
       

ร่างแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สศอ. ปี 2562 – 2567 
 

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศให้มีความพร้อมในการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  
สาระส าคัญ การพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการบริการและการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์ 1. มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพ่ือการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม 

แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาระบบงานด้านบริการและอ านวยการ 
ตัวช้ีวัด ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาระบบงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของความส าเร็จตามแผน 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน  
   แผนงานที่ 1.3 การพัฒนาระบบงานรองรับยุทธศาสตร์การบริหาร 

ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของความส าเร็จตามแผน 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

2. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพ่ือการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม 
แผนงานที่ 1.4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด  1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
2. ระดับความพร้อมในการให้บริการของระบบเครือข่ายหลัก 
3. ระดับความพร้อมใช้งานของระบบเครือข่ายย่อยที่ให้บริการและอินเตอร์เน็ต 
4. ร้อยละของความส าเร็จตามแผน 

แผนงานที่ 1.5 การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ไร้สายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด 1. จ านวนระบบงานที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยอุปกรณ์ไร้สาย และอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

มีระบบงานที่
รองรับภารกจิของ
กลุ่มตรวจสอบ
ภายในที่ต้อง
พัฒนาไปพร้อมๆ 
กับหน่วยงาน
ภายในองค์กร 

แผนงานท่ี 
1.1การ
ตรวจสอบ
ภายในโดย
ใช้
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป 

ทดลองใช้
โปรแกรม
ส าเรจ็รูป (ตสน.) 
 
 
 

จัดซื้อโปรแกรม
ส าเรจ็รูปส าหรับ
งานตรวจสอบ
ภายในหรือน า
โปรแกรมที่
กรมบัญชีกลาง
พัฒนามาใช้งาน
(ตสน.) 
 

จ้างบ ารุงรักษา
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปประจ าปี 
(ตสน.) 
 

จ้างบ ารุงรักษา
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปประจ าปี 
(ตสน.) 
 

จ้างบ ารุงรักษา
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปประจ าปี 
(ตสน.) 
 

จ้างบ ารุงรักษา
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปประจ าปี 
(ตสน.) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

มีระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
รองรับการ
ปฏิบัติงานและถูก
ใช้เพื่อการจัดการ
องค์กรอย่าง
ครอบคลมุ 

แผนงานท่ี 
1.1, 1.2, 
1.3  

โครงการ Smart 
Office  

- พัฒนาเว็บ
เว็บไซตร์องรับ
มาตรฐาน IPV6 
- พัฒนาระบบงาน
บุคลากร (กส.) 

โครงการ Smart 
Office  
-ระบบบริหาร
การเงิน การคลัง 
- ระบบ KM 
(รองรับ กพบ)  
- ระบบ KPI 
(รองรับ PMQA 
และKPI อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง) 
(กส.) 
 

โครงการ Smart 
Office (ด้าน
ระบบ facility) 
-ระบบบริหารงาน
พัสด ุ
-ระบบบริหาร
ทรัพยากรต่างๆ 
- ระบบ Intranet 
(กส.) 

โครงการ Smart 
Office 
- ระบบสรา้ง
เอกสาร 
สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
(กส.) 

โครงการ Smart 
Office 
- ระบบตรวจสอบ
ภายใน 
- ระบบ
ประชาสมัพันธ์ 
(กส.) 

โครงการ Smart 
Office 
- ระบบเบิกเงิน
ออนไลน ์
(กส.) 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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    โครงการระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ GIS 
(กส.) 

    

 มีระบบงานที่มี
ประสิทธิภาพ
รองรับการ

ปฏิบัติงาน และถูก
ใช้เพื่อการจัดการ

องค์กรอย่าง
ครอบคลมุ 

แผนงานท่ี 
๑.๑และ 
๑.๒ 

โครงการปรับปรุง
ห้องสมุดเปลี่ยน
ระบบจัดการ
ฐานข้อมูล
ห้องสมุด (E-
library) 
จัดการฐานข้อมลู
ห้องสมุด (E-
library) 
ให้มีโปรแกรมที่
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ 
สะดวก ง่ายแก่
การจัดเก็บข้อมูล 
และการสืบค้น
ข้อมูล(สล.กปส.) 

 

     



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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  แผนงานท่ี 
๑.๑และ 
๑.๒ 

โครงการจดัหาตู้
ประชาสมัพันธ์ทีวี
ดิจิทัล (PR Smart 
Digital Signage) 
(สล.กปส.) 

     

  แผนงานท่ี 
๑.๑และ 
๑.๒ 

โครงการบริการ
ข้อมูลด้วยระบบ
แอพพลิเคชั่น 
สศอ. (OIE 
Mobile 
Application) 
(สล.กปส.) 

     

  แผนงานท่ี 
1.1, 1.2, 
1.3 

โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานภายใต้
แผนแม่บทบูรณา
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ (กม.) 

โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานภายใต้
แผนแม่บทบูรณา
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ (กม.) 

โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานภายใต้
แผนแม่บทบูรณา
การพัฒนา
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ (กม.) 
 
 
 

   



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
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   ระบบตดิตาม
โครงการ OIE 
Monitoring 
- พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มากขึ้น 

- เชื่อมโยงตัวช้ีวัด 
4 มิติ (กม./กส.) 

ระบบตดิตาม
โครงการ OIE 
Monitoring 
- พัฒนาระบบให้

มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
มากขึ้น 

- ปรับปรุงตัวช้ีวัด
ที่เปลี่ยนแปลง 
(กม./กส.) 

ระบบตดิตาม
โครงการ OIE 
Monitoring 
- พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

ระบบตดิตาม
โครงการ OIE 
Monitoring 
- พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

ระบบตดิตาม
โครงการ OIE 
Monitoring 
- พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

ระบบตดิตาม
โครงการ OIE 
Monitoring 
- พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก
ขึ้น 

  แผนงานท่ี 
๑.๔ 

โครงการจดัหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
จ านวน ๔ เครื่อง
เพื่อให้ความ
สะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล 
แก่ผู้มาขอรับ
บริการ (สล.กปส) 

     

 มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
รองรับการ
ปฏิบัติงานและถูก

แผนงานท่ี 
1.4, 1.5 

โครงการจดัหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ต่อพวง
เพื่อทดแทน 

โครงการจดัหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ต่อพวง
เพื่อทดแทน 

โครงการจดัหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ต่อพวง
เพื่อทดแทน 

โครงการจดัหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ต่อพวง
เพื่อทดแทน 

โครงการจดัหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ต่อพวง
เพื่อทดแทน 

โครงการจดัหา
เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ต่อพวง
เพื่อทดแทน 
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ใช้เพื่อการจัดการ
องค์กรอย่าง
ครอบคลมุ 

เครื่องเดิมที่หมด
สภาพตามอายุการ
ใช้งาน (กส.) 

