรือระบบงาน
อยางเต็มรูปแบบ
ธุรกิจ และการจด
ทะเบียนเครื่อง
จดทะเบียนเครื่องหมาย ยอยเพื่อ
หมายการคาระหวาง การคาระหวางประเทศ ตอบสนองการจด
ประเทศ (ภายใตพิธี
ทะเบียนทรัพยสิน
สารมาดริด)
ทางปญญา
3. พัฒนาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
2 พัฒนาเว็บไซตตลาดกลาง เพิ่มประสิทธิภาพใหตรง ขยายชองทางดาน
1. ศึกษาวิเคราะห มีชองทางใช
4.0 ความตองการ
ทรัพยสินทาง
ทรัพยสินทางปญญา (IP กับความตองการใชงาน การตลาดและจัด
ใหมๆของ
ปญญาเชิงพาณิชย
Mart) เพื่อรองรับการ มากยิ่งขึ้นและพัฒนา จําหนายสินคา
ทํางานดวย Mobile
เปน Mobile
ทรัพยสินทางปญญา
ผูประกอบการ
ในระบบออนไลน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

62

63

64

2.0

2.0

2.0

-

-

-

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
23.0 ศท. กสบ.
กสอ. สคม.
สลส.

4.0

สทป. ศท.

5-5

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

Application ซึ่งทําให ของไทยในระดับ
และประชาชน
เพิ่มขีดความสามารถใน สากล
2. พัฒนา Mobile
การแขงขันทางการคา
Application รุน
และสรางความ
ใหมที่สนองตอบ
แข็งแกรงใหระบบ
ความตองการฯ
เศรษฐกิจประเทศ
3 พัฒนาระบบบริการ
พัฒนาระบบสําหรับ ประชาชนไดรับความ 1. ศึกษาวิเคราะห ระดับความพึง
ขอมูลทรัพยสินทาง
บริการขอมูลสําหรับ สะดวกในการขอรับ
ความตองการ
พอใจของผูใชงาน
ปญญาทาง
ประชาชน เพื่ออํานวย บริการมากขึ้นใน
ใหมๆของ
อิเล็กทรอนิกส (eความสะดวกในการ
ผูประกอบการ
ติดตอสื่อสาร การแจง
และประชาชน
Service)
ปญหา การสอบถาม
2. พัฒนาบริการ
ขอมูลตาง ๆ การ
ตามชองทางตาง
สํารวจความพึงพอใจ
ๆ ที่ไดศึกษา
ผานทางชองทางตาง
ๆ อาทิเชน Contact
Center และเว็บไซต
เปนตน
แผนงานที่ 2 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
4 พัฒนาระบบคลังขอมูล เพื่อนําฐานขอมูลการจด นําเสนอผลการ
1. ศึกษาวิเคราะห มีระบบคลังขอมูล
สนับสนุนสารสนเทศ
ทะเบียนทรัพยสินทาง วิเคราะหขอมูลที่
ขอมูลเพื่อ
สนับสนุน
เพื่อการตัดสินใจของ
ปญญาทุกประเภทและ หลากหลายเพื่อใชใน
สนับสนุนการ
สารสนเทศเพื่อ
ผูบริหาร
ฐานขอมูลอื่นๆ เชน
การตัดสินใจของ
ตัดสินใจของ
การตัดสินใจของ
ขอมูล บุคลากร
ผูบริหาร เพื่อการ
ผูบริหาร
ผูบริหาร
งบประมาณมาจัดทํา บริหารงานตาม
2. พัฒนาระบบคลัง

60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

-

3.0

-

-

1.0

4.0

ศท.

-

4.0

-

-

2.0

6.0

ศท.

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

Application
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แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เปนคลังขอมูล (Data
Warehouse)

ยุทธศาสตรของกรม

5

พัฒนาระบบยืม-คืน
และรักษาความ
ปลอดภัยแฟมคําขอ
เอกสารดานทรัพยสิน
ทางปญญา

พัฒนาระบบยืม-คืน
และรักษาความ
ปลอดภัยแฟมคําขอ
เอกสารดานทรัพยสิน
ทางปญญาดวย RFID

ติดตามสถานะของ
แฟมคําขอไดทุกพื้นที่
การใชงานภายในกรม

6

บํารุงรักษาระบบงาน
และฐานขอมูลดาน
ทรัพยสินทางปญญา

บํารุงรักษาระบบ
ปจจุบันใหสามารถใช
งานไดอยางตอเนื่อง

อํานวยความสะดวก
ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานใหแก
บุคลากรของ ทป.
รวมทั้งการใหบริการ
แกผูประกอบการและ
ประชาน

7

พัฒนาระบบสนับสนุน
งานการตรวจสอบ
ภายใน (Internal
Audit) และการ

พัฒนาเครื่องมือ
สําหรับผูตรวจสอบ
และหนวยงาน
เปาหมายที่จะไดรับ

อํานวยความสะดวก
ใหแกผูตรวจสอบและ
หนวยงานเปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน
ขอมูลโดยเนนการ
Integrate ขอมูล
จากระบบปจจุบัน
1. สํารวจจํานวน
แฟมคําขอฯ
2. ติดตั้ง RFID
เพิ่มเติม
3. จางเหมา
พนักงาน/ลูกจาง
ดําเนินงานภายใต
ความควบคุมของ
บุคลากร ทป.
ศึกษาวิเคราะหความ
ตองการบํารุงรักษา
ระบบตางๆ เชน
ระบบเครื่องหมาย
การคา ระบบ
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร ระบบ
บริหารขอมูลลิขสิทธิ์
ฯลฯ
1. ศึกษาวิเคราะห
ประเด็นและ
รายงานการ
ตรวจสอบ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

มีระบบยืม-คืน
และรักษาความ
ปลอดภัยแฟมคํา
ขอเอกสารฯ

-

7.0

4.0

4.0

4.0

19.0 ศท.

จํานวนระบบงาน
และฐานขอมูลที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

-

5.0

5.0

5.0

5.0

20.0 ศท.

มีระบบสนับสนุน
งานตรวจสอบ
ภายในและการ
ตรวจสอบดาน

-

2.0

-

-

1.0

3.0

ตัวชี้วัด

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

กตน. ศท.
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กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

8

5-8

โครงการ

วัตถุประสงค

ตรวจสอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Audit)

การตรวจสอบใชงาน
รวมกัน

การพัฒนาระบบขอมูล
เปด (Open Data) เพื่อ
สนับสนุนระบบศูนย
ขอมูลกลางแหงชาติ
(National Data
Center)

สนับสนุนการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
แผนบูรณาการขอมูล
และแผนการเปลี่ยน
ผานไปสู
Government
Shared Services

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ภายใน รวมทั้ง
รายงายการ
ตรวจสอบดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. พัฒนาระบบการ
ตรวจสอบ
ภายใน
(Internal
Audit) และการ
ตรวจสอบดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT
Audit)
จัดสงขอมูลที่ควร
1. ใชมาตรฐาน
ใหบริการหรือควร
ขอมูลที่กําหนดไว
เปดเผยตามกฎหมาย
เปนกรอบในการ
Integrate
ไปยังศูนยขอมูลกลาง
แหงชาติ (National 2. พัฒนาระบบ
Web Services
Data Center) โดย
เพื่อการ
อัตโนมัติ
Integrate ขอมูล
ของแตละกรมเขา
สู MOC Data
pool

ตัวชี้วัด

60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

-

1.0

-

-

1.0

2.0

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จํานวนขอมูลที่
สามารถเปดใหมี
การเผยแพรใช
งานรวมกัน
(Share Data)

ศท.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน
3. พัฒนาระบบ
Web Services
เพื่อนําสงขอมูล
จาก MOC Data
Pool ไปยัง
ฐานขอมูลกลาง
แหงชาติ
(National Data
Pool)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

รวม 19.0 24.0 11.0 11.0 16.0 81.0
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย
สาระยุทธศาสตร : พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือกติกาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลดานทรัพยสินทางปญญา ใหเหมาะสมทันสมัยสอดคลอง
กับหลักเกณฑสากล และความกาวหนาทางเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสงเสริมสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของผูประกอบการและ
ประชาชน
เปาหมาย :
ผูประกอบการหรือประชาชนสมัครใจใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทางปญญาเพิ่มมากขึ้นโดยมีการรักษาความลับของขอมูล
สวนตัว (Privacy) อยางมั่นคงปลอดภัย
กลยุทธ :
ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขอมูลทรัพยสินทางปญญา ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

แผนงานที่ 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
1 การทบทวนปรับปรุง การทบทวนปรับปรุง 1. สอดคลองกับ
1. จัดตั้ง
และติดตามประเมินผล และติดตาม
กฎหมายเศรษฐกิจ
คณะกรรมการ
แนวนโยบาย/แนว
ประเมินผล
ดิจิทัลและการรักษา
คณะทํางานกํากับ
ปฏิบัติในการรักษา
แนวนโยบาย/แนว
ความมั่นคงปลอดภัย ติดตามแผนตางๆ
ความมั่นคงปลอดภัย ปฏิบัติในการรักษา
2. พิจารณาทบทวน
ดาน ICT ของ
แผนการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัย
แนวนโยบายแนว
กระทรวงเทคโนโลยี
ความเสีย่ งและแผน
แผนการบริหาร
ปฏิบัติในการรักษา
สารสนเทศและการ
ฉุกเฉิน ดานเทคโนโลยี จัดการความเสีย่ ง
ความมั่นคง
สื่อสาร
ดิจิทัล ที่สอดคลองกับ และแผนฉุกเฉิน ดาน 2. เปนกรอบแนว
ปลอดภัยฯ
กฎหมายเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่
แผนการบริหาร
ทางการจัดทําแผน
ดิจิทัล
สอดคลองกับ
จัดการความเสีย่ ง
ที่เกี่ยวของสําหรับ
กฎหมายเศรษฐกิจ
และแผนฉุกเฉิน
กรมฯ
ดิจิทัล
3. ปรับปรุงแผนตาง ๆ
ที่เกี่ยวของทั้งหมด
5-10

ตัวชี้วัด
มีแนวนโยบาย/
แนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดาน
ดิจิทัลระดับกรม

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
60

61

62

63

64

-

1.0

1.0

1.0

1.0

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
4.0

ศท.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

2

โครงการ

เสนอขอรับรอง
มาตรฐานสากลดาน
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย

วัตถุประสงค

สรางความเชื่อมั่น
ใหแกผูใชงานในการ
ใชระบบดิจิทัลของ
กรมทรัพยสินทาง
ปญญา

เปาหมาย

เสนอขอรับรอง
มาตรฐานสากลISO
ดานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย
ISO/IEC 27001 หรือ
อื่นที่ ๆที่เกี่ยวของ

แนวทางการ
ดําเนินงาน
4. ประกาศใชงานแผน
ดังกลาว
1. ขอรับรอง
มาตรฐานเกี่ยวกับ
หองศูนยขอมูล
2. ขอรับรอง
มาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบงานหลัก

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

ตัวชี้วัด

หองศูนยขอมูล
ทรัพยสินทาง
ปญญาและ
ระบบงานหลัก มี
มาตรฐานสากล
รวม

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

60

61

62

63

64

-

3.0

3.0

3.0

3.0

12.0 ศท.

