แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ ปรับยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี พ .ศ. 2558-2561 โดยได้มีการจัดประชุมคณะทางานเพื่อจัดทายุทธศาสตร์กระทรวงฯ และ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2556 – มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–
2559 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ .ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารของประเทศไทย
่
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2563 ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ตลอดจน Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) มาเป็น กรอบแนวทางในการ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์กระทรวง เปูาหมายการให้บริการ
กระทรวง ตัวชี้วัด มาตรการ/กลยุทธ์ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด้วย เพื่อให้ยุทธศาสตร์กระทรวงมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555–2559 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ดังกล่า ว
ข้างต้น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นายุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปี พ .ศ. 255 8-256 1 มาเป็นกรอบแนวทางในการ จัดทาเป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ
กระทรวง ฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
และร่วมกัน ขับเคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
สาหรับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ ทก. มีภารกิจเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน
1. เจตนารมณ์ : เพื่อยุติความขัดแย้งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายใต้
ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป็นการใช้พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่ง
เดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อานาจนั้น โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้ งทั้งปวง ตลอดจนสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ องค์ระหว่างประเทศ ในเวทีนานาชาติบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ชาติ และ
สร้างความมั่นใจในการลงทุน การประกอบกิจการต่าง ๆ ของชาวต่างประเทศในประเทศไทย
สร้างเสถียรภาพในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศร ษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และ
ยั่งยืน โดยได้รับความเชื่อมมั่นจากทุกพวกทุกฝุาย ประสานแนวคิด แสวงจุดร่วมของผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง โดย
มุ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ยกระดับการศึกษา สร้างมาตรฐานของการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข อย่างยั่งยืนตลอดไป
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2. นโยบายในการบริหารราชการ
2.1 ยึดระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย
ในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบปกติให้มากที่สุด โดยให้ข้าราชการทุกฝุายร่วมในการ
ขับเคลื่อนเดินหน้า ด้วยการติดตาม กากับดูแล ประเมินผล ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้จัด
หัวหน้าฝุายในแต่ละกลุ่มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ สู่พี่น้องประชาชนคนไทย ทุกภาคส่วน โดยข้าราชการประจาทุกคน
ต้องยึดเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
2.2 ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ
ดาเนินการไม่เกินกรอบงบประมาณปี 2557 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรรไว้แล้วของรัฐบาล
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีความจาเป็นต้องทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
และให้เร่งรัดจัดทางบประมาณปี 2558 ใหม่ให้ทันการใช้จ่ายตามปีงบประมาณในเดือนตุลาคม 2557 โดยยึด
กรอบวินัยทางด้านกา รเงินการคลังที่กาหนดไว้ และไม่เป็นการสร้างหนี้สาธารณะจนเกินขีดความสามารถของ
ประเทศในการใช้คืนหนี้ การใช้จ่ายงบประมาณในห้วงนี้ ให้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่ม
แผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดความพร้อม แผนงาน และผลตอบแท นที่ชัดเจน เป็น
การใช้งบประมาณประจาปีเป็นหลักในการเริ่มต้นโครงการ และบรรจุโครงการเหล่านั้นลงในระบบงบประมาณ
ประจาปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่ประชาชน
- ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บ ริโภคอย่างเป็นธรรม
เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
- เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการและ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558
เร่งดาเนิ นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้การ
ขับเคลื่อนต้องอยู่ในกรอบของระเบียนและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใน ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาด และมีความ
เป็นธรรมกับทุกฝุาย ทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ส่งเสริมให้มีกา รจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม เพื่อการนามาใช้ในการ
ลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภค แหล่งน้า และกิจการสาธารณะอื่น ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการร่วมลงทุนกับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู้ลง
ส่งเสริ มให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพื่อลดการผูกขาดหรือระบบนายทุนที่ไม่เป็นธรรม
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง ในระดับ
หมู่บ้าน ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
2.3 ด้านความมั่นคง
- สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคนอาเซียน สนับสนุนพลังอันยิ่งใหญ่ของ
อาเซียนให้สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ดูแลความ
ปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในทุกพื้นที่ เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุก
คนโดยรวม
- สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความสาคัญกับงานด้านความมั่นคงของประเทศ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่ อแผ่ แบ่งปันความรักความ
สามัคคี เพื่อเป็นพลังอานาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่าง
ยั่งยืน
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2.4 ด้านการต่างประเทศ
- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี
2558 ให้ชาวต่างชาติมีความเ ชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของ
ประเทศไทย ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก
- พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมไป
กับการสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้ง ในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอื่น ๆ การเข้ามาลงทุน
ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน วัตถุดิบไทย
ที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทยอย่างแท้จริง
- แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทุ กประเด็น เพื่อให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบเพื่อมิให้เป็น
การเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเป็น
พิเศษ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กับคนไทยให้สามารถแข่งขันกับนักลงทุนต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ต้องมีข้อระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบสาธารณูปโภค
การสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น
2.5 ด้านสังคมจิตวิทยา
- สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม
น่าภาคภูมิใจ มีศีลธรรม คุณธรรม เพื่อให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปันอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ สามัคคี สานึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่างต้องคลี่คลายด้วยสันติวิธี
- เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีความ
จาเป็นต้องบังคัยใช้กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
มากกว่าสร้างความเป็นธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษา ระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกันดูแลเฝูาระวังในขั้นต้น
ลดความขัดแย้ง จะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนเป็นไปอย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกัน
และกัน
- ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การทาผิดกฎหมาย
โดยชี้ให้เห็ นถึงผลเสียของการกระทาดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกันปกปูอง
ผลประโยชน์โดยรวม
2.6 ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- ให้กระบวนการยุติธรรม /กฎหมายปกติสามารถดาเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อจากทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
- ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน
- ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ เป็นต้น
2.7 ด้านการศึกษา
- การศึกษาเป็นพื้นฐานในการนาพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นที่จะต้องส่งเสริม
และยกระดับการศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้านการศึกษาจนทา
ให้ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
- การพัฒนาครู /บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก เยาวชน
นักเรียน นักศึกษาเป็นศู นย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า การกระทา
นั้น ๆ เด็กหรือผู้เข้ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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- สร้างสรรค์วิธีการ ทาให้เยาวชนไทยมีจิตสานึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิ ใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต มี
ความสานึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดี ๆ ที่ผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง
- ให้ฝุายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความมีระเบียบ
วินัย เข้มแข็ ง แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอื่น ๆ เพื่อเป็นพลังอานาจของชาติในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน
2.8 การพัฒนาระบบราชการ
- ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารง
เกียรติ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตัวเพื่อทาหน้าที่ บาบัดทุกข์
บารุงสุข เพื่อประโยชน์สุขของสังคมโดยรวม และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง
- ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุง
แก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คาสั่ง คาชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบปูองกันการคัดสรรแต่งตั้งในระบบอุปถัมภ์ที่
ไม่ชอบธรรม โดยไม่ให้ฝุายหนึ่งฝุายใดหรือผู้ใดเข้ามาครอบงาข้าราชการหรือระบบราชการอีกต่อไป
- ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการประจา
อีกต่อไป ยกเว้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้องชอบธรรม
2.9 การพัฒนาอาชีพและรายได้
- ให้มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่ม มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชนธุรกิจทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีการกระจายรายได้ในทุกระดั บ และ
ลดความเหลื่อมล้าของสังคม
- ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอื่น ๆ
2.10 การวิจัยและพัฒนา
- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาต่อ
ยอดจากสิ่งที่ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นหลัก เพื่อให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้วัตถุดิบ
ภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่า รายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูกข้าว
หรือผลิตผลพืชหลักอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง
- ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา การผลิต
ภายในประเทศเป็นหลัก ในลักษณะการร่วมลงทุนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวน การผลิตและ
จาหน่าย เป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้า
2.11 การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
- ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่
ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้า นเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
การประสานงานการดาเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ค รอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าน
ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
- การเจรจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไขของข้อตกลง
ดังกล่าวจะส่งผลกร ะทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศจะต้องดาเนินการอย่าง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ค่อยเป็นค่อยไป โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะต้องมีการหารือและเห็นพ้อง
ต้องกัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม
- สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตขอ งประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ให้ความสาคัญกับการรักษาพื้นที่ปุา โดยเฉพาะตามแนว
ชายแดนของประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย
2.12 ความปรองดองสมานฉันท์
- สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมไทยยอมรับค วามคิดเห็นที่แตกต่าง โดยไม่
จาเป็นต้องแตกแยก แบ่งฝุาย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ความเท่า
เทียมและเป็นธรรม จะต้องไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม
- ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กร หรือกระบวนการที่ชัดเจนในการ
ดาเนินการ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดารงเปูาหมายในการลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม
เพื่อให้สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขที่ยั่งยืน
2.13 การปฏิรูป
ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอานาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุ กระดับ
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิรูปอย่างแท้จริง การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น มี
การกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะดาเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน
2.14 การเลือกตั้ง
การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึงความต้องการที่
แท้จริงของประช าชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร
กระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นไป
ตามธรรมนูญการปกครองที่จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ เจตนารมณ์และน โยบายในด้านต่าง ๆ ที่มีความจาเป็น และต้อง
ดาเนินการในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งอาจจะกล่าวว่าไม่สามารถดาเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็เป็น
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ ดูแลประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญ
นี้ ขอเวลาและโอกาสให้เราได้เริ่มต้น ขอให้อดทน ขอกาลังใจจากทุกภาคส่วน และจากประชาชนคนไทยทุกคน ใน
การที่จะร่วมกันปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุกอย่างยั่งยืน

Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ระยะที่ 1 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557)
ช่วงแรกของการควบคุมอานาจการปกครอง จะดาเนินการในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ให้เร็วที่สุด
ในกรอบเวลา 2-3 เดือน นอกจากงานความมั่นคงและขับเคลื่อน ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ
การปฏิรูปทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ เพื่อนาไปสู่ การปฏิรูปในระยะที่ 2 โดยทุกพื้นที่ต้องเริ่มจาก
ครอบครัว หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด คสช . ได้มอบหมายให้ กอ .รมน. ดาเนินการโดยเริ่มจากกลุ่มเล็ก
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า 5

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไปยังกลุ่ม ใหญ่ เพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันและเพื่อมิให้เป็นปั ญหาต่อไปในระยะที่ 2 โดยปราศจากความ
ขั ดแย้ง ซึ่งมิได้มีการดาเนินการในเรื่องการปรับโครงสร้างของส่วนราชการใดๆ เพื่อเรียกผลประโยชน์
ค่าตอบแทน หรือ การนิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นในปัจจุบัน

ระยะที่ 2 (เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558)
การใช้ธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งกาลังดาเนินการจัดทาอยู่โดยฝุายกฎหมาย จะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ
สรรหานายกรัฐมนตรี ตั้งคณะรัฐมนตรี บริหารราชการ ร่าง /จัดทารัฐธรรมนูญ พร้อมกับการตั้งสภาการปฏิรูป
เพื่อปฏิรูปแก้ไขในทุกเรื่องที่ทุกฝุายต้องการ และเป็นที่ยอมรับ โดยจะใช้เวลา ประมาณ 1 ปี จะมากกว่าหรือ
น้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์และความร่วมมือจากทุกฝุาย หากสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติ ปฏิรูป
สาเร็จ ปรองดองสมานฉันท์กันทุกฝุาย ประชาชนมีความรักสามัคคีกัน ก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่ 3

ระยะที่ 3 (เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป)
การเลื อกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยสม บูรณ์ ที่ทุกฝุายพอใจ กฎหมายทันสมัยในทุก ด้าน
กฎระเบียบ/กติกาต่างๆ ได้รับการแก้ไข ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรมมาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด
พ.ศ. 2555- 2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จัดทาขึ้นในช่ว งที่ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบ
รุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ศสช.) ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมขอ งภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน
ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกขั้นตอนของแผนฯ เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปล งได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน
การผลิตและการ บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังจาเป็นต้องบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนข องสังคมไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
สาหรับรายละเอียดสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีดังนี้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
สื่อมี อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน แต่ยังมีบทบาทในการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพคนค่อนข้างน้อย สื่อทางสังคมในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชน แต่การเผยแพร่สื่อ
ต่างๆ ยังไม่มีบทบาทต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม ขณะที่การเผยแ พร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บ
ไซด์ต่างๆ ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และบางส่วนเป็นเว็บไซด์ที่เข้าข่าย
ลามกอนาจาร ใช้ภาษาที่หยาบคาย รวมถึงเนื้อหาที่รุนแรง ขณะที่เกมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพล
ต่อเด็กและเยาวชน พบว่า ปี 2550 ร้อยละ 42.2 ของเด็กและเยาวชนติดเกมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นการต่อสู้ใช้
ความรุนแรง มีเนื้อหาทางเพศ และการใช้ภาษาในเกมที่ไม่เหมาะสม ต่อการเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
แนวทางการพัฒนา
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1) สร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวั ย
ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
2) ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ส่งเสริมให้มีกา รพัฒนาบทเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และใช้มาตรการทางภาษีในการสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ และเป็นช่องทาง
สาหรับทุกกลุ่มวัยแสดงออกอย่างอย่างสรรค์
3) สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการ
เสริมสร้างและพั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในระดับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ โดยพัฒนาโครงข่าย
โทรคมนาคมและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับภูมิสังคม และพัฒนายกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆสู่ภูมิภาคและชุมชน
6. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยแวดล้อมและความสามารถในการแข่งขันปัจจุบันของไทย โดยการจัดลาดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจที่สาคัญของโลก มีข้อสรุปตรงกันว่าประเท ศไทยยังมีความอ่อนแอด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยตัวชี้วัดหลักด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวนบุคลากรทางด้านวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ยังเป็นข้อจากัดต่อการนาองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยโดยรวม นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ ภายใต้
ระบบวิจัยของไทยยังขาดการบูรณาการในการทางานร่วมกัน รวมทั้งขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการสร้างความ
เชื่อมโยงการวิจัยระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และการจัดการความเสี่ยง
แนวทางการพัฒนา
ต้องให้ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยใช้ปัญญา
ความรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อน
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม
โดยการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศลการสื่อสารที่ทันสมัย โดยพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการ
สื่อสารข้อมู ลความเร็วสูง หรือบริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงให้ครบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานของการ
แข่งขันเสรีและเป็นธรรม เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกันและพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ
ผ่านโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร และส่งเสริมให้ประชาชนและ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากบริการสื่อสารความเร็วสูง
และเทคโนโลยีสารสนเท ศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาในระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนา
เนื้อหาสาระและโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
8. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สถานการณ์การเกิดภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจาก
ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกทาลาย โดยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นปัจจัยเสริมทั้งด้านความถี่
และระดั บความรุนแรงของภัยพิบัติในหลายพื้นที่ของประเทศ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม วาตภัย และ
ไฟปุา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะประชากรที่มีขีดความสามารถในการรับมือกับ
ผลกระทบด้วยตนเองต่า
แนวทางการพัฒนา
1) การยกระดับขีดความสามา รถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้
สังคมมีภูมิคุ้มกัน ดังนี้
- พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยการศึกษาวิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการคาดการณ์ กา รสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ สร้างนักวิจัยและเครือข่ายวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทาหลักสูตรว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วน
- พัฒนาเครื่องมือ ในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยสนับสนุนให้จัดทาแผนเตรียมความพร้อมของประเท ศเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
- พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก าศ โดยยกระดับ
ขีดความสามารถของกลุ่มเสี่ยงในการปรับตัวรับมือกับการเป ลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กาหนดมาตรการรองรับ
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมที่ชัดเจน ปรับปรุงกฎหมาย และนวัตกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง สนับสนุน
กระบวนการวางแผนชุมชนระยะยาว เพื่อสร้างความเข้ มแข็งของชุม ชนให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้
เท่าทันต่อเหตุการณ์
- เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดทาแผนที่และ
จัดลาดับความสาคัญพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด พัฒนายกระดับการจัดการภัยพิ บัติให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม วางระบบเพื่อส่งเสริมการดาเนินงาน
ของภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ปรับปรุงตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557)
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนแม่บทอื่นๆ และสถานการณ์ของ
ประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐ กิจ
ฟื้นฟูความเชื่อมั่น ควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง สังคม และวัฒนธรรม
โดยน้อมนาหลักปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการกาหนดลาดับความสาคัญ
สาหรับรายละเอียดสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีดังนี้
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
3.11 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. ประชาชนเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ
ทั่วถึง และเท่าเทียม
2. ประเทศมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของอัตราก ารเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่ม
สูงขึ้น
2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT ของประเทศสูงขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
3.11.1 ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย และบูรณาการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้
ตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.11.2 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสา รสนเทศและการสื่อสาร
อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
3.11.3 บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศให้เป็นเอก ภาพ และทุกภาค
ส่วนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
3.11.4 พัฒนาด้านกฎหมายและยกระดับความพร้อมกาลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.11.5 เสริมสร้างความมั่นคงทางการสื่อสาร โดยการกาหนดให้มีมาตรการ เพื่อปูองกัน
ปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารสาคัญจากการใช้สื่อหรือการครอบงา
3.11.6 สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน
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5. ยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ
เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์
1. พื้นที่ และผู้ที่ได้รับความเสีย หายจากภัยพิบัติทางธ รรมชา ติได้รับการฟื้นฟูเยียวยาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ
2. ความเสียหายจากสาธารณภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และระบบเศรษฐกิจลดน้อยลง
3. กลไกและระบบเครือข่ายข้อมูลด้านภัยพิบัติทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้รับการพัฒนา
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้ได้รับผลกระทบ ผู้เสียชีวิต และมูลค่าความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติลดน้อยลง
2. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง และพื้นที่เศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่
เสี่ยงได้รับการปูองกันเพิ่มขึ้น
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ
5.5.1 สนับสนุนการฟื้นฟู ปูองกัน เยียวยา และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและสาธารณภัย รวมทั้งอุบัติภัยทางถนน
5.5.2 สนับสนุนระบบเตือนภัยให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ
5.2.3 สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน

โครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. 2545 หมวด 10 มาตรา 24 ได้ระบุว่ากระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดาเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับเทคโนโล ยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ ดังนี้
1. สานักงานรัฐมนตรี
2. สานักงานปลัดกระทรวง
3. กรมอุตุนิยมวิทยา
4. สานักงานสถิติแห่งชาติ
องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวง 3 หน่วยงาน
1. สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2. สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง 3 หน่วยงาน
1. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

แผนภูมิโครงสร้าง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส่วนราชการ





สานักงานรัฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวง
กรมอุตุนิยมวิทยา
สานักงานสถิติแห่งชาติ

องค์การมหาชน
 สานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
 สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
 สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
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รัฐวิสาหกิจ
 บริษัท ทีโอที จากัด
(มหาชน)
 บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด
(มหาชน)
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จากัด
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หน่วยงานในสังกัด
สานักงานรัฐมนตรี
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเ
ทศและการสื่อสาร ที่เป็นเลิศ
ด้านการประสานนโยบายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ การวิเคราะห์กลั่นกรอง และการให้
บริการที่มีประสิทธิภาพ”
อานาจหน้าที่
1. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการ
วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี
2. สนับสนุนการทางานของรัฐมนตรีในการดาเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี
รัฐสภาและประชาชน
3. ประสานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง
4. ดาเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สานักงานปลัดกระทรวง
วิสัยทัศน์
"เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน บริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้าICT
น ของประเทศ กับทุก
ภาคส่วน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาอย่างยั่งยื"น
พันธกิจ
1. กาหนดนโยบายและแผนในการบริหารจัดการด้าน ICT และระบบการเตือนภัยพิบัติของประเทศ
รวมทั้งประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ
ความมั่นคงปลอดภัยที่ทันสมัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการนา ICT มาเป็นกลไกสาคัญใ นการพัฒนาระบบบริการและบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการใช้ ICT ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมี
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้าน ICT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และ
พัฒนาประชาชนทั่วไปให้มีความรู้คว ามสามารถในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม ICT ของประเทศ
5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า 12

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สานักงานสถิติแห่งชาติ
วิสัยทัศน์
“สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติและสารสนเทศเป็นเข็มทิศนาทางในการพัฒนา
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ”
พันธกิจ
1. บริหารจัดการสถิติ และสารสนเทศของชาติให้เป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
2. จัดทาสามะโนหรือสารวจด้วยตัวอย่าง หรืออานวยการ เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ของประเทศ
3. บริการข้อมูลสถิติ และสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน
4. จัดให้มีการศึกษาอบรมวิชาความรู้ด้านสถิติ
5. ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเกี่ยวกับสถิติ

กรมอุตุนิยมวิทยา
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากล”
พันธกิจ
1. พยากรณ์อากาศครอบคลุมทั้งประเทศ และออกคาเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยา
ทันเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการในการลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ
2. สร้างความตระหนักของประชาชนถึงภัยธรรมชาติ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ในการ
รักษาชีวิต และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ สาหรับผู้ใช้ในกิจการต่าง ๆ
4. ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยา
5. เพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเข้าใจ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป

สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
"SIPA จะนาพาประเทศไทยสู่เวทีซอฟต์แวร์โลก
(Stage Thailand as a Global Player in Software Industry)”
ทิศทางการดาเนินงาน
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย
2. ยกระดับมาตรฐานซอฟต์แวร์ไทยให้ทัดเทียมสากล ทั้งในด้านกระบวนการผลิต การบริการ และ
การพัฒนานวัตกรรม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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3. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการลงทุน การตลาด
การบริการและการประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยสู่สากล
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยอย่างครบวงจร
5. ส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน
การผลิต ทาให้สินค้าและบริการไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก
6. ส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
7. ส่งเสริมการให้ทุน ร่วมทุน และร่วมโครงการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรสาคัญในการสนับสนุน SMART Thailand โดยส่งเสริมให้การทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เติบโต
อย่างมั่นคงปลอดภัยทัดเทียมผู้นาในภูมิภาค”
พันธกิจ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดพันธกิจเพื่อผลักดันการ
ดาเนินงานตามแนวนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ดังนี้
1. สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาครัฐ ภาคธุรกิจและประชาชน
2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน กฎหมาย แนวทางและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
ในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ให้เกิดการใช้มาตรฐานและกระบวนการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นต่อการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะระดับสูงด้านเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในการทาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสมบูรณ์
และมั่นคงปลอดภัย (Enabling Complete & Secure e-Government)”
ภารกิจ
1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
3. ให้คาปรึกษา บริการด้านวิชาการ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในส่วนที่เกี่ยวของกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
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บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
“มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า
และสาธารณชนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม”
พันธกิจ
ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ความมั่นใจด้านข้อมูลข่าวสาร
เพื่อความมั่นคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึ งบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนาของชาติ ”
พันธกิจ
1. ปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรให้มีการทางานร่วมกันเป็นทีม ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบภายใน และ
กระบวนการตัดสินใจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ
2. นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และราคาที่แข่งขันได้
3. พัฒนาทักษะ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กร ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
4. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
วิสัยทัศน์
“เป็นผู้นาในธุรกิจไปรษณีย์ ด้วยเครือข่ายที่มีคุณภาพ กว้างไกล ใกล้ชิดคนไทย และเชื่อถือได้มากที่สุด”
พันธกิจ
1. ยกระดับ ความสามารถในการสร้างผลกาไรและใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
สูงสุด โดยมุ่งเน้นการรักษาฐานรายได้จากบริการไปรษณีย์ดั้งเดิมและเพิ่มมูลค่ารายได้จากฐานบริการใหม่ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งวางแนวทางการปรับโครงสร้างค่าใ ช้จ่ายให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ รวมถึงการนาสินทรัพย์ที่ ปณท มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าด้วยการขยายขอบเขตบริการและแสวงหาโอกาสใน
การดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการขยายฐานการให้บริการไปสู่กลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต โดยนา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ศักยภาพด้านการให้บริการที่ ปณท มีอยู่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งสร้างกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมกับกิจการไปรษณีย์และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ในอนาคต
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านต่ างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ปณท โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่ใน
อนาคต พร้อมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพของการให้บริการเดิมที่มีอยู่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม รวมถึง
การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มความคล่องตัวในการดาเนินกิจการ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization) อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลตอบสนองต่อการยกระดับการบริหารจัด การองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการทางานและการพัฒนาบริการใหม่
เพื่อตอบสนองต่อการดาเนินกิจการในอนาคตต่อไป
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ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2561
วิสัยทัศน์
“เป็นกลไกหลักของประเทศไทยในการบูรณาการการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นาระดับแนวหน้าในเวทีประชาคมโลก”

พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย และ จัดทา แผน ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กระจาย
ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้ ICT และข้อมูลสถิติ อย่างบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน เพื่อ
สามารถสร้างสรรค์ ผลิต และใช้ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพ
ทันต่อเหตุการณ์
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมด้าน ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านอุตสาหกรรม ICT ในการแข่งขันระดับประเทศและระหว่างประเทศ

หมายเหตุ : โครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย
1) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ( Physical Infrastructure) ได้แก่ ระบบโครงข่าย
2) โครงสร้างพื้นฐานเชิงตรรกะ หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกื้อหนุน (Logical Infrastructure)
ได้แก่ มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2561
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2561 โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่ง เสริมการนา ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างบูรณาการและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT เพื่อแข่งขันได้ในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนานโยบายด้าน ICT และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ICT เพื่อการบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยาและการ
เตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์/เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงกันภายในประเทศและ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
มี ระบบข้อมูลสถิติ และสารสนเทศหลักของประเทศ เพื่อให้บริการทุกภาคส่วนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนสามารถนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการและบริการทุกภาค
ส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการด้านICT ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศักยภาพและสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
บุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐาน และ /หรือ ตรง
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมด้าน ICT ได้รับการส่งเสริมให้มีการคิดค้น ประดิษฐ์ นวัตกรรมด้าน ICT
และมีการนา ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างเป็นระบบ
ภาครัฐ ภาคเอกชนมีบทบาทในการเข้าร่ว มกิจกรรม เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยใช้
ICT เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า 18

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.
9.
10.
11.

12.

มีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบ /แนวทางความร่ วมมือทั้งใน
ประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อปกปูองผลประโยชน์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
บุคลากรภาครัฐด้าน ICT ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ ICT ให้สามารถบริหาร
จัดการ ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารราชการในองค์กรมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสามารถใช้ข้อมูลและข่าวสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม
ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึง และรับรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การเตือน
ภัยพิบัติที่ถูกต้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้ทันสมัย


เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
1. มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT ที่มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงกันภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อ
รองรับการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ตัวชี้วัด
1. โครงข่ายโทรคมนาคมและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่น้อย
กว่า 2 Mbps ครอบคลุมร้อยละ
ของตาบลทั่วประเทศ
(TOT, CAT)
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท
ICT ฉบับ 3
ข้อ 2.1.1 ปริมาณข้อมูล
การจราจร (Data Traffic)
ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพิ่มขึ้น
ข้อ 2.1.2 ความครอบคลุมของ
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 3G
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของจานวน
หมู่บ้าน
ข้อ 2.2.1 ความสาเร็จของการ
ดาเนินการใช้เสาส่งสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือร่วมกัน
ข้อ 2.2.2 ค่าบริการด้าน ICT ของ
ประชาชนโดยเฉลี่ยน้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของรายได้
2. ร้อยละของเทศบาลเมืองทุก
จังหวัดมีการให้บริการ
โทรคมนาคม ที่สามารถรองรับ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ไม่น้อย
กว่า 100 Mbps
(TOT, CAT)
3. จานวนที่เพิ่มขึ้นต่อปีของ
หน่วยงาน/ศูนย์บริการที่มีการ
บูรณาการเข้ากับเครือข่ายสื่อสาร
เชือ่ มโยงหน่วยงานภาครัฐ
(สรอ.)
4. จานวนสถานที่ที่ภาครัฐ
สามารถให้บริการประชาชนโดย
ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
(สป.ทก. : ทส.) TOT CAT
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ปี 58
ร้อยละ
80

ค่าเป้าหมาย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
90
95
95

ปี 58-61
ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

1,500
ศูนย์

2,000
ศูนย์

2,500
ศูนย์

2,500
ศูนย์

8,500
ศูนย์

1,981
ศูนย์

1,981
ศูนย์

1,981
ศูนย์

1,981
ศูนย์

1,981
ศูนย์
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

2. มีระบบข้อมูลสถิติ และ
สารสนเทศหลักของประเทศ
เพื่อให้บริการทุกภาคส่วนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท
ICT ฉบับ 3
ข้อ 2.1.3 ความครอบคลุมด้าน
บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวน
หมู่บ้าน
5. จานวนระบบคลาวด์ที่ให้บริการ
แก่หน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นต่อปี
(สรอ.)
6. ร้อยละของหน่วยงานที่มีข้อมูล
สถิติที่สาคัญและจาเป็นตาม
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา
(สสช.)
7. ร้อยละความสาเร็จของการ
จัดทาระบบฐานข้อมูล
(สป.ทก. : ทส. บอ. สภ.) สสช.
8. ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินการจัดทา Government
Data Center)
(สป.ทก. บอ., ทส., ศท.) สรอ.

ปี 58

ค่าเป้าหมาย
ปี 59
ปี 60
ปี 61

100
ระบบ

100
ระบบ

100
ระบบ

100
ระบบ

400
ระบบ

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

ร้อยละ
75

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
25

ร้อยละ
50

ร้อยละ
80

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
50

ร้อยละ
70

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ปี 58-61

มาตรการ / กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ/เครือข่ายศูนย์บริการ
3. พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐให้มีมาตรฐานสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า 21

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการนา ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน


เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
1. ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนสามารถนา ICT มา
ใช้ในการบริหารจัดการและ
บริการทุกภาคส่วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับ
คุณภาพบริการและคุณภาพ
ชีวิตอย่างมั่นคงปลอดภัย

ตัวชี้วัด

ปี 58
ร้อยละ
55

1. ร้อยละของประชาชนสามารถ
เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(สป.ทก. : บอ.) สสช. / TOT CAT
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท
ICT ฉบับ 3
ข้อ 1.1.2 จานวนประชากรที่มี
อายุมากกว่า 6 ปี ที่เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้อ 1.2.2 จานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
ผ่านอุปกรณ์พกพาไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของประชากร
ข้อ 2.1.4 จานวนประชากรที่มี
อายุมากกว่า 6 ปี ที่เข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของประชาชน ที่ได้รับ
ร้อยละ
ความรู้ และสามารถนา ICT ไปใช้
38
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(สป.ทก.: บอ., ศท., ธอ.,ปท., ทส.,
ปอท.) สรอ. สพธอ. TOT, CAT
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผน
แม่บท ICTฉบับ 3
ข้อ 1.2.3 จานวนบทความภาษาไทยใน
Wikipedia เพิ่มขึ้นปีละ๒๐%
ข้อ 1.2.4 จานวนโครงการที่สนับสนุ
น
โดยภาครัฐและเอกชนในการเปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไปในการร่วม
แก้ปัญหาโดยใช้ICT เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ข้อ 1.4.1 การมีคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว
ของประชากรที่พิการมีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๑๐ ของจานวนผู้พิการ
3. ร้อยละของประชาชน
ร้อยละ
ผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
30
สารสนเทศจากศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนและศูนย์อื่นๆ ต่อปี
(สป.ทก. : บก. ทส.) สรอ. สสช.
สพธอ. อต.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าเป้าหมาย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
60
65
70

ปี 58-61
ร้อยละ
70

ร้อยละ
40

ร้อยละ
43

ร้อยละ
45

ร้อยละ
45

ร้อยละ
35

ร้อยละ
40

ร้อยละ
45

ร้อยละ
45
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แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด

ปี 58

ค่าเป้าหมาย
ปี 59
ปี 60
ปี 61

ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผน
แม่บท ICTฉบับ 3
ข้อ 1.2.1 จานวนผู้เข้าใช้ศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชนและศูนย์อื่นๆที่
มีลักษณะคล้ายกันเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
4. จานวนหน่วยงานภาครัฐ
3,500 4,000
ภาคเอกชน สามารถเข้าถึงการ
หน่วยงาน หน่วยงาน
ให้บริการข้อมูล สถิติ และ
สารสนเทศต่างๆ และนาไปใช้
ประโยชน์ได้
(สป.ทก. : บก., บอ., สภ., อช.
ศภช.) อต. สสช., สรอ., SIPA
5. จานวนระบบบริการ
อย่างน้อย อย่าง
อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในรูปแบบ
1 ระบบ
น้อย
ใหม่ (Smart e-service)
1 ระบบ
(สรอ.)
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผน
แม่บท ICTฉบับ 3
ข้อ 3.1.1 หน่วยงานของรัฐใน
ระดับกรมของทุกกระทรวงมีวุฒิ
ภาวะ (Maturity Level) ในการ
พัฒนา e-Government Service
ในระดับที่สูงขึ้นอย่างน้อย ๒
ระดับการพัฒนา
ข้อ 3.1.2 มีบริการผ่านจากภาครัฐ
ผ่าน App บนอุปกรณ์พกพาเพิ่ม
มากขึ้น
ข้อ 3.1.3 จานวนผู้ใช้งานบริการ
อิเล็กทรอนิกส์จากภาครัฐเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี
ข้อ 3.2.1 มีเว็บไซต์ของภาครัฐที่มี
การเปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานของรัฐบาล
ครบทุกกระทรวง
ข้อ 3.2.2 หน่วยงานภาครัฐใน
ระดับกรมทุกหน่วยงานมีการ
กาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์
จาก Social Media และ Social
Network ในการให้บริการ
ประชาชน
ข้อ 3.3.1 มีเว็บไซต์กลางเพื่อ
เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้
ในการบริการด้านต่างๆ เช่น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 58-61

4,500 5,000
17,000
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน

อย่าง
อย่าง
อย่างน้อย
น้อย
น้อย
1 ระบบ
1 ระบบ 1 ระบบ (ทาต่อเนื่อง)

หน้า 23

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด

ปี 58

ค่าเป้าหมาย
ปี 59
ปี 60
ปี 61

การศึกษา การเกษตร การ
ท่องเที่ยว สาธารณสุข ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม เป็นต้น
ข้อ 3.3.2 มีบริการe-Service จาก
ภาครัฐใหม่ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
การดารงชีวิตของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
6. ร้อยละความสาเร็จของเรื่องที่
ไม่น้อย ไม่น้อย
ให้บริการปูองกันหรือปูองปราม
กว่า
กว่า
และอานวยความยุติธรรมด้าน
ร้อยละ 85 ร้อยละ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
85
สื่อสาร
(สป.ทก.: กม., ปท., ปอท.) สพธอ.
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท
ICTฉบับ 3
2.4.1 โครงสร้างพื้นฐานวิกฤติและ
ทรัพยากรที่สาคัญ (Critical
Infrastructure and Key
Resources) มีความสามารถใน
การฟื้นฟู (Resiliency) สู่สภาวะ
ปกติได้อย่างรวดเร็ว เมื่อประสบ
เหตุภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต
2.4.2 ความสาเร็จของการจัดตั้ง
Cyber Security Intelligence
Agency

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
85

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
85

ปี 58-61

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85

มาตรการ / กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ในการบริหารจัดการและบริการของภาครัฐ
2. สร้างความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ICT ของทุกภาคส่ วน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ
3. พัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเชื่อมั่นในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับทุกภาคส่วน
4. พัฒนาการใช้ ICT ในการปูองกันและปราบปรามและสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
5. พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ภาคเอกชนและประชาชนในอานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจและพัฒนาการ
ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน้า 24

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT เพื่อแข่งขันได้ในระดับสากล


เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
๑. ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
และบริการด้าน ICT ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ศักยภาพและสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล

2. บุคลากร/ผู้ประกอบการ
ด้าน ICT ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถตามมาตรฐาน
และ/หรือ ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ICT เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันได้ในระดับสากล

ตัวชี้วัด
1. อัตราการเติบโตของมูลค่า
ตลาด ICT ของประเทศ
(สป.ทก. : สส., ) SIPA
2. อัตราการเติบโตของมูลค่าการ
ส่งออก Software ไทย
(สป.ทก. : สส.., ) SIPA

ปี 58
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10

ปี 59
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10

ค่าเป้าหมาย
ปี 60
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10

ปี 61
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10

3. ผู้ประกอบการในกลุ่ม
600 ราย 700 ราย 800 ราย 900 ราย
อุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทา
ธุรกิจ
(สป.ทก. : สส., ) สพธอ., SIPA
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผน
แม่บท ICTฉบับ 3
ข้อ 4.4.1 จานวนบริษัทที่ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนจาก Venture
Capital เพิ่มขึน้
ข้อ 4.4.2 จานวนกิจการริเริ่มใหม่
(Startup) ด้าน ICT มีจานวนไม่
น้อยกว่า 100 บริษัทต่อปี
4. จานวนบุคลากร/
2,550 คน 2,550 คน 2,550 คน 2,550 คน
ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐาน และ/หรือตรงตาม
ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ICT
(สป.ทก. : สส., ) สพธอ., SIPA,
TOT
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผน
แม่บท ICTฉบับ 3
ข้อ 1.3.1 จานวน ICT
Professional ที่มี certificate
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าปีละ 1,000 คน
ข้อ 4.3.3 ความสาเร็จในการจัดทา
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
ระบบ ICT ของแต่ละอุตสาหกรรม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปี 58-61
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
10
3,000
ราย

10,200
คน
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
3. ภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมด้าน ICT ได้รับ
การส่งเสริมให้มีการคิดค้น
ประดิษฐ์ นวัตกรรมด้าน ICT
และมีการนา ICT มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศอย่างเป็นระบบ
4. ภาครัฐ ภาคเอกชนมี
บทบาทในการเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด
ข้อ 4.1.2 จานวนตาแหน่งงานด้าน
ICT มีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ10 ต่อปี
5. จานวนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
ด้าน ICT ที่มีการนาไปต่อยอด
(สป.ทก. : สส.) สพธอ. SIPA
TOT CAT