เครื่องเดิมที่หมด
สภาพตามอายุการ
ใช้งาน (กส.) 

เครื่องเดิมที่หมด
สภาพตามอายุ
การใช้งาน (กส.) 

เครื่องเดิมที่หมด
สภาพตามอายุการ
ใช้งาน (กส.) 

เครื่องเดิมที่หมด
สภาพตามอายุการ
ใช้งาน (กส.) 

เครื่องเดิมที่หมด
สภาพตามอายุ
การใช้งาน (กส.) 

   - คอมพิวเตอร์ 
จ านวน  38   
เครื่อง 

- สแกนเนอร์ ๑๐ 
เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 17  
เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 40  
เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 31  
เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 35  
เครื่อง 

   - แบตเตอรี่เครื่อง
ส ารองไฟ 48 ชุด 
- อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ switch 
layer 2 จ านวน 
2 เครื่อง 
(กส.) 

- ปริ้นเตอร์ 
network ๑๕ 
เครื่อง 
- อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ switch 
layer 3 จ านวน 
1 เครื่อง 
(กส.) 

- สแกนเนอร์ 6 
เครื่อง 
- ปริ้นเตอร์ 
network 3เครื่อง 
(กส.) 

- สแกนเนอร์ 4 
เครื่อง 
- ปริ้นเตอร์ 
network 2เครื่อง 
- Core switch 1 
เครื่อง 
(กส.) 

- สแกนเนอร์ 2
เครื่อง 
- ปริ้นเตอร์ 
network 8เครื่อง 
- Firewall 1 
เครื่อง 
- wireless 
Access point 
25 เครื่อง   
(กส.) 
 
 
 
 
 

- สแกนเนอร์ 6 
เครื่อง 
- ปริ้นเตอร์ 
network 5เครื่อง 
- Access Switch 
11 เครื่อง 
(กส.) 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

 มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
รองรับการ
ปฏิบัติงานและถูก
ใช้เพื่อการจัดการ
องค์กรอย่าง
ครอบคลมุ 

แผนงานท่ี 
1.4, 1.5 

โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
เครื่อข่าย  
และอุปกรณ์ (MA) 
(กส.) 

โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
เครื่อข่าย  
และอุปกรณ์ (MA) 
(กส.) 

โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
เครื่อข่าย  
และอุปกรณ์ (MA) 
(กส.) 

โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
เครื่อข่าย  
และอุปกรณ์ (MA) 
(กส.) 

โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
เครื่อข่าย  
และอุปกรณ์ (MA) 
(กส.) 

 

โครงการ
บ ารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ 
เครื่อข่าย  
และอุปกรณ์ (MA) 
(กส.) 

 - โครงการย้าย
ระบบการ
ให้บริการข้อมลูแก่
บุคคลภายนอก
เข้าสู่ระบบ 
Public cloud 
(งบเหลือจ่าย) 
- ค่าเช่า Cloud 
(กส.) 
 
 
 
 

โครงการยา้ย
ระบบการ
ให้บริการข้อมลูแก่
บุคคลภายนอก
เข้าสู่ระบบ 
Public cloud 
(ระบบงานท่ีเหลือ) 
(กส.) 

ค่าเช่า Cloud 
ประจ าปี (งบ
ด าเนินงาน) 

(กส.) 

ค่าเช่า Cloud 
ประจ าปี (งบ
ด าเนินงาน) 

(กส.) 

ค่าเช่า Cloud 
ประจ าปี (งบ
ด าเนินงาน) 

(กส.) 

ค่าเช่า Cloud 
ประจ าปี (งบ
ด าเนินงาน) 

(กส.) 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ
รองรับการ
ปฏิบัติงาน 

และถูกใช้เพื่อการ
จัดการองค์กร
อย่างครอบคลุม 

แผนงานท่ี 

1.4 

ระบบฐานข้อมลู
การจัดการความรู้ 
(KM) กพบ. 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ 
KM บ ารุงรักษา
ระบบ และอัพเดต
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มี
การบันทึก และน า
ภาพ/วิดโีอ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดท าขึ้นน าเข้าใน
เว็บไซต์ KM 

ระบบฐานข้อมลู
การจัดการความรู้ 
(KM) กพบ. 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ 
KM บ ารุงรักษา
ระบบ และอัพเดต
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มี
การบันทกึ และน า
ภาพ/วิดโีอ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดท าขึ้นน าเข้าใน
เว็บไซต์ KM 

ระบบฐานข้อมลู
การจัดการความรู้ 
(KM) กพบ. 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ 
KM บ ารุงรักษา
ระบบ และอัพเดต
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มี
การบันทึก และน า
ภาพ/วิดโีอ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดท าขึ้นน าเข้าใน
เว็บไซต์ KM 

ระบบฐานข้อมลู
การจัดการความรู้ 
(KM) กพบ. 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ 
KM บ ารุงรักษา
ระบบ และอัพเดต
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มี
การบันทึก และน า
ภาพ/วิดโีอ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดท าขึ้นน าเข้าใน
เว็บไซต์ KM 

ระบบฐานข้อมลู
การจัดการความรู้ 
(KM) กพบ. 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ 
KM บ ารุงรักษา
ระบบ และอัพเดต
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มี
การบันทึก และน า
ภาพ/วิดโีอ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดท าขึ้นน าเข้าใน
เว็บไซต์ KM 

ระบบฐานข้อมลู
การจัดการความรู้ 
(KM) กพบ. 