-

4.0

4.0

4.0

4.0

16.0
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : สรางการมีสวนรวม ตลอดจนการใชประโยชนจากขอมูลองคความรูดานทรัพยสินทางปญญาอยางทั่วถึงและเทาเทียม ผานเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยาง
สะดวกงายดาย เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการและประชาชนรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชทรัพยสินทางปญญาดวยความรับผิดชอบตอ
สังคม
เปาหมาย :
สรางสังคมออนไลนที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญารวมกัน
กลยุทธ :
พัฒนารูปแบบการเรียนรูดานทรัพยสินทางปญญาผาน Social Network
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
60

61

62

63

64

มีระบบการเรียนรู 1.0
ทรัพยสินทาง
ปญญา
(e-Learning) ที่มี
การปรับปรุงเนื้อหา
อยางตอเนื่อง

3.0

1.0

1.0

1.0

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

แผนงานที่ 1สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานทรัพยสินทางปญญา
1
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พัฒนาระบบการเรียนรู พัฒนาระบบเว็บไซต
ทรัพยสินทางปญญา
e-Learning เดิมให
ทางไกล (e-Learning) สามารถใชงานได
เพิ่มขึ้น เชน แบงกลุม
ผูเรียน การจัดทํา
ฐานขอมูลผูเ รียน การ
สงอีเมลอตั โนมัติ
รวมทั้งจัดทําเนื้อหา
สําหรับเปนสื่อการ
เรียนรูในระบบดวย

ใหบริการแกผสู นใจได
อยางมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มจํานวนผูใช
บริการเรียนรูเ รื่อง
ทรัพยสินทางปญญา

1. ศึกษาวิเคราะห
แนวทางการ
เรียนรูในรูปแบบ
ใหมที่นาสนใจใน
ยุคดิจิทัล
2. พัฒนาระบบการ
เรียนรูทรัพยสิน
ทางปญญา
ทางไกล
3. จัดทําเนื้อหา
(Content)
สําหรับใชเปนสื่อ
การเรียนรู ใน
ระบบที่พัฒนาขึ้น

7.0

สทป. ศท.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

2

พัฒนาระบบวิเคราะห
ขอมูลทางสังคมการ
พาณิชยจากสื่อสังคม
ออนไลน (Social
Analytic)

พัฒนาระบบงานเพื่อ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย ซึ่ง
เปนขอมูลขนาดใหญ
(Big Data) เปน
ประโยชนตอการ
กําหนดนโยบายและ
บริหารจัดการได
อยางเหมาะสมตอไป

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

วิเคราะหความตองการ 1. สํารวจศึกษาสังคม
ของผูประกอบการและ
การพาณิชย
ประชาชน ที่มักจะ
เบื้องตน เพื่อ
เปลี่ยนแปลงอยาง
กําหนดประเด็น
รวดเร็วตามยุคดิจิทลั
วิเคราะหที่
เหมาะสม
2. พัฒนาระบบ
วิเคราะหขอมูลจาก
สื่อสังคมออนไลน
ตามประเด็นที่
กําหนด

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

ตัวชี้วัด
มีระบบวิเคราะห
ขอมูลทางสังคม
การพาณิชย
(Social Analytic)

60

61

62

63

64

-

1.0 1.0

1.0

1.0

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
4.0 ศท.

4.0 2.0

2.0

2.0

11.0

รวม 1.0
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : พัฒ นาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานตามหนาที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เปาหมายที่ 1 : บรรจุสมรรถนะดานการพัฒนาหรือการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมตอบทบาทหนาที่ของบุคลากร โดยใหเปนองคประกอบสําคัญของการปฏิบัติงาน
หรือความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
เปาหมายที่ 2 : พัฒนานักวิเคราะหออกแบบ (System Analyst) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมตอกระบวนงานตางๆ เปนประโยชนตอการประสานหรือ
สื่อความเขาใจระหวางผูใชงานกับนักเทคนิคในการบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาโปรแกรมรวมกัน
กลยุทธที่ 1 :
จัดทําสมรรถนะ (Competency) การใชงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับผูใชงานในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
กลยุทธที่ 2 :
จัดทําสมรรถนะ (Competency) การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับนักเทคนิค
กลยุทธที่ 3 :
ทดสอบ ประเมิน และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรใหเหมาะสมตามหนาที่ความรับผิดชอบ
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
1 จัดทําแผนพัฒนา
เพื่อจัดทําแผนการ
บุคลากรในแตละระดับ จัดใหมีการประชุม
มีแผนพัฒนา
บุคลากร ให
พัฒนาบุคลากร
/ประเภทมีสมรรถนะ ระหวางผูบังคับบัญชา บุคลากรในดานการ
เหมาะสมตอ
รายบุคคล (Individual การใชงานหรือการ
และผูใตบังคับบัญชาใน ใชงานหรือการ
สมรรถนะดานการใช Development Plan) พัฒนาระบบเทคโนโลยี การจัดทําแผนพัฒนา พัฒนาระบบ
งานหรือการพัฒนา
ดิจิทัลที่ดีขึ้น
รวมกัน
เทคโนโลยีดิจิทลั
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล
2 พัฒนาและ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะการ พัฒนาบุคลากรใหมี
1. จัดหลักสูตรอบรมทั้ง จํานวนบุคลากรที่
ประเมินผลสมรรถนะ ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของ ทักษะความสามารถ
ผูใชงาน/นักเทคนิค ไดรับการพัฒนา
ตามที่ระบุไวใน
กับการใชงาน หรือการ เทาทันเทคโนโลยี
2. จัดอบรมหลักสูตร
5-14

60

61

62

63

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
64

-

0.3

0.3

0.3

0.3

1.2 ศท.

-

2.0

1.0

1.0

1.0

5.0 ศท.

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ
แผนพัฒนาบุคลากร
(Individual
Development
Plan)

วัตถุประสงค
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั ดิจิทัล
(แลวแตกรณี) เปน
รายบุคคล

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน
ผูบริหารโครงการ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ทดสอบตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ
เฉพาะนักเทคนิค
4. ทดสอบเพื่อขอรับ
ใบรับรองในระดับ
สากล อาทิเชน
CISSP, CCNA,
MSCE

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

60

61

62

63

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
64

-

2.3

1.3

1.3

1.3

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

ตัวชี้วัด

รวม

6.2
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูบริหาร เจาหนาที่ ผูประกอบการ และประชาชน สามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็วแบบทุกที่ ทุกเวลา เพียงพอตอความตองการ
เปาหมายที่ 1 : ผูประกอบการหรือประชาชนสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญาไดแบบทุกที่ ทุกเวลา
เปาหมายที่ 2 : ผูบริหารและเจาหนาที่สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญาไดแบบทุกที่ ทุกเวลา
กลยุทธที่ 1 :
เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบเครือขายของกรมทรัพยสินทางปญญา
กลยุทธที่ 2 :
เชื่อมโยงการใชระบบ Wifi ไดอยางตอเนื่องระหวางอาคารสถานที่ของหนวยงานสวนกลาง (สนามบินน้ํา)
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

-

3.0

3.0

3.0

3.0

12.0 ศท.

ความเร็วในการใช
ศูนยขอมูลสํารองแทน
ศูนยขอมูลกลาง(วัด
จากแผนฉุกเฉิน)

3.0

3.0

3.0

3.0

12.0 ศท.

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาศูนยขอมูลกลางดานทรัพยสินทางปญญา
1

พัฒนา/บํารุงรักษา
ศูนยขอมูลกรม
ทรัพยสินทางปญญา
(IP Data Center)

2

พัฒนา/บํารุงรักษา
ศูนยขอมูลสํารองกรม
ทรัพยสินทางปญญา
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บํารุงรักษาการใชงาน
ศูนยขอมูลกรม
ทรัพยสินทางปญญา
ใหมีความปลอดภัย
และสามารถใหบริการ
ไดอยางมีเสถียรภาพ

เปนศูนยกลางการ
บริหารจัดการระบบ
งานดานทรัพยสิน
ทางปญญาและเปน
คลังขอมูล (Data
Warehouse) ของ
กรมฯ
บริหารจัดการ DR
บริหารความเสี่ยง
Site ใหสามารถใชงาน ในการใชศูนย
แทนศูนยขอมูลกรม
ขอมูลกรม
ทรัพยสินทางปญญาได ทรัพยสินทาง
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ปญญาไดอยาง
เหมาะสม

ศึกษาสํารวจสภาพอายุ
การใชงานและ
ประสิทธิภาพการทํางาน
ของเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ รวมทั้งบํารุงรักษา
ทั้งเชิงปองกัน (PM)
และเชิงแกไข (CM)
ฝกซอมการใชศูนย
สํารองขอมูลตามที่
ระบุในแผนฉุกเฉิน

ระดับเสถียรภาพใน
การใชศูนยขอมูล
กลาง

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

3

จางที่ปรึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

กํากับติดตามการพัฒนา สนับสนุนการ
จัดจางผูเชี่ยวชาญดาน
และถายทอดองคความรู พัฒนาระบบดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแตละโครงการ
เทคโนโลยีดิจิทลั
ใหประสบผลสําเร็จ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4 พัฒนาระบบเครือขาย ปรับปรุงและพัฒนา
1. รองรับจํานวน 1. สํารวจอุปกรณ
และเครื่องมืออุปกรณ ระบบเครือขายของกรม
เจาหนาที่และ
เครือขาย และ
รวมทั้งการบํารุงรักษา ฯให รองรับการใชงาน
การใชงาน
ลิขสิทธิ์ซอฟตแวร
เพื่อรองรับการใช
เทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยน
เครือขายทั้ง
ในการใชงานให
เทคโนโลยีที่
ไปเชนIPv6, SDN และ
แบบมีสายและ
เพียงพอ
ปรับเปลีย่ น
ไรสายที่
จัดใหมีลิขสิทธิ์การใช
2. สํารวจและจัดหา
เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
งานที่ถูกตองครบถวน
อุปกรณเครือขาย
รองรับการใช
เพื่อรองรับการใช
งานระบบ
VDI
คอมพิวเตอร
เสมือนVDI ที่
เพิ่มขึ้นดวย
5 ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิภาพการ ระบบของกรมมี
สํารวจ วิเคราะห และ
ระบบรักษาความ
รักษาความปลอดภัย ความนาเชื่อถือและ จัดหาอุปกรณหรือ
ปลอดภัยของระบบ
ใหกับระบบ
มีความปลอดภัย เครื่องมือดานการ
สารสนเทศภายในกรม สารสนเทศภายในกรม จากการถูกคุกคาม รักษาความมั่นคง
ทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสินทางปญญา จากภายนอกและ ปลอดภัยทาง
ใหเปนที่ยอมรับ
ภายใน
คอมพิวเตอรเพื่อให
ระบบงานมีความ
มั่นคงปลอดภัย
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด
มีผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จํานวนเครื่องแมขาย
และอุปกรณ
เครือขายที่รองรับ
การใชงาน IPv6

กรมมีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี
ขึ้น

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
63
2.0

60
-

61
2.0

62
2.0

-

5.2

4.0 10.0 4.0

23.2 ศท.