ปี 58

ปี 59

ค่าเป้าหมาย
ปี 60

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

ปี 61

ปี 58-61

1 เรื่อง

4 เรื่อง

6. ร้อยละความสาเร็จของกิจกรรม ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60
ที่ดาเนินการในการเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนโดยใช้ ICT เป็น
กลไกในการขับเคลื่อน
(สป.ทก. : กร., สส., ปท., ทส.,
บอ.) ปอท., สสช., สรอ., สพธอ.,
ปณท., TOT, CAT

มาตรการ / กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ICT
2. สร้างกลไกในการผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ICT ไทยมีมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ICT ไทย
4. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร /ผู้ประกอบการด้าน ICT ไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ /หรือ ตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน/ กิจกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนานโยบายด้าน ICT และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ


เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
1. มีการพัฒนานโยบาย
กฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนกรอบ/
แนวทางความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อปกปูอง
ผลประโยชน์และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

2. บุคลากรภาครัฐด้าน ICT
ได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
บริหารจัดการ ICT ให้
สามารถบริหารจัดการด้าน
ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ปี 58
4 เรื่อง

ค่าเป้าหมาย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
4 เรื่อง
4 เรื่อง 4 เรื่อง

ปี 58-61
16 เรื่อง

1. จานวน นโยบาย แผน
กฎหมาย และมติ ครม. กฎ
ระเบียบ มาตรการที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(ทุกหน่วยงาน)
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท
ICTฉบับ 3
ข้อ 2.3.1 มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของICT และสิทธิขั้น
พื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชนได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ร้อยละความสาเร็จของการมี ร้อยละ 10 ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ ร้อยละ 80
80
กลไก/เครื่องมือขับเคลื่อนด้าน
ICT ของประเทศ (มีการจัดตั้ง
CIO Council / สภา ICT /
Green IT Promotion Council)
(สป.ทก. ,SIPA , สรอ. สพธอ.
TOT , CAT , ปณท.)
ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท
ICTฉบับ 3
3.4.1 ระดับความสาเร็จของการ
จัดตั้ง CIO Council/สภา ICT
4.3.1 ความสาเร็จในการจัดตั้ง
Green IT Promotion Council
2 เรื่อง
2 เรื่อง 2 เรื่อง 8 เรื่อง
3. จานวนข้อตกลง /ความร่วมมือ 2 เรื่อง
ระหว่างประเทศด้าน ICT
(สป.ทก : กร.) อต. สสช. สรอ.
สพธอ. TOT CAT ปณท.
4. ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ
ด้าน ICT ที่เข้ารับการพัฒนา
ทักษะในการบริหารจัดการด้าน
ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(สป.ทก. ,สสช., สรอ., สพธอ.,
SIPA ,TOT , CAT)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ ร้อยละ 75
75

หน้า 27
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เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ

ตัวชี้วัด

ปี 58

ค่าเป้าหมาย
ปี 59
ปี 60

ปี 61

ปี 58-61

ตัวชี้วัดขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บท
ICTฉบับ 3
3.4.1 หน่วยงานภาครัฐในระดับ
กรมขึ้นไปมีผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
อย่างดี

มาตรการ / กลยุทธ์
1. พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผน กฎหมายและมติ ครม. กฎระเบียบ มาตรการให้ทันต่อเทคโนโลยีและมีความ
มั่นคงปลอดภัย ตลอดจนมีการบังคับใช้และนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT มีความรู้ความสามารถในร ะดับมาตรฐาน สามารถใช้ ICT ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการดาเนินงานด้าน ICT ในเวทีระหว่างประเทศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน


เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
1. การบริหารราชการใน
องค์กรมีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
(สป.ทก. :บก. ) สสช. อต.
2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มี
ทัศนคติและการปฏิบัติงานที่ดี
ตามแนวทางของการเป็น
ข้าราชการที่ดี
(ทุกหน่วยงาน)
3. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการ
อบรมด้านต่างๆ มีการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
(ทุกหน่วยงาน)

ค่าเป้าหมาย
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 58-61
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85

มาตรการ / กลยุทธ์
1. สร้างองค์ความรู้ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
2. พัฒนา ปรับปรุง ปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองค์กร
3. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ICT เพื่อบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยต่อ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)


เป้าประสงค์ / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/
เป้าหมายการให้บริการ
1. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน สามารถ
เข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
อุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสามารถ
ใช้ข้อมูลและข่าวสารเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อม
2. ประชาชนรวมทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน สามารถ
เข้าถึงและรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
การเตือนภัยพิบัติที่ถูกต้องได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ ทั้งในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนในการ
ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา
(อต.)

ค่าเป้าหมาย
ปี 58
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 58-61
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

2. ร้อยละของระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการ
แจ้งเตือนภัย
(สป.ทก.: ศภช.)
ร้อยละ
ร้อยละ
3. ร้อยละของความสาเร็จในการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและเตือนภัย
40
60
80
แห่งชาติ เพื่อการสื่อสารพัฒนา
และรักษาความสงบเรียบร้อยของ
สังคมไทย
(สป.ทก.: ศภช.) อต.

มาตรการ / กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการนา ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติ
2. พัฒนาระบบการเฝูาระวังการพยากรณ์อากาศ การจาลองสถานการณ์ เพื่อการเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ผู้ใช้บริการให้สามารถใช้งานได้ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤต
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติแก่ประชาชน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมปูองกันภัยพิบัติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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