- ปรับปรุงเว็บไซต์ 
KM บ ารุงรักษา
ระบบ และอัพเดต
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ทั้งนี้ให้มี
การบันทกึ และน า
ภาพ/วิดโีอ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่
จัดท าขึ้นน าเข้าใน
เว็บไซต์ KM 

 
 

 

 

 

 



       

ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและยกระดับระบบข้อมูลสารสนเทศ  
สาระส าคัญ การบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลกลางที่มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ มีข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพรองรับการปฏิบัติการและบริหารอย่างบูรณาการ 

แผนงานที่ 1.1 การจัดการมาตรฐานข้อมูลและข้อมูลหลัก 
ตัวช้ีวัด 1. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานและผู้รับบริการต่อคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ 

2. ร้อยละของความส าเร็จตามแผน 
แผนงานที่ 1.2 การบูรณาการระบบงานเพ่ือความสามารถในการท างานร่วมกัน 

ตัวช้ีวัด จ านวนระบบงานที่ถูกพัฒนาและปรับย้ายมาสู่สถาปัตยกรรมบริการ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีข้อมูล
สารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ
รองรับการ
ปฎิบัติการ
และบรหิาร
อย่างบูรณา
การ 

แผนงานท่ี 
1.1 

โครงการ (IU)  
อาหาร สศอ. (กร.
2) 
- พัฒนาดัชนีและ
เครื่องช้ี
อุตสาหกรรม
อาหาร 

โครงการ (IU)  
อาหาร สศอ. (กร.
2) 
- พัฒนาฐานข้อมูล
สถิติและวิธีการ
น าเสนอ/เผยแพร ่

โครงการ (IU)  
อาหาร สศอ. (กร.2) 
- พัฒนาแบบจ าลอง
การเตือนภยั
อุตสาหกรรมอาหาร 

โครงการ (IU)  
อาหาร สศอ. (กร.
2) 
- ประยุกต์ใช้
แบบจ าลองการ
เตือนภัย
อุตสาหกรรม
อาหารให้สอดรับ
กับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอก 
 
 
 

โครงการ (IU)  
อาหาร สศอ. (กร.
2) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูล
ดัชนีและเครื่องช้ี
ในฐานข้อมูลสถิติ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

โครงการ (IU)  
อาหาร สศอ. (กร.
2) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูล
ดัชนีและเครื่องช้ี
ในฐานข้อมูลสถิติ
อุตสาหกรรม
อาหาร 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

  แผนงานท่ี 
1.1 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
เหล็กและโลหการ 
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
เหล็กและโลหการ 
เช่น ข้อมูลด้าน
การผลิต การคา้ 
ราคาวัตถุดิบ และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรม
ฯ 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ (กร.
1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ เช่น 
ข้อมูลด้านการผลิต 
การค้า ราคา
วัตถุดิบ และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกอุตสาหกรรม
เหล็กและโลหการ
(กร.1)  
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ เช่น 
ข้อมูลด้านการผลิต 
การค้า ราคาวตัถุดิบ 
และกฎระเบยีบต่าง 
ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลของ
อุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ (กร.
1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ เช่น 
ข้อมูลด้านการผลิต 
การค้า ราคา
วัตถุดิบ และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
เหล็กและโลหการ 
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดต
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
เหล็กและโลหการ 
เช่น ข้อมูลด้าน
การผลิต การคา้ 
ราคาวัตถุดิบ และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรม
ฯ (โครงการ
ต่อเนื่อง) 
 
 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ (กร.
1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมเหล็ก
และโลหการ เช่น 
ข้อมูลด้านการผลิต 
การค้า ราคา
วัตถุดิบ และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

  แผนงานท่ี 
1.1 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล(กร.
1) 
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล 
เช่น ข้อมูลการค้า 
งานวิจัย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรม
ฯ 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วเิคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล(กร.
1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล เช่น 
ข้อมูลการค้า 
งานวิจัย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล (กร.
1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล เช่น 
ข้อมูลการค้า 
งานวิจัย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลของ
อุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล (กร.
1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล เช่น 
ข้อมูลการค้า 
งานวิจัย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล 
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดต
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล เช่น 
ข้อมูลการค้า 
งานวิจัย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรม
ฯ (โครงการ
ต่อเนื่อง) 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล (กร.
1) 
- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล เช่น 
ข้อมูลการค้า 
งานวิจัย และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

  แผนงานท่ี 
1.1 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ (กร.1) 

- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่
ส าคัญ เช่น ข้อมูล
ด้านการผลติ 
การค้า และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรม
ฯ 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ (กร.1) 

- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ส าคญั 
เช่น ข้อมูลด้าน
การผลิต การคา้ 
และกฎระเบยีบ
ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลของ
อุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ (กร.1) 

- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ส าคญั 
เช่น ข้อมูลด้านการ
ผลิต การค้า และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลของ
อุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ (กร.1) 

- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ส าคญั 
เช่น ข้อมูลด้าน
การผลิต การคา้ 
และกฎระเบยีบ
ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลของ
อุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ (กร.1) 

- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดต
ข้อมูลด้าน
อุตสาหกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่
ส าคัญ เช่น ข้อมูล
ด้านการผลติ 
การค้า และ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรม
ฯ (โครงการ
ต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ (กร.1) 

- จัดท า/รวบรวม 
และ อัพเดตข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ท่ีส าคญั 
เช่น ข้อมูลด้าน
การผลิต การคา้ 
และกฎระเบยีบ
ต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อเป็น
แหล่งข้อมูลของ
อุตสาหกรรมฯ 
(โครงการต่อเนื่อง) 
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  แผนงานท่ี 
1.1 

โครงการพัฒนา
สารสนเทศยาน
ยนต์สมัยใหม่ (กร.
1)       
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เช่น 
ข้อมูลด้านการ
ผลิต การจ าหน่าย 
การส่งออก ดา้น
การส่งเสริมการ
ลงทุน มาตรฐาน
และกฎระเบียบ
ต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้ง เพือ่เป็น
แหล่งขอ้มูลของ
อุตสาหกรรมฯ - 
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ 
update ข้อมูลให้
ถูกตอ้ง และ
ทันสมัย 