5.0

5.0

20.0 ศท.

5.0

64
2.0

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
8.0 ศท.

5.0
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กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

6

จัดหาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน
(VDI) สําหรับทดแทน
เครื่องคอมพิวเตอรชุด
เดิม
คาบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน
(VDI) และระบบ
คอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

7

8

5-18

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เพื่ อ ทดแทนครุ ภั ณ ฑ จัดสรรการมีการใช
คอมพิ ว เตอร ที่ มี อ ายุ เครือ่ งคอมพิวเตอร
การใชงานเกิน 7 ป
ใหเพียงตอความ
ตองการใชงาน และ
มีความทันสมัย
เพื่อใหการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอร
ระบบคอมพิวเตอร
เสมือนไดรับการ
เสมือน(VDI) สามารถ บํารุงรักษาและมี
ใชงานไดอยางตอเนื่อง License ตาง ๆ ที่
และมีLicense ใชงาน เกี่ยวของในการใช
ถูกตองครบถวน
งานครบถวน
พัฒนาระบบสนับสนุน อํานวยความสะดวกใน Log in เข า ระบบ
การใชเครือขายไรสาย การใช Wifi ไดอยาง Wifi เ พี ย ง ค รั้ ง
ไดอยางตอเนื่อง (Wifi ตอเนื่องทุกอาคาร
เดียวและใชงานได
Roaming)
(สนามบินน้ํา)
ทุกอาคาร

แนวทางการ
ดําเนินงาน

60 61 62
- 18.5 9.5

63
8.5

64
3.5

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
40.0 ศท.

18.7 ศท.

ปและงบประมาณ (ลานบาท)

ตัวชี้วัด

สํารวจและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร
เสมือน(VDI) เพื่อ
ทดแทนเครื่องเกา

จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรเสมือน

บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน
(VDI) ใหสามารถใชงาน
ไดอยางตอเนื่องและมี
ความปลอดภัยของ
ขอมูล
ติดตั้งอุปกรณและ
กําหนดคาการใชงาน
ที่ศูนยการใหบริการ

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชงาน

-

3.5

4.5

5.0

5.7

ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชงาน

-

2.0

-

-

-

รวม

-

42.2 31.0 36.5 26.2 135.9

2.0

ศท.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

ตารางสรุปงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 2
ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization)
ยุทธศาสตรที่ 3
สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย
ยุทธศาสตรที่ 4
สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการ
ของกรมทรัพยสินทางปญญา
รวมงบดําเนินงาน
รวมคาบํารุงรักษา
รวมทั้งสิ้น

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

2560
-

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563
10.0
6.0
6.0

2564
8.0

30.0

19.0

24.0

11.0

11.0

16.0

81.0

-

4.0

4.0

4.0

4.0

16.0

1.0

4.0

2.0

2.0

2.0

11.0

-

2.3

1.3

1.3

1.3

6.2

-

42.2

31.0

36.5

26.2

135.9

20.0
20.0

78.0
8.5
86.5

45.8
9.5
55.3

50.8
10.0
60.8

46.8
10.7
57.5

241.4
38.7
280.1

รวม
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กรมทรัพยสินทางปญญา

รายการคาบํารุงรักษา (Maintenance)
กรมทรัพยสินทางปญญามีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานโครงการดังกลาวขางตน ซึ่งรวมงบประมาณในการบํารุงรักษา (Maintenance) ประกอบดวย
1. ยุทธศาสตรที่ 2 ปรับเปลี่ยนสูค วามเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organization)
ลําดับ
6

โครงการ
บํารุงรักษาระบบงาน
และฐานขอมูลดาน
ทรัพยสินทางปญญา

แนวทางการ
ดําเนินงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

บํารุงรักษาระบบ
ปจจุบันใหสามารถใช
งานไดอยางตอเนื่อง

อํานวยความสะดวก
ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานใหแก
บุคลากรของ ทป.
รวมทั้งการใหบริการ
แกผูประกอบการและ
ประชาน

ศึกษาวิเคราะหความ
ตองการบํารุงรักษา
ระบบตางๆ เชน
ระบบเครื่องหมาย
การคา ระบบ
สิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร ระบบ
บริหารขอมูลลิขสิทธิ์
ฯลฯ

ตัวชี้วัด
จํานวนระบบงาน
และฐานขอมูลที่
ไดรับการ
บํารุงรักษา

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
60
-

61 62
5.0 5.0

63
5.0

64
5.0

2. ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการ และการบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

7

คาบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรเสมือน
(VDI) และระบบ
คอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

เพื่อใหการใชงาน
ระบบคอมพิวเตอร
เสมือน(VDI) สามารถ
ใชงานไดอยางตอเนื่อง
และมีLicense ใชงาน
ถูกตองครบถวน

ระบบคอมพิวเตอร
เสมือนไดรับการ
บํารุงรักษาและมี
License ตาง ๆ ที่
เกี่ยวของในการใช
งานครบถวน
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แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

บํารุงรักษาระบบ
ระดับความพึงพอใจ
คอมพิวเตอรเสมือน
ของผูใ ชงาน
(VDI) ใหสามารถใชงาน
ไดอยางตอเนื่องและมี
ความปลอดภัยของ
ขอมูล

ปและงบประมาณ (ลานบาท)
60
-

61
3.5

62
4.5

63
5.0

64
5.7

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
20.0 ศท.

หนวยงานที่
รวม รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
18.7 ศท.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

5.2 โครงการบูรณาการระดับกระทรวง
ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry)
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใชในการ
กํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย
ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ
เปาหมายที่ 1 : เปลี่ยนกระบวนการทําธุรกรรมและการใหบริการแกผปู ระกอบการและประชาชนเปน Digital (Front Office)
กลยุทธที่ 1 :
พัฒนาหรือบูรณาการระบบใหบริการแบบศูนยกลาง โดยมีความครอบคลุมการใชบริการของแตละหนวยงานไดอยางตอเนื่อง
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาระบบบริการ (Front Office) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยตอบสนองการใชงานในลักษณะ Customer Centric
1

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ 1. พัฒนาศูนยกลาง
1. ผูรับบริการ
1. ศึกษา วิเคราะห และ 1. ผูรับบริการ
บริการอิเล็กทรอนิกสของ
การใหบริการของ
สามารถชําระเงิน
ออกแบบ
สามารถทํา
กระทรวงพาณิชย (MOC
กระทรวงพาณิชยใน
คาบริการของ
กระบวนงานของ
ธุรกรรมแบบ
e-Service)
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส
กระทรวงไดทุกที่
กรม/อคส.เพือ่
อิเล็กทรอนิกส
แบบครบวงจร
ทุกเวลา
บูรณาการใหอยูใน
ของกระทรวง
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 2. ผูรับบริการไดรับ
รูปแบบธุรกรรมแบบ
พาณิชยได
2. พัฒนาระบบชําระเงิน
บริการตาม
อิเล็กทรอนิกสของ
ภายในเวลาที่
กลางของกระทรวง
ระยะเวลาที่
กระทรวงพาณิชย
กําหนด
พาณิชย (MOC eกําหนด
2. ออกแบบพัฒนา
2. มีมาตรฐานการ
Payment) และ
ติดตั้ง และทดสอบ
ใหบริการ
แบบฟอรมกลางของ
เดียวกันทั่ว
เชื่อมโยงระบบชําระเงิน
แบบออนไลนของ
กระทรวงพาณิชย
ประเทศ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
สป./คต. คน. ทป.
พค. สค.

5-21

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค
กรมใหสามารถใชงาน
รวมกันได
3. พัฒนาแบบฟอรม
กลางการใหบริการ
ของกระทรวงพาณิชย
(MOC Single
Windows/e-Form)
4. กําหนดมาตรฐาน
การใหบริการและ
รับประกันการ
ใหบริการ (SLA) ของ
กระทรวงพาณิชยใหมี
มาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ

2

5-22

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

3.

4.

พัฒนาระบบ Smart Card 1. สนับสนุนการ
1. ใช Smart Card 1.
และ Digital Signature
ดําเนินงานตาม
ในการจัดเก็บ
เพื่อรองรับการใหบริการ
แผนพัฒนารัฐบาล
ขอมูลเบือ้ งตน
และบริหารจัดการของ
ดิจิทัล
แทนการใช
2.
กระทรวงพาณิชย
เอกสารกระดาษ
2. สนับสนุนการชําระเงิน
ในการกรอก
ผานระบบ
แบบฟอรมหรือ
อิเล็กทรอนิกสของ
คํารองตางๆของ 3.
ภาครัฐ (National
กระทรวงพาณิชย
e-Payment)

(MOC Single
Windows/e-Form)
พรอมเชื่อมโยงกับ
ระบบงาน
ออกแบบพัฒนา
ติดตั้ง และทดสอบ
เกี่ยวกับระบบชําระเงิน
กลางของกระทรวง
พาณิชย (MOC ePayment) พรอม
เชื่อมโยงกับระบบงาน
พัฒนาระบบให
สามารถบริการผาน
อุปกรณเคลื่อนที่
(Smart Device)
พัฒนาระบบอาน
ขอมูลพื้นฐานจากบัตร
Smart card
พัฒนาฟงกชันการ
กรอกขอมูลเพิ่มเติม
(นอกเหนือขอมูลบน
บัตรประชาชน)
พัฒนาระบบลงลาย
มือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(Digital Signature)

ตัวชี้วัด

ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับการใช
Smart Card และ
Digital Signature
ในการใหบริการ
ระบบสารสนเทศ
ของกระทรวงพาณิชย

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

สป./คต. คน. ทป.
พค. สค.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

2. อํานวยความ
สะดวกใหแก
ผูประกอบการ
หรือประชาชน
ในการชําระเงิน
ใหแกกระทรวง
พาณิชย

4. พัฒนาฟงกชันการสง
ตอขอมูลไปยังระบบ
บริการที่ตองการ
5. ศึกษาวิเคราะหการใช
e-Payment ของ
รัฐบาล
6. กําหนดระบบและ
หนวยงานที่จะให
บริการe-Payment
โดยอาจพิจารณาใช
ขอมูลรวมกับระบบ
Smart Card
7. พัฒนาระบบการรับ
ชําระเงินผานบัตรเงิน
สด (Debit Card)
หรือหักบัญชีธนาคาร

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Smart Ministry)
สาระยุทธศาสตร : ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใชในการ
กํากับและตรวจสอบตามภารกิจของกระทรวงพาณิชยได รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย
ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และตางประเทศ
เปาหมายที่ 2 : เปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชยเปน Digital (Back Office)
กลยุทธที่ 2 :
พัฒนาหรือบูรณาการระบบบริหารจัดการสํานักงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Office Automation) ของกระทรวงพาณิชย
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

แผนงานที่ 2 การพัฒนากระบวนการและระบบบริหารจัดการภายใน (Back Office) ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ตลอดจนรองรับการดําเนินนโยบาย One Roof
3 การพัฒนาและบูรณาการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ ระยะที่ 1. พัฒนาระบบ 1. ระดับความสําเร็จ
ระบบบริหารจัดการ
เพิ่มเติม หรือปรับปรุง
การบริหารจัดการ บริหารทรัพยากรบุคคล
ในการบูรณาการ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกส
ระบบเดิมใหเหมาะสม และอํานวยความ
(HR) และเชื่อมโยง
ระบบบริหาร
กระทรวงพาณิชย
ทันสมัยตามความตองการ สะดวก ใหแก
จัดการสํานักงาน
ขอมูลเขาสูระบบ DPIS
ใชงานที่เพิ่มมากขึ้น
บุคลากรของ
อิเล็กทรอนิกส
ระยะที่ 2. พัฒนาระบบ
หรือเปลีย่ นแปลงไปตาม กระทรวงพาณิชย บริหารสํานักงาน (ERP)
ของกระทรวง
สถานการณปจจุบัน
พาณิชย
และเชื่อมโยงขอมูลเขา
สูระบบทีเ่ กี่ยวของ เชน 2. จํานวนระบบที่
GFMIS
สามารถใชงาน
รวมกันไดภายใน
กระทรวงพาณิชย
4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
1. เพื่อใหหนวยงาน
กระทรวงพาณิชย 1. ศึกษา วิเคราะห
รอยละของการใช
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
ระดับกรมในสังกัด สามารถลดปริมาณ
ออกแบบ ความตองการ กระดาษลดลง
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
การรับ - สง
ของผูใชงาน และ
สามารถรับ - สง
หนังสือราชการ
เพิ่มสิทธิ์การใชงาน
5-24

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
สป./คต. คน. จร.
ทป. พค. สค.
สนค. อคส.

สป./คต. คน. จร.
ทป. พค. สค.
สนค. อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

เอกสาร หนังสือ
ราชการ ผานระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ถึง
กันไดทั้งในสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค
2. เพื่อลดปริมาณการ
รับ – สง เอกสาร
หนังสือราชการ ดวย
กระดาษ

หนังสือเวียน ดวย
กระดาษ ระหวาง
หนวยงานภายใน
กระทรวงพาณิชย
ทั้งสวนกลาง และ
สวนภูมภิ าค

แนวทางการ
ดําเนินงาน
ระบบในสวนภูมิภาค
2. ปรับปรุงระบบ
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสให
สามารถรับ - สง
เอกสาร หนังสือ
ราชการ ระหวาง
สวนกลางและสวน
ภูมิภาคใหสงถึงกัน
ได

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : ยกระดั บเศรษฐกิ จการพาณิ ชยของไทย ดวยการเตรียมข อมูลดิจิ ทัลในภาพรวมระดับ ประเทศ เพื่ อนํ าไปสงเสริมสนับ สนุน ใหผู ประกอบการและ
ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจน
พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต
เปาหมายที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของขอมูลพื้นฐานดานการพาณิชย
กลยุทธที่ 1 :
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของขอมูลพื้นฐานดานการพาณิชยรวมกัน
กลยุทธที่ 2 :
กําหนดรูปแบบการจัดเก็บ (Platform) โดยกําหนดมาตรฐานขอมูลดานการพาณิชย (Standard) และกํากับการใชงาน (Regulation) อยางมีเอกภาพ
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60

61

แผนงานที่ 1 การพัฒนาขอมูลพื้นฐานดานการพาณิชย เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการใชประโยชนขอมูลรวมกันทั้งภายในและภายนอกกระทรวงพาณิชย
1 พัฒนาคุณภาพและ
1. เพื่อจัดทํามาตรฐาน 1. ขอมูลดานการ
1. พัฒนาระบบ
1. จํานวนฐานขอมูลที่
จัดทํามาตรฐานขอมูล
ขอมูลดานการพาณิชย
พาณิชย มี
ตรวจสอบขอมูลซึ่งมี
ไดรับการตรวจสอบ
ดานการพาณิชย
ใหสามารถใชงาน
มาตรฐานกลาง
การจัดเก็บ/ใชงาน
แกไข และมีความ
รวมกันไดทั้ง
ของขอมูลที่ทําให
ในแตละกรม เพื่อ
ถูกตอง
หนวยงานภายใน
สามารถเชื่อมโยง
เปรียบเทียบขอมูล 2. จํานวนขอมูลดาน
การพาณิชยที่ได
กระทรวงพาณิชย และ
ใชงานรวมกันเพื่อ
เบื้องตน
จัดทํามาตรฐาน
หนวยงานภายนอก
การกํากับ
2. นําผลตรวจสอบเขา
ตามกรอบแนวทาง
ตรวจสอบ และ
สูกระบวนการ
2. เพื่อตรวจสอบ
TH e-GIF 2.0
ใหบริการแก
พิจารณาปรับปรุง
ปรับปรุงขอมูลดาน
ประชาชน มี
แกไขขอมูลรวมกัน
การพาณิชยใหมีความ
คุณภาพยิ่งขึ้น
3. จัดประชุมหนวยงาน
ถูกตองและลดความ
ซ้ําซอน ของขอมูล
2. กําหนดมาตรฐาน
ระดับกรมในสังกัด
โดยอาศัยขอมูลจาก
กระทรวงพาณิชย
ขอมูลดานการ
การทําพจนานุกรม
พาณิชยตาม
เพื่อรวมกันพิจารณา
5-26
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
สป./คต. คน.
จร. ทป. พค .
สค. สนค.
อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

ขอมูลของกระทรวง
พาณิชย
3. พัฒนาระบบขอมูล
เปด (Open Data)
ของกระทรวงพาณิชย

มาตรฐานขอมูล
ภาครัฐ เชน TH
e-GIF 2.0

- กําหนดนิยามความ
หมายของขอมูลที่
ตองใชงานรวมกัน
- กําหนดรูปแบบ/
โครงสรางเพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูลรวมกัน
- กําหนดรหัสขอมูลที่
ใชงานรวมกัน
4. ประกาศการใช
มาตรฐานขอมูลดาน
การพาณิชย
5. นําขอมูลดานการ
พาณิชยเขาสูร ะบบ
ขอมูลเปด (Open
Data) ของรัฐบาล

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพาณิชยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : กระตุ น เศรษฐกิจ การพาณิ ช ยของไทย ดวยการเตรีย มขอมูล ดิจิทัล ในภาพรวมระดับ ประเทศ เพื่อนําไปสงเสริมสนั บ สนุน ใหผูป ระกอบการและ
ประชาชน ไดใชประโยชนในการนําไปวิเคราะหแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจ เชน การลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ ตลอดจน
พัฒนาไปสูการแขงขันเชิงพาณิชยรูปแบบใหมในอนาคต
เปาหมายที่ 2 : สงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการและประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลดานการพาณิชยไดอยางสะดวก
กลยุทธที่ 3 :
เตรียมความพรอมในการสงเสริมสนับสนุนการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลของผูประกอบการและประชาชน ดวยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานการพาณิชย
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงานที่ 2 การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานเศรษฐกิจการพาณิชย
2 การพัฒนาระบบการ
เพื่อพัฒนาระบบการ
มีระบบแลกเปลี่ยน
1. ศึกษาผลการศึกษา
ใหบริการและเชื่อมโยง ใหบริการของกระทรวง
และเชื่อมโยงขอมูล
การจัดทํา
แลกเปลีย่ นขอมูล
พาณิชยแบบบูรณาการ
สารสนเทศของ
สถาปตยกรรมองคกร
(Interoperability)
โดยการนําการศึกษา
กระทรวงพาณิชยที่
(Enterprise
แบบบูรณาการของ
Architecture)
สถาปตยกรรมองคกรมา เปนมาตรฐานเดียวกัน
กระทรวงพาณิชยดวย ประยุกตใชในการพัฒนา
2. วิเคราะหและ
Enterprise Service Bus Enterprise Service Bus
ออกแบบระบบ
การสงผานขอมูล
สารสนเทศ
ของกระทรวงพาณิชย
3. พัฒนาระบบ
Enterprise Service Bus
4. จัดฝกอบรม
5. ประชาสัมพันธ
5-28

ตัวชี้วัด
จํานวนระบบหรือขอมูล
ดานการพาณิชยที่
สามารถเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นขอมูล ผาน
Enterprise Service Bus
ได

ปงบประมาณ
60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
สป./คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ
3

โครงการ
การจัดการขอมูลขนาด
ใหญและการวิเคราะห
ขอมูลเชิงลึก (Big Data
& Analysis)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

พัฒนาระบบเพื่อใหบริการ มีระบบเพื่อใหบริการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
ขอมูลเชิงลึกดานการ
พาณิชยสําหรับ
พาณิชย
ผูประกอบการ ประชาชน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการประกอบธุรกิจทั้งใน
และตางประเทศ