โครงการพัฒนา
สารสนเทศยาน
ยนต์สมัยใหม่ (กร.
1)       
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เช่น ข้อมูล
ด้านการผลิต การ
จ าหน่าย การ
ส่งออก ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 
มาตรฐานและ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แหล่งขอ้มูลของ
อุตสาหกรรมฯ - 
ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถกูต้อง 
และทันสมัย
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
สารสนเทศยานยนต์
สมัยใหม่  (กร.1)     
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และยาน
ยนต์และชิ้นส่วน เช่น 
ข้อมูลด้านการผลิต 
การจ าหน่าย การ
ส่งออก ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 
มาตรฐานและ
กฎระเบียบต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้ง เพือ่เป็น
แหล่งขอ้มูลของ
อุตสาหกรรมฯ - 
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
และ update ข้อมูล
ให้ถูกต้อง และ
ทันสมัย(โครงการ
ต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
สารสนเทศยาน
ยนต์สมัยใหม่ (กร.
1)        
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เช่น ข้อมูล
ด้านการผลิต การ
จ าหน่าย การ
ส่งออก ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 
มาตรฐานและ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถกูต้อง 
และทันสมัย
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
สารสนเทศยาน
ยนต์สมัยใหม่ (กร.
1)      
 - จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เช่น ข้อมูล
ด้านการผลิต การ
จ าหน่าย การ
ส่งออก ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 
มาตรฐานและ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
และทันสมัย
(โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
สารสนเทศยาน
ยนต์สมัยใหม่ (กร.
1)       
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน เช่น ข้อมูล
ด้านการผลิต การ
จ าหน่าย การ
ส่งออก ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 
มาตรฐานและ
กฎระเบียบต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูล
ของอุตสาหกรรมฯ 
- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถกูต้อง 
และทันสมัย
(โครงการต่อเนื่อง) 
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  แผนงานท่ี 
1.1 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
อาทิ ข้อมูล
ผู้ประกอบการ การ
ผลิต การตลาด 
กรอบการค้าต่าง 
ๆ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ 
ภาวะการลงทุน  
ผู้เช่ียวชาญ 
งานวิจัยและข่าวที่
เกี่ยวข้อง  

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
ข้อมูลผู้ประกอบการ 
การผลิต การตลาด 
กรอบการค้าต่าง ๆ 
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ 
ภาวะการลงทุน  
ผู้เช่ียวชาญ 
งานวิจัยและข่าวที่
เกี่ยวข้อง  
- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 

โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกส าหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
ข้อมูลผู้ประกอบการ 
การผลิต การตลาด 
กรอบการค้าต่าง ๆ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ภาวะการลงทุน  
ผู้เช่ียวชาญ งานวิจัย
และข่าวที่เกี่ยวข้อง  
- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถูกต้อง และ
ทันสมัย (เป็น
โครงการต่อเนื่อง) 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
อาทิ ข้อมูล
ผู้ประกอบการ การ
ผลิต การตลาด 
กรอบการค้าต่าง ๆ 
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ 
ภาวะการลงทุน  
ผู้เช่ียวชาญ 
งานวิจัยและข่าวที่
เกี่ยวข้อง  

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 
อาทิ ข้อมูล
ผู้ประกอบการ การ
ผลิต การตลาด 
กรอบการค้าต่าง 
ๆ มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ 
ภาวะการลงทุน  
ผู้เช่ียวชาญ 
งานวิจัยและข่าวที่
เกี่ยวข้อง  

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับ
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 
(กร.1) 
- จัดท า/รวบรวม
ข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ 
ข้อมูลผู้ประกอบการ 
การผลิต การตลาด 
กรอบการค้าต่าง ๆ 
มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ 
ภาวะการลงทุน  
ผู้เช่ียวชาญ 
งานวิจัยและข่าวที่
เกี่ยวข้อง  
- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
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- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ 
update ข้อมูลให้
ถูกต้อง และ
ทันสมัย 
 

ข้อมูลให้ถูกต้อง 
และทันสมัย (เป็น
โครงการต่อเนื่อง) 

 - ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
และทันสมัย (เป็น
โครงการต่อเนื่อง) 
 

- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ 
update ข้อมูลให้
ถูกต้อง และ
ทันสมัย (เป็น
โครงการต่อเนื่อง) 

ข้อมูลให้ถูกต้อง 
และทันสมัย (เป็น
โครงการต่อเนื่อง) 
 

  แผนงานท่ี 
1.1 

โครงการสร้าง
ระบบข้อมูลและ
องค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
การเตือนภัย (กม.) 
- ปรับปรุงระบบ
การแจ้งเตอืนภัย 
(Warning 
System) 
- พัฒนาและ
ปรับปรุง
ฐานขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้งกับ
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
กฎระเบียบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคให้ทันสมัย 

โครงการสร้าง
ระบบข้อมลูและ
องค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
การเตือนภยั(กม.) 
- ปรับปรุงระบบ
การแจ้งเตือนภยั 
(Warning 
System) 
- พัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
กฎระเบียบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคให้ทันสมัย 

โครงการสร้างระบบ
ข้อมูลและองค์
ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบการ
จัดการและการ
เตือนภัย(กม.) 
- ปรับปรุงระบบการ
แจ้งเตือนภัย 
(Warning System) 
- พัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานระบบการ
จัดการและ
กฎระเบียบทางการ
ค้าเชิงเทคนิคให้
ทันสมัย 
- ติดตามและ
รวบรวมข้อมลู

โครงการสร้าง
ระบบข้อมลูและ
องค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
การเตือนภยั(กม.) 
- ปรับปรุงระบบ
การแจ้งเตือนภยั 
(Warning 
System) 
- พัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
กฎระเบียบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคให้ทันสมัย 

โครงการสร้าง
ระบบข้อมลูและ
องค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
การเตือนภยั(กม.) 
- ปรับปรุงระบบ
การแจ้งเตือนภยั 
(Warning 
System) 
- พัฒนาและ
ปรับปรุง
ฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
กฎระเบียบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคให้ทันสมัย 

โครงการสร้าง
ระบบข้อมลูและ
องค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
การเตือนภยั(กม.) 
- ปรับปรุงระบบ
การแจ้งเตือนภยั 
(Warning 
System) 
- พัฒนาและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานระบบ
การจัดการและ
กฎระเบียบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคให้ทันสมัย 
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- ติดตามและ
รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับ
สถานการณ์และ
ความเคลื่อนไหว
ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
วิเคราะห์
ผลกระทบของ
มาตรฐานระบบ
การจัดการ 
กฎระเบียบของ
ประเทศคู่ค้า 
รวมทั้งแนวโน้ม
หรือปัจจัย
ภายนอกตา่ง ๆ ที่
มีผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
- เผยแพร่ข่าวสาร
และองค์ความรู้
ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
และกฎระเบียบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคที่ส าคญั
ผ่านช่องทางต่างๆ 

- ติดตามและ
รวบรวมข้อมลู
เกี่ยวกับ
สถานการณ์และ
ความเคลื่อนไหว
ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
วิเคราะห์
ผลกระทบของ
มาตรฐานระบบ
การจัดการ 
กฎระเบียบของ
ประเทศคู่คา้ 
รวมทั้งแนวโน้ม
หรือปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่
มีผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
- เผยแพร่ข่าวสาร
และองค์ความรู้
ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
และกฎระเบยีบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคท่ีส าคญั
ผ่านช่องทางต่างๆ 