แนวทางการดําเนินงาน
ภายในกระทรวง
ระยะที่ 1. พัฒนาระบบ
บันทึกขอมูลจากสวน
ภูมิภาค และเชื่อมโยง
ขอมูลดานการพาณิชย
จากกรม/อคส.
ระยะที่ 2.พัฒนาระบบ
เพิ่มเติมและเชื่อมโยงกับ
หนวยงานภายนอกที่
เกี่ยวของ พรอมนําเสนอ
เปนภาษาอังกฤษ และ
เผยแพรผานระบบ
Open data ของรัฐบาล

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด
รอยละความพึงพอใจใน
การรับบริการขอมูล
ของผูประกอบการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ
60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
และเกี่ยวของ
สป./คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

5-29

กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพาณิชย
สาระยุทธศาสตร : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ดานการพาณิชย ใหเหมาะสมกับหลักเกณฑและความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อสงเสริม
สนับสนุนการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน ดวยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล
เปาหมาย :
ผูประกอบการและประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทําธุรกรรมกับกระทรวงพาณิชย
กลยุทธที่ 1 :
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ใหสอดคลองกับกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
กลยุทธที่ 2 :
ผลักดันใหหนวยงานเขาสูเกณฑมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีดิจิทัล
กลยุทธที่ 3 :
เสนอขอรับรองมาตรฐานสากลดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แผนงานที่ 1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
1 การเสนอขอรับรอง
เพื่อสรางความเชื่อมั่น ระบบรักษาความมั่นคง
มาตรฐานสากล
ใหแกผูใชบริการ
ปลอดภัยของระบบ
ธุรกรรมของกระทรวง เทคโนโลยีดิจิทลั ผาน
พาณิชย
การรับรองตาม
มาตรฐานสากล
2
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การรณรงคเพื่อใหเกิดความ
ตระหนักและสรางวัฒนธรรม
การใชเทคโนโลยีดิจิทลั อยางมี
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ดําเนินการเสนอ
ขอรับรองมาตรฐาน
ดานการบริการหรือ
ดานความมั่นคง
ปลอดภัยจาก
หนวยงานที่ไดรับการ
ยอมรับระดับสากล
1. จัดทําสื่อดิจิทลั เพื่อ บุคลากรกระทรวง
1. จัดทําสื่อดิจิทลั
ประชาสัมพันธ
พาณิชยมีความตระหนัก
และเผยแพรผาน
2. จัดกิจกรรมสงเสริม ในการใชเทคโนโลยี
ระบบออนไลน
สนับสนุนการใชงาน ดิจิทัลอยางมีคุณธรรม 2. จัดกิจกรรมสงเสริม
เทคโนโลยีดจิ ิทัล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
อยางนอยปละ 1
อยางมีจริยธรรม
ครั้ง

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60 61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

จํานวนหนวยงานที่
ไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล

สป./คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

รอยละของบุคลากร
กระทรวงพาณิชย
ทั้งหมดเขารวม
กิจกรรมรณรงคและ
สรางความตระหนัก
ในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล อยางมี
จรรยาบรรณ

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

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : สร า งการมี ส ว นร ว มของผู ป ระกอบการและประชาชนใน Social Network เพื่ อ เพิ่ ม ช อ งทางในการให ค วามรูค วามเข า ใจด า นการพาณิ ช ย แ ก
ผูประกอบการและประชาชน รวมทั้งนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห ใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุกของ
กระทรวงพาณิชย
เปาหมายที่ 1 : กระทรวงพาณิชยใช Social Network ในการติดตอสื่อสารกับผูประกอบการและประชาชน
กลยุทธที่ 1 :
ประยุกตใช Social Media เพื่อสรางเครือขายดานการพาณิชย (MOC Social Network)
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงานที่ 1 สงเสริมสนับสนุนการสรางสรรคสังคมออนไลนดานเศรษฐกิจการพาณิชย
1 การพัฒนาเครือขาย
เพื่อเพิ่มชองทางการ
ใชสื่อสังคมออนไลน
1. ประยุกตใชสื่อสังคม
ผูรับบริการของกระทรวง ติดตอสื่อสาร การแลกเปลี่ยน ของทางราชการ ซึ่งมี
ออนไลนที่ทันสมัยใน
พาณิชย (MOC Social
การติดตอสื่อสารกับ
ขอมูลดานการพาณิชยของ แนวโนมจะพัฒนาและ
ผูประกอบการและ
Network)
ผูรับบริการกระทรวงพาณิชย เปดใหใชงาน เชน ของ
สํานักงานรัฐบาล
ประชาชน
อิเล็กทรอนิกส (สรอ.) 2. การใหความรูแ ละ
สงเสริมการใชธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส สําหรับ
ผูประกอบการและ
ประชาชน

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิก
เครือขายดานการ
พาณิชย(MOC
Social Network)
เพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64
เกี่ยวของ
สป./คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางสังคมเศรษฐกิจการพาณิชยอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : สร า งการมี ส ว นร ว มของผู ป ระกอบการและประชาชนใน Social Network เพื่ อ เพิ่ ม ช อ งทางในการให ค วามรูค วามเข า ใจด า นการพาณิ ช ย แ ก
ผูประกอบการและประชาชน รวมทั้งนําขอมูลใน Social Network มาวิเคราะห ใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการและการใหบริการเชิงรุกของ
กระทรวงพาณิชย
เปาหมายที่ 2 : วิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชยเพื่อปรับปรุงการใหบริการของกระทรวงพาณิชย
กลยุทธที่ 2 :
พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลทางสังคมการพาณิชย (Social Analytic)
กลยุทธที่ 3 :
กํากับ ติดตามการใหบริการแกผูประกอบการและประชาชน
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

แผนงานที่ 2 การเฝาระวังขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจการพาณิชย
2 พัฒนาระบบวิเคราะห
1. เพื่อจัดหาระบบ
กระทรวงพาณิชยได
1. ศึกษา วิเคราะห
ขอมูลทางสังคมการ
วิเคราะหขอมูลทาง รับทราบความคิดเห็น
ออกแบบ และจัดทํา
พาณิชยจากสื่อสังคม
สังคมการพาณิชย
และการแสดงออก
ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับ
ออนไลน (Social Analytic)
จากสื่อสังคมออนไลน ของประชาชนไดอยาง
กระบวนการเฝา
(Social Analytic)
ระวังดาน
รวดเร็ว เปนประโยชน
ภาพลักษณของ
2. เพื่อวิเคราะหขอมูล ตอการปรับปรุงแนว
กระทรวงพาณิชย
ทางสังคมการพาณิชย ทางการบริหารจัดการ
และการนําขอมูลที่
พรอมทั้งจัดทําแนว หรือการใหบริการได
จัดเก็บมาวิเคราะห
ทางการปรับปรุงการ อยางเหมาะสม
เพื่อสื่อสารและแนว
ใหบริการของ
ทางการปรับปรุง
กระทรวงพาณิชย
2. ติดตั้งระบบวิเคราะห
ขอมูลทางสังคมจาก
สื่อสังคมออนไลน
5-32

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จใน
การพัฒนาระบบ
วิเคราะหขอมูลทาง
สังคมการพาณิชย
(Social Analytic)

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64
เกี่ยวของ
สป./คต.คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

3

โครงการ

พัฒนาระบบรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกข ของ
กระทรวงพาณิชย

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการดําเนินงาน

3. จัดทํารายงาน
นําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล
รายงานเรงดวน
รายงานประจําวัน
รายงานประจํา
สัปดาห และรายงาน
ประจําเดือน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ เพิ่มชองทาง และ
พัฒนาระบบติดตามผล
บริหารจัดการการรับเรื่อง อํานวยความสะดวกให การรองเรียนหรือการ
รองเรียนทุกเรื่องผานจุด ประชาชนและ
แกไขปญหาของ
เดียว โดยประชาชน
ผูประกอบการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถทําการรองเรียน สามารถทําการ
ประชาชนสามารถ
ตอกระทรวงพาณิชยเรื่อง รองเรียน รองทุกข ตอ ติดตามผลไดจากระบบฯ
กระทรวงพาณิชยผาน โดยอัตโนมัติ
ใดผานชองทางใดก็ได
ชองทางใดก็ได (No
(No Wrong Door)
Wrong Door)

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด

รอยละของจํานวน
เรื่องรองเรียนที่
ไดรับการแกไขหรือ
การชี้แจง

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64
เกี่ยวของ

สป./คต. คน.
ทป. พค. สค.
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กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุมการบริหารจัดการและบริการของกระทรวงพาณิชย
สาระยุทธศาสตร : พัฒ นาโครงสรางพื้ นฐานดิจิทัลให มีความพรอมในการให บริการสําหรับบุคลากรของกระทรวงพาณิ ชย ผูป ระกอบการ ประชาชน และหนวยงาน
ภายนอก ใหสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และเพียงพอตอการใชงานดวยความตอเนื่องและมีความมั่นคงปลอดภัย
เปาหมาย :
ลดความซ้ําซอนในการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนสรางความมั่นคงปลอดภัยและมีความพรอมในการใหบริการในภาวะฉุกเฉิน
กลยุทธ :
บริหารจัดการแบบบูรณาการในการใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสํารอง
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

แผนงานที่ 1 การพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ดานการพาณิชย
1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
1. บํารุงรักษาระบบ
1.
บูรณาการระบบสารสนเทศ
Private Cloud ของ
และฐานขอมูลของ
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย และ
2. ขยายขีดความสามารถ 2.
ขยายขีดความสามารถการ
การใหบริการ Private
ใหบริการ Private Cloud
Cloud
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เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ใช ร ะบ บ Private จัดจางผูประกอบการ 1. ระดับ
Cloud ไ ด อ ย า ง ภายนอกดําเนินการ
ความสําเร็จใน
บํารุงรักษา
การแกไขปญหา
ตอเนื่อง
เพื่อปองกันการ
เพิ่ ม เติ มอุ ป กรณ
หยุดใหบริการ
เครื่ อ งที่ จํ า เป น ใน
ระบบเครือขาย
กรณี ที่ ไ ม ส ามารถ
ของกระทรวง
จั ด ตั้ ง Data Center
พาณิชยภายใน
แหงใหม
เวลาที่กําหนด
2. จํานวนระบบ
สารสนเทศหรือ
ขอมูลที่มีการใช
ทรัพยากรดาน
เทคโนโลยี
ดิจิทัลรวมกัน
เพิ่มขึ้น