เกี่ยวกับสถานการณ์
และความ
เคลื่อนไหวท้ังในและ
ต่างประเทศ และ
วิเคราะหผ์ลกระทบ
ของมาตรฐานระบบ
การจัดการ 
กฎระเบียบของ
ประเทศคู่คา้ รวมทั้ง
แนวโน้มหรือปัจจยั
ภายนอกต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
- เผยแพร่ข่าวสาร
และองค์ความรู้ด้าน
มาตรฐานระบบการ
จัดการและ
กฎระเบียบทางการ
ค้าเชิงเทคนิคท่ี
ส าคัญผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

- ติดตามและ
รวบรวมข้อมลู
เกี่ยวกับ
สถานการณ์และ
ความเคลื่อนไหว
ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
วิเคราะห์
ผลกระทบของ
มาตรฐานระบบ
การจัดการ 
กฎระเบียบของ
ประเทศคู่คา้ 
รวมทั้งแนวโน้ม
หรือปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่
มีผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
- เผยแพร่ข่าวสาร
และองค์ความรู้
ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
และกฎระเบยีบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคท่ีส าคญั
ผ่านช่องทางต่างๆ 

- ติดตามและ
รวบรวมข้อมลู
เกี่ยวกับ
สถานการณ์และ
ความเคลื่อนไหว
ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
วิเคราะห์
ผลกระทบของ
มาตรฐานระบบ
การจัดการ 
กฎระเบียบของ
ประเทศคู่คา้ 
รวมทั้งแนวโน้ม
หรือปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่
มีผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
- เผยแพร่ข่าวสาร
และองค์ความรู้
ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
และกฎระเบยีบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคท่ีส าคญั
ผ่านช่องทางต่างๆ 

- ติดตามและ
รวบรวมข้อมลู
เกี่ยวกับ
สถานการณ์และ
ความเคลื่อนไหว
ทั้งในและ
ต่างประเทศ และ
วิเคราะห์
ผลกระทบของ
มาตรฐานระบบ
การจัดการ 
กฎระเบียบของ
ประเทศคู่คา้ 
รวมทั้งแนวโน้ม
หรือปัจจัย
ภายนอกต่าง ๆ ที่
มีผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม 
- เผยแพร่ข่าวสาร
และองค์ความรู้
ด้านมาตรฐาน
ระบบการจัดการ
และกฎระเบยีบ
ทางการค้าเชิง
เทคนิคท่ีส าคญั
ผ่านช่องทางต่างๆ 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

  แผนงานท่ี 
1.1 

โครงการศูนย์
สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะด้านการ
เพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม  
(Productivity 
Intelligence 
Unit: PIU) (กม.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลผลิต
ภาพ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

- พัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบ
การแสดงผล 

- วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล 
และจัดท า
บทความท่ี
เกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลิตภาพ 

- พัฒนาระบบ
ข้อมูลท่ีปรึกษา
เฉพาะด้าน 
(Specialized 
Consultant) 

โครงการศูนย์
สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะด้านการ
เพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity 
Intelligence Unit: 
PIU) (กม.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลผลิต
ภาพ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

- พัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบ
การแสดงผล 

- วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล 
และจัดท า
บทความท่ีเกี่ยวกับ
การเพิ่มผลิตภาพ 

- ปรับปรุงข้อมูลท่ี
ปรึกษาเฉพาะด้าน 
(Specialized 
Consultant) 

โครงการศูนย์
สารสนเทศเพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล
อัจฉริยะดา้นการ
เพิ่มผลิตภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity 
Intelligence Unit: 
PIU) (กม.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลผลิต
ภาพ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

- พัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบ
การแสดงผล 

- วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล 
และจัดท าบทความ
ที่เกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลิตภาพ 

 

โครงการศูนย์
สารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์
ข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการเพิม่ผลิต
ภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity 
Intelligence 
Unit: PIU) (กม.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลผลิต
ภาพ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

- พัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบ
การแสดงผล 

- วิเคราะห์
ประมวลผล
ข้อมูล และจัดท า
บทความที่
เกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลิตภาพ 

 

โครงการศูนย์
สารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์
ข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการเพิม่ผลิต
ภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity 
Intelligence 
Unit: PIU) (กม.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูล
ในฐานข้อมูล
ผลิตภาพ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

- พัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบ
การแสดงผล 

- วิเคราะห์
ประมวลผล
ข้อมูล และ
จัดท าบทความที่
เกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลิตภาพ 

 

โครงการศูนย์
สารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์
ข้อมูลอัจฉริยะด้าน
การเพิ่มผลิตภาพ
ของ
ภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity 
Intelligence 
Unit: PIU) (กม.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลผลิต
ภาพ ให้เป็น
ปัจจุบัน 

- พัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบ
การแสดงผล 

- วิเคราะห์
ประมวลผล
ข้อมูล และจัดท า
บทความที่
เกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลิตภาพ 

 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

   โครงการส ารวจ
เพื่อจัดท าข้อมูล
อุตสาหกรรม
(กส.) 
- ระบบเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ
อุตสาหกรรมและ
ดัชนีอุตสาหกรรม 
- เชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบ I-
industry  
- การน าเสนอ
ข้อมูลการเติบโต
ของผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม 
รายจังหวัด 
และรายภูมภิาค 
(ครอบคลุม ๕ 
จังหวัด) 
 
 
 

โครงการส ารวจ
เพื่อจัดท าข้อมูล
อุตสาหกรรม(กส.) 
- การท าดัชนี
รองรับ
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ 
- การน าเสนอ
ข้อมูลการเติบโต 
ของผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม 
รายจังหวัด 
และรายภูมภิาค
(ครอบคลุม ๑๐ 
จังหวัด) 
 

โครงการส ารวจเพื่อ
จัดท าข้อมูล
อุตสาหกรรม(กส.) 
- การน าเสนอข้อมลู
การเติบโตของ
ผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม 
รายจังหวัด 
และรายภูมภิาคให้
ครอบคลมุ 
 

โครงการส ารวจ
เพื่อจัดท าข้อมูล
อุตสาหกรรม(กส.) 
- เชื่อมโยงข้อมูล
การส ารวจระดับ
จังหวัด 
 

โครงการส ารวจ
เพื่อจัดท าข้อมูล
อุตสาหกรรม(กส.) 
- เชื่อมโยงข้อมูล
การส ารวจกับ
หน่วยงาน
เศรษฐกิจท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

โครงการส ารวจ
เพื่อจัดท าข้อมูล
อุตสาหกรรม(กส.) 
- ระบบ
ประมวลผลดัชนี
แบบ real time 
 
 
 
 
 
 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

  แผนงานท่ี 

1.2 

เข้ารับการอบรม
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าป/ีเรยีนรู้
ด้วยตนเอง/การ
สอนงาน (ตสน.) 

เข้ารับการอบรม
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี/
เรียนรูด้้วยตนเอง/
การสอนงาน 
(ตสน.)  

เข้ารับการอบรม
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี/
เรียนรูด้้วยตนเอง/
การสอนงาน (ตสน.) 

เข้ารับการอบรม
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี/
เรียนรูด้้วยตนเอง/
การสอนงาน 
(ตสน.) 

เข้ารับการอบรม
ตามแผนพัฒนา
บุคลากร
ประจ าป/ีเรยีนรู้
ด้วยตนเอง/การ
สอนงาน (ตสน.) 

เข้ารับการอบรม
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี/
เรียนรูด้้วยตนเอง/
การสอนงาน 
(ตสน.) 

   โครงการ IU 
สศอ. (กว.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูล
เศรษฐกิจ 
มหภาค 
 

โครงการ IU สศอ. 
(กว.) 
- พัฒนา ปรับปรุง
ระบบงาน และ
ย้ายเข้าสู่ระบบ 
Cloud 
 

โครงการ IU สศอ. 
(กว.) 
- พัฒนาแบบจ าลอง
ระบบการเตือนภยั
อุตสาหกรรม 

โครงการ IU สศอ. 
(กว.) 
- การปรับปรุง
แบบจ าลองให้
รองรับสถานการณ ์
ที่เปลี่ยนแปลง 

โครงการ IU  
สศอ. (กว.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูล
เศรษฐกิจ 
มหภาค 
 

โครงการ IU สศอ. 
(กว.) 
- ทบทวนและ
ปรับปรุงข้อมูลใน
ฐานข้อมูล
เศรษฐกิจ 
มหภาค 

   โครงการพัฒนา
ดัชนีวัด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมของ
อุตสาหกรรม
ศักยภาพ (กส.) 

     



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

  แผนงานท่ี 
1.1 และ 
1.2 

โครงการ IU 
แฟช่ัน (กร.2) 

- ทบทวนและ
และปรับปรุง
ฐานข้อมูล
อุตสาหกรรม
แฟช่ัน 

- ปรับปรุงการ
น าเสนอข้อมูลใน
รูปแบบ Data 
Visualization 
เพื่อให้ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจ
และสะดวกต่อ
การน าไป
วิเคราะห ์

 

 

 

โครงการ IU 
แฟช่ัน (กร.2) 

- ทบทวนและและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุตสาหกรรม
แฟช่ัน 

- จัดท าข้อมูลเตือน
ภัยอุตสาหกรรม 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

โครงการ IU แฟช่ัน 
(กร.2) 

- ทบทวนและและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมแฟช่ัน 

- จัดท าข้อมูล
แนวโน้ม
อุตสาหกรรมอญัมณี
และเครื่องประดับ 

โครงการ IU 
แฟช่ัน (กร.2) 

- ทบทวนและและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุตสาหกรรม
แฟช่ัน 

- จัดท าข้อมูล
เตือนภัย
อุตสาหกรรม
เครื่องหนังและ
รองเท้า 

โครงการ IU 
แฟช่ัน (กร.2) 

- ทบทวนและ
และปรับปรุง
ฐานข้อมูล
อุตสาหกรรม
แฟช่ัน 

- จัดท าข้อมูล
แนวโน้ม
อุตสาหกรรม
เครื่องหนังและ
รองเท้า 

โครงการ IU 
แฟช่ัน (กร.2) 

- ทบทวนและและ
ปรับปรุงฐานข้อมูล
อุตสาหกรรม
แฟช่ัน 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

  แผนงานท่ี 
1.1, 1.2 

โครงการ IU  
บรรจภุัณฑ์ (กร.2) 

- ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดมิและ
เพิ่มเตมิฐาน ข้อมูล
ใหม่ (ถ้ามี) 
- ศึกษา/วิเคราะห์ 
และตดิตาม
สถานการณ์ 
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรม 
บรรจภุัณฑ ์
- จัดท ารายงาน
สภาวะ
อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑร์ายเดือน/
รายไตรมาส/รายปี 
ผลการเตือนภัย 
บทวิเคราะห์ และ
รายงานการศึกษา
ในหัวข้อหรือ
ประเด็นที่น่าสนใจ 
พร้อมเผยแพร่

โครงการ IU  
บรรจภุัณฑ ์(กร.2) 

- ปรับปรุงฐานข้อมูล
เดิมและเพิ่มเติมฐาน 
ข้อมูลใหม่ (ถ้ามี) 
- ศึกษา/วิเคราะห์ 
และตดิตาม
สถานการณ์ 
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรม 
บรรจภุัณฑ ์
- จัดท ารายงาน
สภาวะอตุสาหกรรม
บรรจภุัณฑร์าย
เดือน/รายไตรมาส/
รายปี ผลการเตือน
ภัย บทวิเคราะห์ 
และรายงาน
การศึกษาใน หัวข้อ
หรือประเด็นท่ี
น่าสนใจ พร้อม
เผยแพร่ข้อมลู

โครงการ IU  
บรรจภุัณฑ์ (กร.2) 

- ปรับปรุงฐานข้อมูล
เดิมและเพิ่มเติมฐาน 
ข้อมูลใหม่ (ถ้ามี) 
- ศึกษา/วิเคราะห์ 
และตดิตาม
สถานการณ์ ข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรม 
บรรจภุัณฑ ์
- จัดท ารายงาน
สภาวะอตุสาหกรรม
บรรจภุัณฑร์ายเดือน/
รายไตรมาส/รายปี 
ผลการเตือนภัย บท
วิเคราะห์ และ
รายงานการศึกษา ใน 
หัวข้อหรือประเด็นที่
น่าสนใจ พร้อม
เผยแพร่ข้อมลูรายงาน
ผ่านทางเว็บไซต ์
- จัดประชุม
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น 