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64
เกี่ยวของ
สป./คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

2

จัดตั้งศูนยขอมูลและ
เครือขาย (Data Center)
แหงใหม

3

การพัฒนาการเชาวงจรสื่อ
สัญญาณและเชาใชบริการ
อินเทอรเน็ตของกระทรวง
พาณิชยแบบบูรณาการ

4

พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใชเครือขายไรสายของ
กระทรวงพาณิชย (MOC
Wifi Roaming)

วัตถุประสงค

เปาหมาย

พัฒนาศูนยกลางขอมูลแหง พัฒนาศูนยกลางขอมูล
ใหมเพื่อทดแทน Data Center แหงใหมเพื่อทดแทน
เดิม
Data Center เดิม
เพื่อใหมีความมั่นคง
และรองรับการ
ใหบริการของกระทรวง
พาณิชย
สนับสนุนการเชื่อมโยง
รองรับการเชื่อมโยง
เครือขายระหวางหนวย
ขอมูลไดอยางมี
งานทั้งภายในและภาย
เสถียรภาพและมี
นอกกระทรวงพาณิชย
ประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ใชเครือขายไรสายของ
กระทรวงพาณิชย
ไดอยางตอเนื่อง (MOC
Wifi Roaming)

บุคลากรของกระทรวง
พาณิชยและ
บุคคลภายนอกที่มา
ติดตอกับกระทรวง
พาณิชย(สนามบินน้าํ )
สามารถใชเครือขายไร
สายไดอยางตอเนื่อง

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60

61

62

63

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
64
เกี่ยวของ
สป./คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

ดําเนินการตามผล
การศึกษาวิเคราะห
ตามโครงการจางที่
ปรึกษาจัดตั้งศูนย
ขอมูลและเครือขาย
(Data Center)

ระดับความสําเร็จใน
การจัดตั้งศูนยขอมูล
และเครือขาย
(Data Center)
แหงใหมของ
กระทรวงพาณิชย

ศึกษาวิเคราะห
ปริมาณขอมูลและ
ประเมินความ
ตองการเชื่อมโยง
ขอมูล
1. ติดตั้งอุปกรณเพื่อ
การเชื่อมตอ
สัญญาณระหวาง
จุดตางๆ
2. กําหนดคาการ
ทํางานอุปกรณ
(Configuration
setting) ที่
เกี่ยวของ

มีวงจรสื่อสัญญาณ
และบริการ
อินเทอรเน็ต

สป./คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

รอยละความพึง
พอใจของ
ผูใชบริการระบบ
เครือขายและ
สารสนเทศของ
กระทรวงพาณิชย
เพิ่มขึ้น

สป./คต. คน.
จร. ทป. พค.
สค. สนค.
อคส.

5-35

กรมทรัพยสินทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล
สาระยุทธศาสตร : พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงขึ้นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ การกํากับ ตรวจสอบ และการใหบริการตามหนาที่
รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลควรมีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานวิชาชีพ
เปาหมายที่ 1 : บุคลากรกระทรวงพาณิชยทุกระดับสามารถใชระบบงานและขอมูลไดดวยทักษะความรูความเขาใจเชิงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset)
เปาหมายที่ 2 : บุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัลมีความรูความเขาใจและทดสอบผานตามเกณฑมาตรฐานดานวิชาชีพไอที
กลยุทธ :
กําหนดมาตรฐานความรูและการพัฒนาความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงพาณิชยใหเหมาะสมและสอดคลองกับตําแหนงงาน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน/การดําเนินงานทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง (Core Competency and Functional Competency)
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
1 การกําหนดมาตรฐาน
1. จัดทําสมรรถนะ
1. บรรจุสมรรถนะ
1. จัดใหมีการประชุม 1. ระดับความสําเร็จใน
ความรูและพัฒนา
(Competency)
การใชงานและการ
รวมระดับองคกร
การกําหนด
ความสามารถดาน
ในการใชงาน หรือ
พัฒนาดาน
ทั้งฝายบริหารและ
มาตรฐานความรูและ
เทคโนโลยีดิจิทลั ของ
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั ให
ปฏิบัติการ ในการ
สมรรถนะการ
บุคลากรกระทรวง
เทคโนโลยีดิจิทลั
เปนองคประกอบใน
จัดทําคํานิยามและ ปฏิบัติงานดาน
พาณิชย
ระดับกระทรวง
การพิจารณาความ
ความคาดหวังใน
เทคโนโลยีดิจิทลั ของ
2. จัดทําแผนพัฒนา
กาวหนาในการทํางาน
การใชงาน หรือ
กระทรวงพาณิชย
บุคลากร
(Career Path)
การพัฒนาระบบ 2. รอยละของจํานวน
3. ฝกอบรมหรือ
2. วางแผนการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่
บุคลากรกระทรวง
พัฒนาตาม
บุคลากรรายบุคคล
เหมาะสมของแต
พาณิชยทั้งหมดไดรับ
แผนพัฒนาของ
อยางสม่ําเสมอ
ละฝาย
การฝกอบรมดาน
บุคลากร
3. บุคลากรในแตละ 2. จัดใหมีการ
เทคโนโลยีดิจิทลั
ตําแหนงมีสมรรถนะ
ฝกอบรมหลักสูตร
การใชงานหรือการ
ที่สนับสนุนการ
5-36

ปงบประมาณ
60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ
สป./คต. คน. จร.
ทป. พค. สค.
สนค. อคส.

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

กรมทรัพยสินทางปญญา
ลําดับ

โครงการ

วัตถุประสงค

2

ทดสอบทักษะตาม
มาตรฐานวิชาชีพไอที
(Information
Technology
Professional
Examination : ITPE)

พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานดาน
เทคโนโลยีดิจิทลั

3

การจางที่ปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย

จัดหาที่ปรึกษาจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย

เปาหมาย

แนวทางการ
ดําเนินงาน

พัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานของแต
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ดี
ละสายงาน
ขึ้น
บุคลากรดานเทคโนโลยี 1. สํารวจบุคลากร
ดิจิทัลมีความรูความ
ดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล
เขาใจและทดสอบผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน 2. สนับสนุนการไป
ดานวิชาชีพไอที
สอบมาตรฐาน
วิชาชีพที่เหมาะสม
ตอการปฏิบตั ิงาน
มีแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อ จัดจางที่ปรึกษาจัดทํา
เศรษฐกิจการพาณิชย แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
ของกระทรวงพาณิชย เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา

ตัวชี้วัด

ปงบประมาณ
60

61

62

63

64

หนวยงานที่
รับผิดชอบและ
เกี่ยวของ

รอยละของจํานวน
บุคลากรดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทดสอบผาน
ตามเกณฑมาตรฐาน
ดานวิชาชีพที่ไดรับการ
ยอมรับในระดับสากล

สป./คต. คน. จร.
ทป. พค. สค.
สนค. อคส.

มีแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจการพาณิชย
ของกระทรวงพาณิชย

สป./คต. คน. จร.
ทป. พค. สค.
สนค. อคส.

5-37

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สรุปภาพรวมโครงการบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ปรับเปลี่ยนสู่ความเป็น
องค์กรดิจิทลั
(Smart Ministry)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความเชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั เพื่อ
การพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างสังคมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์อย่างมีคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดจิ ิทลั
ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลให้ครอบคลุมการ
บริหารจัดการ และการ
บริการของกระทรวง
พาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
พัฒนากําลังคนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคองค์กรดิจทิ ัล

ระยะสั้น
ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2561

-

-

-

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์

-

-

ระยะกลาง
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563

ระยะยาว
ปีงบประมาณ 2564

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service)
พัฒนาระบบ Smart Card และ
Digital Signature เพื่อรองรับ
การให้บริการและบริหารจัดการ
ของกระทรวงพาณิชย์

สป. / คต. คน. ทป. พค. สค.

-

การพัฒนาและบูรณาการระบบบริหารจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพาณิชย์
พัฒนาคุณภาพและจัดทํามาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์
การพัฒนาระบบการให้บริกาและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
(Interoperability) แบบบูรณาการของกระทรวงพาณิชย์
ด้วย Enterprise Service Bus

หน่วยงานรับผิดชอบ

สป. / คต. คน. ทป. พค. สค.

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

-

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

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
และการวิเคราะห์ข้อมูลฯ
-

-

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Big Data & Analysis)

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

-

การเสนอขอรับรองมาตรฐานสากล

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

-

-

การรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

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

-

การพัฒนาเครือข่ายผู้รับบริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Social Network)
พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมการพาณิชย์จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Analytic)
พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ ของกระทรวงพาณิชย์
พัฒนาระบบสนับสนุนการใช้
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์
เครือข่ายไร้สายของกระทรวง
และขยายขีดความสามารถการให้บริการ Private Cloud
พาณิชย์ (MOC Wifi Roaming)
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย (Data Center) แห่งใหม่
การพัฒนาการเช่าวงจรสื่อสัญญาณและเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของกระทรวงพาณิชย์แบบบูรณาการ

-

-

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยกระดับเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
เข้าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจการค้า
ในประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ขององค์กรในเชิงรุกและ
มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจ
สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. รายย่อย
สป. /คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส.

การกําหนดมาตรฐานความรู้และพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
ทดสอบทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination : ITPE)
การจ้างที่ปรึกษาจัดทําแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของ
กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ เป็นโครงการที่ดําเนินการในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
5-38

ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2559-2564
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง
การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. ยุทธศาสตร์ที่ 3
สป. / คต. คน. จร. ทป. พค. สค. สนค. อคส. พัฒนาการอํานวยความสะดวกทาง

การค้ารองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

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

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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บทที่ 6
การบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล
6.1 การบริหารจัดการ
ตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ 9 มิถุน ายน 2541 เห็น ชอบในหลักการเรื่อง การแตงตั้งผูบ ริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูง (Chief Information Officer) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และสํานักงาน
ก.พ. ได กํ า หนดแนวทางปฏิ บั ติ หน าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ และคุ ณ สมบั ติ ข องตํ าแหน งผู บ ริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศไว ดังนี้
1. การแต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศในกระทรวง หรื อ กรม ให หั ว หน า ส ว นราชการ
ตั้ ง และมอบหมายให ร องหั ว หน า ส ว นราชการ (รองปลั ด กระทรวง หรื อ รองอธิ บ ดี หรื อ
รองหั ว หน าส ว นราชการ) ตํ าแหน งใดตํ าแหน งหนึ่ ง ให ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศของสวนราชการในระดับกระทรวง หรือ ระดับกรม
2. รองหัวหนาสวนราชการผูไดรับมอบหมายใหเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทหนาที่
และความรั บ ผิ ด ชอบ ในการกํ า กั บ ดู แ ล การดํ า เนิ น งาน ด า น เท คโนโล ยี ส ารสน เท ศ
ดานการวางระบบเชื่อมโยงขอมูลภายในสวนราชการ ระหวางสวนราชการ และการเชื่อมโยงขอมูล
กับระบบขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และการดําเนินงานตามกฎหมายขอมูลขาวสาร รวม
ตลอดถึงใหปฏิบัติงานอื่นตามที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบหมาย
•

การจัดโครงสรางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกระทรวง

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
พาณิชย เปนประธาน รองปลัดกระทรวงพาณิชย (ดานบริหาร) ซึ่งเปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ประจํ ากระทรวงพาณิ ช ย เป น รองประธาน ผู ต รวจราชการกระทรวงพาณิ ช ย ที่ ป ลั ด กระทรวงพาณิ ช ย
มอบหมาย เปนรองประธาน ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของสวนราชการ เปนกรรมการ และ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย เปนกรรมการและ
เลขานุการ ดังแสดงในรูปที่ 6-1

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
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รูปที่ 6-1 โครงสรางคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของสวนราชการ
เสนอแนะแนวทางบูรณาการการจัดหาระบบคอมพิวเตอรในภาพรวมของกระทรวง
กํากับ ดูแล และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เชิญเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมาใหความเห็นและใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได
แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานไดตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงพาณิชย ในฐานะผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย (CIO) ยังมีบทบาทการบริหารติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้ โดยมีอํานาจหนาที่เพิ่มเติม คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6-2

บริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชยฉบับนี้
แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงพาณิชย
นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลตอรัฐมนตรี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
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การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในกรมทรัพยสินทางปญญา ดังนี้

•

1.1 อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
ที่ปรึกษา
1.2 ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของกรมทรัพยสินทางปญญา
ประธาน
1.3 ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง
กรรมการ
1.4 ผูอํานวยการกองสิทธิบัตร
กรรมการ
1.5 ผูอํานวยการกองสิทธิบัตรออกแบบ
กรรมการ
1.6 ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
กรรมการ
1.7 ผูอํานวยการสํานักเครื่องหมายการคา
กรรมการ
1.8 ผูอํานวยการสํานักปองปรามการละเมิดทรัพยสินทางปญญา
กรรมการ
1.9 ผูอํานวยการสํานักลิขสิทธิ์
กรรมการ
1.10 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา
กรรมการ
1.11 ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
กรรมการ
1.12 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการและเลขานุการ
อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลภายในกรมทรัพยสินทางปญญา
•
•
•
•
•
•

บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทรัพยสินทางปญญา
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
แตงตั้งคณะทํางานแผนงาน/โครงการตางๆ ตามความเหมาะสม
แกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมทรัพยสินทางปญญา
นํ า เสนอรายงานการพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ต อ คณะกรรมการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงของกระทรวงพาณิชย
• รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ของกระทรวงพาณิชย สูการปฏิบัติ

6.2 กระบวนการบริหารจัดการ
กระบวนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
ประกอบดวย