โครงการ IU  
บรรจภุัณฑ์ (กร.2) 

- ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดมิและ
เพิ่มเตมิฐาน ข้อมูล
ใหม่ (ถ้ามี) 
- ศึกษา/วิเคราะห์ 
และตดิตาม
สถานการณ์ 
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรม 
บรรจภุัณฑ ์
- จัดท ารายงาน
สภาวะอตุสาหกรรม
บรรจภุัณฑร์าย
เดือน/รายไตรมาส/
รายปี ผลการเตือน
ภัย บทวิเคราะห์ 
และรายงาน
การศึกษาในหัวข้อ
หรือประเด็นท่ี
น่าสนใจ พร้อม
เผยแพร่ข้อมลู

โครงการ IU  
บรรจภุัณฑ์ (กร.2) 

- ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเดมิและ
เพิ่มเตมิฐาน ข้อมูล
ใหม่ (ถ้ามี) 
- ศึกษา/วิเคราะห์ 
และตดิตาม
สถานการณ์ 
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรม 
บรรจภุัณฑ ์
- จัดท ารายงาน
สภาวะ
อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑร์ายเดือน/
รายไตรมาส/รายปี 
ผลการเตือนภัย บท
วิเคราะห์ และ
รายงานการศึกษา        
ในหัวข้อหรือ
ประเด็นที่ น่าสนใจ 
พร้อมเผยแพร่

โครงการ IU  
บรรจภุัณฑ์ (กร.2) 

- ปรับปรุงฐานข้อมูล
เดิมและเพิ่มเติมฐาน 
ข้อมูลใหม่ (ถ้ามี) 
- ศึกษา/วิเคราะห์ 
และตดิตาม
สถานการณ์ 
ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวของ
อุตสาหกรรม 
บรรจภุัณฑ ์
- จัดท ารายงาน
สภาวะอตุสาหกรรม
บรรจภุัณฑร์าย
เดือน/รายไตรมาส/
รายปี ผลการเตือน
ภัย บทวิเคราะห์ 
และรายงาน
การศึกษาในหัวข้อ
หรือประเด็นท่ี 
น่าสนใจ พร้อม
เผยแพร่ข้อมลู



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ข้อมูลรายงานผ่าน
ทางเว็บไซต ์
- จัดประชุม
แลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็น และจัด
อบรมสมัมนา
เผยแพรโ่ครงการฯ 

รายงานผ่านทาง
เว็บไซต ์
- จัดประชุม
แลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็น และจัด
อบรมสมัมนา
เผยแพรโ่ครงการฯ 

และจัดอบรมสัมมนา
เผยแพรโ่ครงการฯ 

รายงานผ่านทาง
เว็บไซต ์
- จัดประชุม
แลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็น และจัด
อบรมสมัมนา
เผยแพรโ่ครงการฯ 

ข้อมูลรายงานผ่าน
ทางเว็บไซต ์
จัดประชุม
แลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็น และจัด
อบรมสมัมนา
เผยแพรโ่ครงการฯ 

รายงานผ่านทาง
เว็บไซต ์
จัดประชุม
แลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็น และจัด
อบรมสมัมนา
เผยแพรโ่ครงการฯ 

  แผนงานท่ี 
๑.๑และ 
๑.๒ 

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
เชิงลึก
อุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยาง
และไม้ยางพารา 
(กร.2)  

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
เชิงลึก
อุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา (กร.
2)  

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลูเชิง
ลึกอุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา (กร.2)  

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
เชิงลึก
อุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา (กร.
2)  

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
เชิงลึก
อุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยาง
และไม้ยางพารา 
(กร.2)  

โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู
เชิงลึก
อุตสาหกรรม
ผลิตภณัฑ์ยางและ
ไม้ยางพารา (กร.
2)  

  แผนงานท่ี 

1.1 และ 
1.2 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
พลาสติก (กร.1) 

- ส ารวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
พลาสติก 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
พลาสติก (กร.1) 

- ส ารวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
พลาสติก 

โครงการพัฒนาศูนย์
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ลึกอุตสาหกรรม
พลาสติก (กร.1) 

- ส ารวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
พลาสติก 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
พลาสติก (กร.1) 

- ส ารวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
พลาสติก 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
พลาสติก (กร.1) 

- ส ารวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
พลาสติก 

โครงการพัฒนา
ศูนย์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึก
อุตสาหกรรม
พลาสติก (กร.1) 

- ส ารวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
พลาสติก 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

- จัดหาข้อมูลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ 
ข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ไทยและสากล 
การตลาด 
สถานการณ์ 
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 
มาตรฐานและ
งานวิจัย  

- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ 
update ข้อมูล
ให้ถูกต้อง และ
ทันสมัย  

- จัดหาข้อมูลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ 
ข้อมูล
ผู้ประกอบการไทย
และสากล 
การตลาด 
สถานการณ์ 
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ มาตรฐาน
และงานวิจัย  

- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
และทันสมัย 

(เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง) 

- จัดหาข้อมูลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ 
ข้อมูล
ผู้ประกอบการไทย
และสากล การตลาด 
สถานการณ์ 
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ มาตรฐาน
และงานวิจัย  

- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถูกต้อง และ
ทันสมัย 

(เป็นโครงการต่อเนื่อง) 

- จัดหาข้อมูลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ 
ข้อมูล
ผู้ประกอบการไทย
และสากล 
การตลาด 
สถานการณ์ 
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ มาตรฐาน
และงานวิจัย  

- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
และทันสมัย 

(เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง) 

- จัดหาข้อมูลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ 
ข้อมูล
ผู้ประกอบการ
ไทยและสากล 
การตลาด 
สถานการณ์ 
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ 
มาตรฐานและ
งานวิจัย  

- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ 
update ข้อมูลให้
ถูกต้อง และ
ทันสมัย 

(เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง) 

- จัดหาข้อมูลใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ 
ข้อมูล
ผู้ประกอบการไทย
และสากล 
การตลาด 
สถานการณ์ 
ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ มาตรฐาน
และงานวิจัย  

- ปรับปรุงพัฒนา
ระบบและ update 
ข้อมูลให้ถูกต้อง 
และทันสมัย 

(เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง) 



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

  แผนงานท่ี 
1.1, 1.2 

โครงการ Big 
Data (กส.)--> 
สร้างระบบ Big 
Data  มีการ
วิเคราะห์
สถานภาพ
อุตสาหกรรม ท่ี
ครอบคลมุการ
ท างานทุกด้าน             

(Social 
Technology 
Environment 
Economic 
Politic : STEEP 
)  

โครงการ Big Data 
(กส.)--> สร้าง
ความเชื่อมโยง 
- มีแบบจ าลอง
ส าหรับการ 
Foresight 
อุตสาหกรรม 
- มีการวิเคราะห ์

อุตสาหกรรมเชิง
พื้นที่  

โครงการ Big Data 
(กส.)--> ขยาย
ศักยภาพ 
- ขยายศักยภาพการ
ท า Foresight 
อุตสาหกรรม 
- คาดการณ์การ
เคลื่อนย้ายการ 
 
ลงทุนของ
อุตสาหกรรม 
- มีการวิเคราะห์
อุตสาหกรรมเชิง
ภูมิภาค 

โครงการ Big 
Data (กส.)--> 
ศูนย์กลางระบบ 
Big Data  
มีระบบ Big Data 
เพื่อยกระดับขดี
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
ของภาค 
อุตสาหกรรม 
 

  

หมายเหตุ : มาตรฐานข้อมูล หมายถึง มาตรฐานข้อมลูที่ใช้ร่วมกันทั้งภายในและระหว่างประเทศ เช่น ISIC TSIC 
     ข้อมูลหลัก หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในภารกิจที่ สศอ.  
     สถาปัตยกรรมบริการ หมายถึง สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ตามการศึกษาของ คณะท างานพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สศอ. 4.0 
 

 
 



       

ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับความพร้อมด้าน ICT ด้วยความม่ันคงปลอดภัย 
สาระส าคัญ การประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการท างาน 
เป้าประสงค์ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน 

แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องในการบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด   1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

2. ระดับความพร้อมใช้งานของระบบงานเฉลี่ย 
3. จ านวนเหตุการณ์ที่แสดงถึงการบุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ร้อยละของความส าเร็จตามแผน 
5. ผลการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เหมาะสม ทันสมัย
เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้ใช้งาน
อย่างปลอดภัย 

แผนงานท่ี 
1.1 

 
โครงการ
ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ
เครื่องแม่ข่าย
และระบบสาย
แลน (กส.) 

    
 
 
 
 
 
 
 

    ระบบไฟภายใน
ห้อง Server 

    



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ระบบป้องกัน
อัคคีภัยในห้อง 
Server 

   โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ป้องกันการโจมตี
ทาง 
ไซเบอร์ (กส.) 
(ภายใต้ความ
ร่วมมือกับ 
NECTEC) 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ป้องกันการโจมตี
ทาง 
ไซเบอร์ (กส.) 
- ระบบ
ตรวจสอบ 
ช่องโหว่ระบบ 
Network  

โครงการปรับปรุง
ระบบป้องกันการ
โจมตีทาง 
ไซเบอร์ (กส.) 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุง
ระบบป้องกันการ
โจมตีทาง 
ไซเบอร์ (กส.) 

โครงการปรับปรุง
ระบบป้องกันการ
โจมตีทาง 
ไซเบอร์ (กส.) 

โครงการปรับปรุง
ระบบป้องกันการ
โจมตีทาง 
ไซเบอร์ (กส.) 

     โครงการปรับปรุง 
อุปกรณ์เครือข่าย 
เพื่อรองรับ
มาตรฐาน IPv6 
(กส.)  
 
 

   



       

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เหมาะสม ทันสมัย
เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผู่้ใช้งาน
อย่างปลอดภัย 

แผนงานท่ี 
1.1 

จัดซื้ออุปกรณ์
เก็บการจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ 
ตาม พรบ.ว่า
ด้วยการกระท า
ความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ 
2560  

ต่ออายุลิขสิทธ์ิ 
Firewall , mail 
filtering , log 
analyst   ,SAN 
Storage (HP 
3PAR)   

ต่ออายุลิขสิทธ์ิ 
Firewall , mail 
filtering , log 
analyst  , ระบบ
ยืนยันตัวตนของ 
WIFI 

ต่ออายุลิขสิทธ์ิ 
Firewall , mail 
filtering , log 
analyst    

ต่ออายุลิขสิทธ์ิ 
Firewall , mail 
filtering , log 
analyst   , SAN 
Storage (HP 
3PAR)      

ต่ออายุลิขสิทธ์ิ 
Firewall , mail 
filtering , log 
analyst    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน ICT 
สาระส าคัญ การสร้างค่านิยมและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับเพ่ือการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพ ชาญฉลาดและมี

วิจารณญาน 
เป้าประสงค์ บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ 

แผนงานที่ 1.1 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

แผนงานที่ 1.2 การสร้างค่านิยมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ ชาญฉลาดและมีวิจารณญาน 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เป้าประสงค์ แผนงาน แผนงาน/โครงการ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บุคลากรมี
ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมี
ค่านิยมในการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างมี
วิจารณญาณ 

 

 

แผนงานท่ี 
1.1, 1.2 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ดิจิทัล  

 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ดิจิทัล 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ดิจิทัล 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ดิจิทัล 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ดิจิทัล 

โครงการพัฒนา
บุคลากรด้าน
ดิจิทัล 



       

  แผนงานท่ี 
1.2 

องค์ความรู้ 
(KM) (กพบ.) 
- การคิด 
  วิเคราะห ์
  เทคโนโลย ี
  เพื่อรองรับ 
  ระบบราชการ  
  4.0  
- การบริหาร 
  การสื่อสาร 
  ภายในองค์กร 
  ภายใต้ระบบ  
  Smart Office  
 

องค์ความรู้ (KM) 
(กพบ.) 
- การให้บริการ 
  ข้อมูลข่าวสาร 
  ผ่าน  
  Application  
- การวิเคราะห ์
  และการชี้น า 
  เตือนภัยทาง 
  เศรษฐกิจ 
- การบริหาร
และ พัฒนา
บุคลากร 
  เข้าสู่ระบบ 
  ราชการ 4.0 

องค์ความรู้ 
(KM) (กพบ.) 
- การ 
  วิเคราะห์อัล 
  กอริทึ่มให ้
  เหมาะกับ
ข้อมูล 
  ขนาดใหญ่  
  (Big Data)  
- การวิเคราะห ์
  และคัดเลือก 
  ข้อมูลในการ 
  วิเคราะห์และ
คาดการณ์
อุตสาหกรรม 

   

 