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย พ.ศ. 2560-2564 ของกรมทรัพยสินทางปญญา
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1. จัดประชุมเชิงปฏิ บั ติการ เพื่อรวมกัน กําหนดคาตัวชี้ วัดความสําเร็จ ตลอดจนแนวทางการนํ า
แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
2. ขั บ เคลื่ อนผลั กดั น การบู ร ณาการระบบสารสนเทศและข อ มู ล ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF
อยางนอย 3 ระดับ ประกอบดวย
2.1 ระดับนโยบาย หมายถึง การใหความสําคัญระหวางผูบริหารระดับสูงของแตละหนวยงาน ใน
การกํ าหนดนโยบาย เพื่ อ จั ด ทํ าข อ ตกลงความร ว มมื อ (MOU) ที่ จ ะดํ าเนิ น การเชื่ อมโยง
แลกเปลี่ยน และใชประโยชนขอมูลรวมกัน โดยที่แตละฝายอาจจําเปนตองจัดทํากฎระเบียบ
รองรับใหเหมาะสมตอไป
2.2 ระดับเทคนิค หมายถึง การศึกษาความเปนไปได/แนวทาง/เทคนิค การพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข อมู ล เฉพาะข อ มู ล ส ว นที่ จ ะเชื่อ มโยงแลกเปลี่ย นกั น ตามขอ ตกลงความรว มมือ (MOU)
เทานั้น ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาโปรแกรม การจัดสรรเครื่องมืออุปกรณและระบบเครือขาย
ที่จําเปนของแตละฝาย
2.3 ระดับปฏิบัติการ หมายถึง การดําเนินงานรับ-สงขอมูลในทางปฏิบัติเปนกิจวัตร ซึ่งจําเปนตอง
มีการปรับปรุงขอมูลของแตละฝายใหมีความถูกตองทันสมัย
3. การพัฒนาศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง (MOC) และศูนยปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เพื่อให
เป น ศู น ย กลางการบู รณาการข อ มู ล เพื่ อการบริห ารจั ด การ (Back Office) และขอ มูล เพื่ อการ
ให บริการ (Front Office) ตามเปาหมายการพัฒ นาของแผนพั ฒ นาดิจิทัลฯ ฉบับ นี้ มีหลักการ
สําคัญใหเลือกพิจารณา ประกอบดวย
3.1 การเชื่อมโยงขอมูลขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Back Office) และขอมูลเพื่อการใหบริการ
(Front Office) มายังศูนยกลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานตางๆในสังกัดกระทรวงพาณิชย ยังคงจัดเก็บ
ขอมูลดังกลาวไวที่หนวยงานเจาของขอมูลตามปกติ เพียงแตมีการเชื่อมโยงการใชขอมูลมายัง
ศูนยกลาง เฉพาะขอมูลที่สามารถเปดเผยไดหรือที่ไดตกลงรวมกันไวเทานั้น เพื่อเอื้อตอการ
สืบคนและใชประโยชนจากขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก
3.2 การรวบรวมขอมูลเพื่อการบริหารจัดการไวที่ศูนยกลางการบูรณาการ
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงพาณิชย จะมีการนําสง
ขอมูลบางสวนเฉพาะที่ตกลงรวมกันไว มาจัดเก็บรวบรวมไวที่ศูนยกลาง เชน ขอมูลสถิติ เปน
ต น เพื่ อเอื้ อต อการพั ฒ นาฐานขอมูล ในลักษณะที่ส ามารถประมวลผลสรุป ขอมูล ไดอยาง
สะดวก โดยมีขอตกลงเบื้องตนรวมกันในการนําสงขอมูลชุดที่มีการปรับปรุงลาสุด (Update)
ตามคาบเวลาที่กําหนดไวอยางชัดเจน
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6.3 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลใหประสบความสําเร็จ ตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย
พ.ศ. 2560-2564 ของกระทรวงพาณิชย และหนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย อาจพิจารณาในภาพรวม
การดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย
1. การติดตามประเมินผล
หมายถึง คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ตามโครงสรางการบริหาร
ขางตน จะทําหนาที่ติดตามประเมินผลอยางนอยปงบประมาณละ 2 ครั้ง ซึ่งประกอบดวย
• การสํารวจผลการดําเนินงานโครงการตางๆ
• การวัดผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแตละยุทธศาสตร
• การปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานตามความจําเปน เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด
2. การแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
หมายถึง คณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัลภายในกรมทรัพยสินทางปญญา (ตามโครงสรางการบริหารขางตน) เพื่อสราง
กระบวนการการมีสวนรวม (Co-Creation) ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในแผนงาน/โครงการ
ตางๆ ประกอบดวย
2.1 ผูอํานวยการกอง/หนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา (เจาของโครงการ) ประธานคณะทํางาน
2.2 ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษา
2.3 เจาหนาที่กอง/หนวยงานในกรมทรัพยสินทางปญญา (เจาของโครงการ)
คณะทํางาน
2.4 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะทํางานและเลขานุการ
2.5 เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยสินทางปญญา
ผูชวยเลขานุการ
หมายเหตุ : หนวยงานเจาของโครงการ จะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินโครงการดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในแตละโครงการ โดยมีเจาภาพรวมเปนหนวยงานอื่นๆ รวมถึงศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศดวย
อํานาจหนาที่ของคณะทํางานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
• ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง (Data Cleansing) ขอมูลดานการ
บริหารจัดการภายใน (Back Office) และขอมูลดานการใหบริการ (Front Office) เพื่อความ
พรอมในการบูรณาการรวมกันอยางมีเอกภาพ
• ขับเคลื่อน/ผลักดันกระบวนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน ทั้งภายในและภายนอก
• แกไขปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล
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• นําเสนอรายงานการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอคณะกรรมการบริหารภายในกรม
ทรัพยสินทางปญญา
• รับฟงความคิดเห็นและขอแนะนําจากคณะกรรมการบริหารภายในกรมทรัพยสินทางปญญา
สูการปฏิบัติ
6.4 เกณฑการประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 1 : ดัชนีชี้วัด “เพิ่มคุณภาพขอมูลดวยการตรวจสอบความถูกตองและบูรณาการขอมูล
ภายในหนวยงาน”
- จํานวนระบบงานที่มีการบูรณาการขอมูลรวมกัน
ยุทธศาสตรที่ 2 : ดัชนีชี้วัด “เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ พรอมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายในดวยเทคโนโลยีดิจิทัล”
- ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการของกรมทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 3 : ดัชนีชี้วัด “ปรับปรุงกฎระเบียบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใหเหมาะสมทันสมัย
สอดคลองกับหลักเกณฑสากล”
- จํานวนผูประกอบการหรือประชาชนที่ทําธุรกรรมกับกรมทรัพยสินทางปญญาดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
- ระดับความพึงพอใจของผูใชงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 : ดัชนีชี้วัด “สรางการมีสวนรวมกับผูประกอบการและประชาชนผานเทคโนโลยีดิจิทัล”
- มีระบบการเรียนรูทรัพยสินทางปญญา
ยุทธศาสตรที่ 5 : ดัชนีชี้วัด “เพิ่มศักยภาพการใชงาน และการพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากร”
- มีสมรรถนะ (Competency) ดานการใชงานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
- จํานวนนักวิเคราะหออกแบบ (System Analyst) ที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานวิชาชีพ
- จํานวนผูบริหารโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6 : ดัชนีชี้วัด “เพิ่มประสิทธิภาพการใชโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล ใหสามารถใชประโยชน
ไดแบบทุกที่ ทุกเวลา”
- ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบเครือขายของกรมทรัพยสินทางปญญา
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อภิธานศัพท (Glossary)
หมายเหตุ : ตัวเลขภายใน () ที่อยูดานหลังคําศัพท หมายถึง เลขบทหรือภาคผนวก
Application (4)
ระบบงานหรือโปรแกรมประยุกตสําหรับการประมวลผลขอมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย
ตลอดจนอุปกรณพกพาที่นิยมใชในปจจุบัน
Asia Pacific Network Information Centre (4)
หนวยงานกลางประจําทวีปเอเชีย ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณตางๆ ที่ใชในการรับสงขอมูลบนเครือขายสาธารณะอยางอินเทอรเน็ต ไมใหมีการซ้ํากัน
Availability and Access (บทสรุปผูบริหาร)
ขอมูลที่มีความพรอมใชงานและการเขาถึงไดอยางสะดวกงายดาย
Back Office (4)
ระบบบริหารจัดการภายในสํานักงาน เชน ระบบแผนงานงบประมาณ ระบบบัญชี การเงิน พัสดุ
ครุภัณฑ และบุคลากร เปนตน
Big Data Analytics (4)
การวิเคราะหคลังขอมูลขนาดใหญ ซึ่งอาจจัดเก็บในลักษณะของการมีรูปแบบและไมมีรูปแบบ
โครงสรางที่ชัดเจน
Bluetooth (4)
ระบบการสื่อสารไรสาย โดยใชหลักการของคลื่นวิทยุระยะสั้น
Career Path (5)
ความกาวหนาในสายอาชีพหรือตําแหนงงานที่ทํา
Chief Information Officer (6)
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (6)
Cloud Computing (4)
ระบบการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องแมขายและอุปกรณจํานวนมาก ซึ่งสามารถที่จะขยายหรือลด
ขีดความสามารถในการประมวลผลไดอยางสะดวกในระยะเวลาอันรวดเร็ว
Comma-Separated Value (บทสรุปผูบริหาร)
การจัดเก็บขอมูลตัวเลขและตัวอักษรในแบบธรรมดาที่ผูใชสามารถอานไดทันที โดยที่ขอมูลแตละ
รายการจะมีเครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นไวใหเปนที่สังเกต
Competency (2)
สมรรถนะการทํางานที่มีการกําหนดระดับขั้น เพื่อใชเปนเกณฑสําหรับการวัดผล
Data Center (4)
ศูนยกลางการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลขอมูล
Data Cleansing (4)
การสอบทานและการปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองตรงกันระหวางระบบงานหรือฐานขอมูลตางๆ
Data Pool (4)
ศูนยกลางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบงานหรือหนวยงานตางๆ โดยมีการกําหนด
มาตรฐานขอมูลรวม และไมจําเปนตองแกไขขอมูลของแตละฝาย
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Digital Technology (1)
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ซึ่งประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม) และเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
(E-Service) การบริหารจัดการ (Management Information System, MIS) การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร (Executive Information System, EIS) บริการการเรียนรูผานระบบออนไลน
(e-Learning) และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการพาณิชย
Enterprise Architecture (2)
สถาปตยกรรมองคกร ที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอยางในองคกรเขาไวดวยกัน กลยุทธทางธุรกิจ แผนผัง
องคกร กระบวนการทํางาน ความเสี่ยงในองคกร ขอมูลสนับสนุนการทํางาน ระบบซอฟตแวรตางๆ
โครงสรางพื้นฐานทางดานไอที และระบบความปลอดภัยภายในองคกร (2)
Front Office (5)
ระบบใหบริการสวนหนา เพื่อการติดตอประสานกับผูใชบริการ
Good Governance (4)
การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล
Government Interoperability Framework (4)
กรอบแนวทางการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ
Hardware (4)
เครื่องมืออุปกรณดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถจับตองใชงานได
ICT Competency (4)
สมรรถนะการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Interoperability (4)
การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลที่อาจมีรูปแบบการจัดเก็บขอมูลเหมือนกันหรือแตกตางกันได โดยไม
ตองดัดแปลงแกไขขอมูลเดิม
Internet of Things (4)
สภาพแวดลอมอันประกอบดวยสรรพสิ่งที่สามารถสือ่ สารและเชื่อมตอกันไดผานรูปแบบการสื่อสารทั้ง
แบบใชสายและไรสาย
IP Address (4)
หมายเลขประจําเครื่อง เพื่อใชประโยชนในการรับสงขอมูลในระบบเครือขายไดอยางถูกตอง
Machine-Readable (บทสรุปผูบริหาร)
ขอมูลที่สามารถอานและนําไปใชประมวลผลไดโดยเครื่องคอมพิวเตอร
MOC e-Payment (5)
ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสที่รองรับการชําระเงินผานเคานเตอรบริการ บัตรเครดิต บัตร
เงินสด การโอนเงินผานธนาคาร หรือการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชบริการ และสอดรับการทําธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชยและหนวยงานระดับ
กรมในสังกัด
MOC e-Service (5)
ระบบใหบริการแบบอิเล็กทรอนิกสของกระทรวงพาณิชย โดยบริการดังกลาวอาจจะเปนในลักษณะ
ของการใหขอมูล/สารสนเทศ มีปฏิสัมพันธกับผูใชบริการ และรองรับการดําเนินธุรกรรมผานระบบ
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เครือขายอินเทอรเน็ตหรืออุปกรณเคลื่อนที่ ซึ่งผูใชบริการสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง (ปราศจาก
เจาหนาที่)
MOC Single Form (5)
ระบบแบบฟอรมกลางเพื่อการใหบริการของกระทรวงพาณิชย ที่สามารถรองรับการทําธุรกรรมโดย
เชื่อมโยงกับระบบของหนวยงานที่เกี่ยวของ อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการในการยื่นคําขอและ
สงเอกสารเพียงชุดเดียว และระบบสามารถที่จะสงขอมูลไปยังหนวยงานตางๆ ตามความเหมาะสม
เนื่องจากมีขอมูล 2 สวนประกอบกันคือ
• ขอมูลพื้นฐานของผูใชบริการ เชน เลขประจําตัว ชื่อ ที่อยู ฯลฯ
• ขอมูลเฉพาะที่จําเปนตองใชในการทําธุรกรรมแตละประเภท (ตามที่หนวยงานกําหนด)
National Data Pool (4)
ศูนยกลางขอมูลแหงชาติ ซึ่งเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรขอมูลเพื่อการใชงานรวมกันทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป
Network (4)
ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร
Non-Commercial (บทสรุปผูบริหาร)
การดําเนินงานหรือธุรกรรมที่ไมใชเชิงพาณิชยหรือไมหวังผลกําไร
Non-Proprietary (บทสรุปผูบริหาร)
เปนสาธารณะไมมีผูใดถือครองกรรมสิทธิ์
Open Data (4)
ขอมูลที่สามารถและมีการเปดเผยตอสาธารณะ โดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจายต่ํามาก
Open Document Spreadsheet (บทสรุปผูบริหาร)
รูปแบบการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของตารางคํานวณ ที่สามารถใชงานรวมกับโปรแกรมที่มีหรือไมมี
คาลิขสิทธิ์ได
Open License (บทสรุปผูบริหาร)
อนุญาตใหมีการใชงานไดเปนการทั่วไป โดยไมเสียคาลิขสิทธิ์
Peopleware (4)
บุคลากรผูทําหนาที่ใชงานระบบสารสนเทศหรือฐานขอมูลตางๆ เพื่อการบริหารหรือการปฏิบัติงาน
Protocol (4)
ขอกําหนดที่เปนมาตรฐานในการรับสงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครือขาย
Re-use and Redistribution (บทสรุปผูบริหาร)
ขอมูลที่เผยแพรตองถูกจัดเตรียมภายใตเงื่อนไข การอนุญาตใหนํามาใชใหมและเผยแพรได
Security (4)
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องขอมูล
Share Data (4)
การแบงปนขอมูลใหสามารถใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวก
Smart Ministry (4)
กระทรวงที่มีอัตลักษณในการใหบริการและบริหารจัดการไดอยางมีคุณภาพ เปนที่นิยมยกยองของ
สาธารณชน
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Social Analytic (5)
การวิเคราะหขอมูลจากเครือขายสังคมออนไลน เพื่อที่จะทราบกระแสความเคลื่อนไหว ผลกระทบ
หรือทิศทางความเปลี่ยนแปลงของสังคมจริง
Social Network (5)
เครือขายสังคมที่เกิดจากรวมตัวหรือปฏิสัมพันธระหวางผูใชโปรแกรมตางๆ บนเครือขายสาธารณะ
อยางอินเทอรเน็ต
Software (4)
ชุดคําสั่งหรือระบบงานที่ใชในการประมวลผลขอมูล เพื่อแสดงผลลัพธรายงานตามที่กําหนดไว
Sustainable (4)
การพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อความตอเนื่องและมุงสูเปาหมายความสําเร็จไดในที่สุด
SWOT Analysis (2)
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของตนเอง เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม
ที่สุดในการมุงสูเปาหมายความสําเร็จ
Threat (2)
ภัยคุกคามที่เกิดจากผูไมประสงคดี ในการบุกรุกโจมตีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเกิดความเสียหาย
Trade Intelligence (5)
ชื่อระบบงานที่มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานยุทธศาสตรการคา
Universal Participation (บทสรุปผูบริหาร)
ความสามารถที่จะใชขอมูลไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ไมวาจะเปนการนําไปใช การใชซ้ํา และการเผยแพร
Update (2)
การปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองทันสมัยเปนปจจุบัน
User (4)
ผูใชระบบงานและฐานขอมูล ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารที่ใชผลลัพธรายงานจากระบบสารสนเทศ และ
ผูปฏิบัติงานที่กรอกขอมูลและจัดทํารายงานตางๆ
Web Services (4)
โปรแกรมที่ทําหนาที่เชื่อมโยงขอมูลระหวางระบบงานตางๆ ในระบบเครือขาย โดยมีลักษณะการเชื่อม
ประสานระหวางเครื่องแมขายคอมพิวเตอรดวยกันเอง
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